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To βιβλίο αυτό, όπως θα διαπιστώσετε, δεν είναι 
ούτε φιλολογικό, οΰτε φιλοσοφικό, ούτε ιστορικό, ού
τε μπορεί να καταταγεί σ’ ένα οποιοδήποτε γνωστό 
είδος λόγου.

Το κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι ο Ηράκλει
τος και η σκέψη του. Παρακολουθώντας την Ηρα- 
κλειτική σκέψη, μέσα σε 25 αιώνες, ο συγγραφέας μας 
ταξιδεύει, μ’ ένα πρωτότυπο τρόπο, σε κάποιους ατρα
πούς της ανθρώπινης σκέψης. Θεολογία, εσωτερισμός, 
μυστικισμός, αστρολογία, επιστήμη, Πλάτωνας, Σω
κράτης, Αριστοτέλης, Ερμητισμός, Δρυΐδες, Φίλωνας, 
Απολλώνιος ο Τυανέας, Γνωστικοί, Ταρώ Νεοπλατω
νικοί, Μανιχαίοι, Σούφι, οι μυστικοί του Μεσαίωνα και 
της Αναγέννησης, οι μυστικοί του 18ου και 19ου αιώνα, 
η σύγχρονη ατομική επιστήμη, η κβαντομηχανική, η 
μοριακή βιολογία, η θεωρία της πολυπλοκότητας και 
του χάους, η εντροπία, οι υπερχορδές, η σύγχρονη φι
λοσοφία, η σύγχρονη ποίηση και όλη η σύγχρονη δια
νόηση, όπως όλα αυτά ξεδιπλώνονται μέσα στις σελί
δες του βιβλίου.

Κανένας αναγνώστης δεν είναι υποχρεωμένος 
ν ’ αποδεχθεί απόλυτα ή ακόμη και μερικά τις απόψεις 
κάποιου συγγραφέα. Όμως η αναγνώριση ότι μέσα σ’ 
ένα βιβλίο, αναπτύσσονται κάποιες πρωτότυπες ιδέες, 
κι όχι κοινότυπες επαναλήψεις, είναι ένα μικρό καθή
κον του όποιου αναγνώστη, συμφωνεί ή όχι με τις ι
δέες αυτές...

Και στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται κάποιες πο
λύ πρωτότυπες και καινοφανείς απόψεις. Για παρά
δειγμα: Το ερώτημα που βάζει, μήπως τα ερμητικά 
κείμενα που αποδίδονται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο, 
δεν περιέχουν παρά μόνο Ηρακλειτική σκέψη. Ακόμα 
η αντιμετώπιση που κάνει στο φαινόμενο της κλωνο- 
ποιημένης Ντόλλυς και τόσα άλλα.
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Το βιβλίο αυτό είνα ι ένα  προσωπικό έργο  ενόςμοναχικού  
ανθρώπου. Άλλω στε όλοι οι άνθρωποι κ ι α ς  μη  το κα τα 
νοούμε, είμαστε μοναχικοί Αυτό δ εν  μειώ νει καθόλου 
την αξία της φιλίας, της συντροφικότητας ή της αδελφο
σύνης, ή οπωσδήποτε μπ ορεί να λέγετα ι αυτό, κατά  π ερ ί
πτωση, που συνοδεύουν πάντα  την ζωή κά θε ανθρώπου. Η  
προσπάθεια, τις περισσότερες φορές, είνα ι συλλογική, η 
α τομική πορεία είνα ι πά  ντα μ ο  ναχική. Έτσι νοιώθω την α 
νάγκη να ευχαριστήσω τους φίλους, που χω ρίς να μ ε τ έ 
χο υν  άμεσα, στην προσπάθεια για την δημιουργία αυτού  
του βιβλίου, μετείχαν, σίγουρα έμμεσα, ε ίτε  σαν ακροα
τές στις πάρα π ο λλές ώ ρες συζη τήσεων, ε ίτε  μ ε  τις ερωτή
σεις τους και τις απορίες τους πάνω σ 'αυτά που έλ εγα  για 
τον "Σκοτεινό"έτσι που έγιναν, σαν ένα  είδος συνεργά 
τες στο πάθος και την αγωνία μου  για να ξεγεννήσω  αυτό  
το βιβλίο. Και πιο πέρα  έγ ινα ν  τα μάτια  που έψ αχναν για 
ότι ε ίχ ε  σχέση μ ε  τον Ηράκλειτο, βιβλία, διαλέξεις, περιο
δικά κ ι οτιδήποτε άλλο, κα ι ότι εύρισκαν τα έθ ετα ν  υπ  
όψη μ ο υ  κα ι μ ερ ικο ίμ ε βοήθησα ν σήμα ντικά στις διορθώ
σεις. Τους ευχαριστώ  όλους και από τη θέση αυτή τους 
διαβεβαιώνω για την πολύτιμη συμβολή τους τόσο στο 
διαγνωστικό περιεχόμενο, αλλά  κυρίως κα ι πρωήστως, 
στην ηθική στήριξη για την ολοκλήρωση αυτής της δύσκο
λη ς  προσπάθειας.
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I . - Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Έ να  βράδυ, την άνοιξη του 1994, άκουγα στην ΕΤ3, με
τά το τέλος του κανονικού προγράμματος, μια εκπομπή 
που είχε μουσική και πρόβαλε κάποιες κάρτες2 και ξαφ
νικά τράβηξε την προσοχή μου ένα τραγούδι. Δ εν ήταν πε
ρίεργο αυτό, όταν άκουσα φράσεις όπως " παρέα με τους 
δερβίσσηδες γύρω από τη φωτιά; χορεύοντας και τραγου
δώντας “Εϊβαλά”. ή “Κι είκοσι αιώνες σκοτεινοί, έφταναν 
στο τέλος τους πια τώρα κι από’ να κόσμο σ ’ άλλονε τελι
κά, εμείς περνάμε, λέγει, ώρα την ώρά’

Ακόμα και το παιδί με τα ζάρια κάτι σκίρτησε μέσα 
μου, αλλά γενικά το τραγούδι τόσο σαν στίχος, όσο και 
σαν μουσική κατάλαβα ότι μου μιλούσε.

Πέρασαν πολλά βράδια που το τραγούδι επαναλαμβά
νονταν από το πρόγραμμα κι εγώ δεν γνώριζα ούτε ποιος 
τραγουδάει, ούτε μουσικό αλλ’ ούτε και στιχουργό, το 
κυριώτερο για μένα φυσικά.

Ετσι απευθύνθηκα τηλεφωνικά, σ' ένα ειδήμονα, τον 
φίλο, συμπατριώτη μου, γνωστό τραγουδιστή, συνθέτη και 
πωλητή δίσκων, τον Θανάση Γκαϊφύλια, ο οποίος από κά
ποιους στίχους που του είπα, εντόπισε αμέσως το τρα
γούδι, μου είπε ότι είναι του Δήμου Μούτση και με πληρο
φόρησε για τις λεπτομέρειες και τελικά μου είπε ότι έχει 
ένα δίσκο που το περιέχει και που το τραγουδά η Νάνα 
Μούσχουρη, τον οποίο και αγόρασα το μεσημέρι της ίδιας 
μέρας και στρώθηκα στη μελέτη.

Μελέτη ! θ’ αναρωτηθείτε. Στη συνέχεια πιστεύω ότι θα 
δικαιώσετε τη θέση μου αυτή, γιατί απόνα τραγούδι έφτα
σα να μελετώ τον Σκοτεινό Ηράκλειτο και τους Σούφι και 
τους δερβίσσηδες. Από την ευκαιρία αυτή προέκυψε ένα 
μικρό πόνημα πάνω στο ΟΝΕΙΡΟ του Μούτση. Στη συνέ
χεια άλλο, πάνω στον Ηρακλειτικό ΛΟΓΟ και το κύριο

2 Τώρα βέβαια στις ώρες αυτές προβάλλει ανούσιες ξένες ται
νίες.

11



ΡΑΛΛΗ <f>. Γ*ΛΜ"ΑΚορο/ΑΟ/ Hf>A^iTO£ ο

που προέκυψε ήταν, όπως είπα από τότε, ότι ξαφνικά κι α
πρόσμενα, ανακάλυψα τον Η ράκλειτο!

Πραγματικά είχα ανακαλύψει τον Ηράκλειτο. Ό λοι 
μας, άλλος λίγο, άλλος πολύ, ξέραμε πέντε πράγματα για 
τον Ηράκλειτο. Απ’ τις τότε, στα χρόνια μας, "εγκύκλιες" 
σπουδές, κάτι είχε μείνει μέσα στον καθένα μας για  τον Η
ράκλειτο.

Ο "σκοτεινός" Εφέσιος, "τα πάντα ρει", "Πόλεμος ο των 
πάντων πατήρ" κ.λ.π.

Εγώ ειδικά, μπορώ να πω ότι μετά απ’ αυτά τα προκα
ταρκτικά, είχα  φυλλομετρήσει μερικά ειδικώτερα 3 βιβλία 
για  τον Ηράκλειτο και μια και τα πνευματικά μου ενδια
φέροντα, χρόνια τώρα, είχαν σπρώξει το αντικείμενο των 
ερευνών μου, προς το χώρο της πανάρχαιας εσωτερικής 
σκέψης, θάπρεπε ίσως πολύ πριν να έχω ανακαλύψει τον 
Ηράκλειτο. Αλλά " ..η καλύτερη ώρα του κάθε τι είναι η ώ
ρα του, δεν έχει κι άλλη..” είπε ένας απ’ τους μεγάλους 
ποιητές μας, ο Γιάννης Ρίτσος, 4 * * έτσι και η δική μου ώρα 
για  τον Ηράκλειτο ήταν αυτή, δεν είχε κι άλλη.

Ξαφνικά ανακάλυψα μια αστείρευτη πηγή γνώσης, αυ
τή την πηγή που λέγεται Ηράκλειτος, αυτός ο "σκοτει
νός" και αφανής αδελφός μας, που μέσα σε μερικά απο
σπάσματα που διασώθηκαν, σε πείσμα των αιώνων και 
στους αρχαίους αλλά και τους νεώτερους χρόνους και τα 
οποία αποσπάσματα, χωρούν, σε μερικές ελάχιστες σελίδες, 
μας είπε πράγματα εκπληκτικά, που άλλοι, σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη του πλανήτη Γη, προσπάθησαν να τα πουν με 
πολύ χειρότερα αποτελέσματα, με εκατομμύρια λέξεις και 
με εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες.

Ό τα ν λέγω ανακάλυψα τον Ηράκλειτο εννοώ ότι ανα
κάλυψα αυτή τη φοβερή προσωπικότητα, που κρύβεται κά

3 Είχα φυλλομετρήσει τα 6ι6λία του Σρι Ωρομηίντο και του 
Κώστα Αξελού τα οποία αναφέρονται πιο κάτω.

4 Τέταρτη Διάσταση (Χρονικό). Ο Γιάννης Ρίτσος, είναι ένας
από τους μεγαλύτερους νεοέλληνες ποιητές, με πλούσιο κι α
ξιόλογο ποιητικό έργο.
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τω απόνα φτωχό όνομα μεγάλου φιλοσόφου.
Πραγματικά ο χαρακτηρισμός του Ηρακλείτου σαν με

γάλος φιλόσοφος, ακόμη και στο πάνθεο της αρχαίας Ελ
ληνικής φιλοσοφίας, της πιο δύσκολης στον κόσμο, είναι 
ένας τίτλος πολύ φτωχός και περιορισμένος, γ ι’ αυτή την 
προσωπικότητα που έχει βάλει τη σφραγίδα της στην εξέ
λιξη της γνώσης, πάνω στον πλανήτη μας, περισσότερο 
από 2.500 χρόνια

Ο λόγος του Ηράκλειτου, είναι επιγραμματικός, αφορι
στικός και γριφώδης, είναι πυκνός, νοηματικός, συμβολι
κός και σε πρώτη όψη δυσνόητος. Για μένα, χρησιμοποιεί 
την αρχέγονη μυστηριακή ορολογία και την εκφορά και τις 
κλείδες της μεγάλης και αιώνιας εσωτερικής παράδοσης.

Ο Ηράκλειτος είναι μια παράξενη φιγούρα στην πα
γκόσμια ιστορία, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία της ε
σωτερικής σκέψης.

Παράξενη αλλά τρομακτική φιγούρα, που προκαλεί το 
δέος και την πιο φοβερή ανάταση, στο σκεπτόμενο άνθρω
πο, όποιας εποχής.

Έ χ ε ι πει τα πάντα σε λίγες, διασώζομενες, φράσεις,7 
και πιο πολλά ίσως στο χαμένο του έργο, αυτό που το α
φιέρωσε στο Ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο.8 Είναι χα
ρακτηριστικός ο στίχος που περιέχεται στο ποίημα του 
ποιητή Οδυσσέα Ελύτη." Άξιον εστί "... στην καταστραμ
μένη του φωνή ο Ηράκλειτος.!'

Ο Ηράκλειτος, εμφανίστηκε πάνω στον πλανήτη Γη 
στον 6ο αιώνα π.χ. Την ίδια εποχή γεννήθηκαν οι Βούδ- 
δ α ς .9 Λάο-τσε και Ζωροάστρης. Οι τέσσερις αυτοί άντρες 
ήταν σύγχρονοι. Πολλοί, τώρα τελευταία, άρχισαν να τους 
ταυτίζουν, με την έννοια ότι τους εξετάζουν συγκριτικά.

Αυτό όμως είναι πολύ τελευταίο. Ο Ηράκλειτος, ζών- 
τας, έζησε στη μοναξιά και την σιγή, αλλά και για χιλιά

ΡΑΛΛΗ <f>. Γ^Λ^ΓΑΚΟΠΟ/ΑΟ/ ΗΜΚ/ΗΙΤ<>£ ο  «ψ«£ΐθ£

7 Πολύ λίγες, καμμιά δεκαριά σελίδες,
8 Απ'την αρχαιότητα ακόμη, αυτή η πράξη του, επισημαίνεται 
σαν συμβολική και που είχε την έννοια ότι η κατανόηση του έρ
γου του ανήκει αποκλειστικά σ’ αυτούς που μπορούσαν να προ
σπελάσουν τα μυστήρια της Θεάς.
9 Ο Βούδδας, γεννήθηκε γύρω στο 560 π.χ.
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δες χρόνια, η σκέψη του, πορεύτηκε μεσ’ τη μοναξιά και 
την σιγή. Μια αξιόλογη διάχυτη φήμη για την μεγαλοσύνη 
του, υπήρχε πάντοτε, στην αρχαία και την μεταγενέστερη 
εποχή, αλλά τίποτε περισσότερο, για  την επίσημη κάθε φο
ρά ανθρώπινη γνώση. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την σκέ
ψη του να διαχυθεί, μέσα από πολλά κανάλια της ανθρώ
πινης πραγματικότητας, όπως θα δούμε πιο κάτω και να ε
πηρεάσει, αλλά και να επηρεάζει ακόμη, την σύγχρονη αν- 
θώπινη σκέψη.

Στα νεώτερα χρόνια και κύρια μετά τον Έ γελο  τα 
πράγματα αλλάζουν. Πραγματικά, από κάποια χρόνια, με 
τον Ηράκλειτο συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο και σπάνιο. 
Ό λοι τον θέλουν δικό τους! υλιστές και ιδεαλιστές, δυτι
κοί και ανατολικοί, επιστήμονες και φιλόσοφοι, κληρικοί 
και λαϊκοί, παλαιοί και νέοι. Όλοι.

Τον συγκρίνουν με τον Βούδδα και τον Ζωροάστρη. Ο 
Ιουστίνος ο μάρτυς τον θέλει Χριστιανό. Ο Χέγκελ βεβαι
ώνει ότι δεν υπάρχει ούτε μία πρόταση του Ηρακλείτου 
που δεν θα την έβαζε στην δική του Λογική. Ο Λένιν τον 
αναγορεύει πατέρα του διαλεκτικού υλισμού.

Ο Νίτσε μας είπε: "Διότι ο κόσμος χρειάζεται αιωνί
ως την αλήθεια, χρειάζεται συνεπώς τον αιώνιο Ηράκλει
το, παρ’ όλο που ο τελευταίος δεν χρειαζόταν τον κόσμο."10 
Άλλοι υπογραμμίζουν την σχέση του Ηράκλειτου με τους 
φιλοσόφους της αναγέννησης και με τον Πασκάλ, τον Σπι- 
νόζα, τον Γκαίτε, τον Χ αίλντερλιν ,11 τον Νοβάλις, τον Σο- 
πενχάουερ, τον Προυντόν, τον Μπέρξον, τον Φρόϋντ, τον 
σουρεαλισμό.12 *

ΓΙΑΛΛΗ φ. Γ<ΜΓA^opoyAoy WAMOTOZ ο <·φ<·Ζΐοι

10 Νίτσε Φρειδερίκος Ή  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΠΟ
ΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" εκδόσεις Εκδοτική Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, 1993, σελ. 53.
11 Χαίλντερλιν Φρήντριχ, Γερμανός ποιητής. (Λάουφεν 1770, 
Τύμπιγκεν 1843). Στην αρχή επιδόθηκε με 8εολογικές μελέτες 
και στη συνέχεια συνδέθηκε φιλικά με τον Hegel και τον Σέλ- 
λινγκ. Ίσως μέσον του Χέγκελ επηρεάστηκε άμεσα από την Η- 
ρακλειτική σκέμη.
12 Κ.Αξελός Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ σελ. 10, βλέ
πε και Ηράκλειτος εκδόσεις Πλέθρον επιμέλεια J. BRUN
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Πολλοί ανατολικοί συγγραφείς προσπάθησαν να συν
δέσουν τον Ηράκλειτο με την βεδαντική και τη σουφική 
σκέψη. Ο σοφός Ινδός Sri Aurobindo 13 έγραψε μια συνοπτι
κή αλλά πλήρη πραγματεία για τον Ηράκλειτο.14 Ο Μπα- 
γκουάν Σρι Ραζνίς,15 εξέδωσε ομιλίες του πάνω στα 
αποσπάσματα του Ηράκλειτου με τον τίτλο Η ΚΡΥΜ
ΜΕΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ.16

Αυτό το πάνθεο των σύγχρονων οπαδών και θαυμα
στών του Ηράκλειτου δεν αποτελεί μόνον την αναγνώριση 
της μεγαλειώδους σκέψης του Εφέσιου ταυτόχρονα σημα
τοδοτεί και τον κίνδυνο που εγκυμονεί η ερμηνεία του έρ
γου του.

Το έργο του Ηράκλειτου είναι όπως είπαμε κάτι πε
ρισσότερο από κουτσουρεμένο. Το ύφος είναι γριφώδες, ε
πιγραμματικό και πυκνό και σε συνδυασμό με τον απο
σπασματικό του χαρακτήρα, φαίνεται να προσφέρεται σε 
πολλές, διφορούμενες, αλλά και διαμετρικά αντίθετες ερ
μηνείες..

Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο κίνδυνος και από δω ακρι
βώς πηγάζει η υιοθέτηση της Ηρακλειτικής σκέψης από 
διϊστάμενες, φιλοσοφικές, ηθικές ή και πολιτιστικές θέσεις. 
Αναρωτιέται κανείς, κάθε φορά που επιχειρεί ένα ερμη
νευτικό εγχείρημα κάποιας Ηρακλειτικής σκέψης, μήπως 
η φαινομενική ταυτότητά της με την δική του άποψη, είναι 
απατηλή κι ανύπαρκτη.

Με όλα αυτά γίνεται αντιληπτό το πόσο δύσκολο κι ε
πικίνδυνο εγχείρημα είναι η οποιαδήποτε απόπειρα ερμη
νείας της Ηρακλειτικής σκέψης.

Αλλά στα θέματα αυτά θα επανέλθουμε πιο κάτω.
Εκείνο που θέλω να εξομολογηθώ εδώ, είναι ότι μ’ αυ

Π ΑΛΛΗ φ. Γ<·ΛΛΓΛ̂ ορο//\θ/ ΗΛΑΜ«ΙΤ^ ο «φ«£Ιό£

Ο Sri Aurobindo γεννήθηκε στην Καλκούτα το έτος 1872 και 
ηέθανε στο Ποντισσερύ το 1951. Είναι ένας από τους μεγάλους 
στοχαστές της ανατολικής Ινδικής σκέμης.

Sri Aurobindo ΗΡΑΚΑΕΙΤΟΣ Βιβλιοθήκη της Νέας Εποχής 
Αθήνα 1969

Ο στη συνέχεια αποκληθείς Όσσο.
16 Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Αθήνα 
εκδόσεις Ουράνιο Τόξο.
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τά και μ’ αυτά, μου γεννήθηκε μια επιθυμία να παρουσιάσω 
μια μικρή μελέτη για τον Ηράκλειτο, από μια οπτική γω 
νιά που διαφέρει από την καθαρή φιλοσοφική πλευρά, και 
δεν σκοπεί να παρουσιάσει τον Ηράκλειτο, μέσα από κα
θαρά ιστορικά, φιλοσοφικά ή βιογραφικά πλαίσια. Άλλω
στε για  τέτοιες παρουσιάσεις, υπάρχουν πολλά κι αξιόλογα 
βιβλία που θα σας τα αναπτύξω στη συνέχεια, αλλά από 
μια πλευρά που θα καθορίσουμε πιο κάτω και που από τώ
ρα σας δίνω ένα μικρό δείγμα.

Για μένα ο Ηράκλειτος είναι ένας μεγάλος μυστικός, μ’ 
όποια έννοια ο καθένας μπορεί να καταλάβει τη λέξη μυ
στικός. Προ παντός μη μπλέξετε την έννοια του μυστικού 
με την έννοια του μυστικοπαθή. Είναι τελείως διαφορετικά 
πράγματα Ο μυστικοπαθής, μπορεί να φυτρώσει, σ’ οποια
δήποτε θρησκεία, σ’ οποιαδήποτε, εσωτερική ή μη, σχολή ή 
οπουδήποτε.

Μ υστικοπαθείς συναντά κανείς και μέσα σε ομάδες υ
λιστικών κατευθύνσεων. Ο μυστικοπαθής, όπως το λέγει 
και η λέξη, η οποία είναι σύνθετη κι αποτελείται απ’ τις 
δυο Ελληνικές λέξεις μυστικό και πάθος, είναι εκείνος ο 
οποίος κατέχεται μετά πάθους από την πεποίθηση ύπαρξης 
και δράσης κάποιων μυστηριωδών δυνάμεων, διαφόρων 
μορφών, ανάλογα κατά περίπτωση, με την νοητική συγ
κρότηση και την προληπτικότητα του κάθε μυστικοπαθούς.

Ο μυστικοπαθής, πιστεύει σε μια άναρχη και προσω
ποπαγή δράση κάποιων απόκρυφων δυνάμεων, τις οποίες 
νομίζει ότι μπορεί να τις κατευθύνει κατά το "δοκούν" με 
διάφορους τρόπους, και διάφορα τεχνάσματα: ασκήσεις, 
πειράματα, μαγείες και τα συναφή, χωρίς να κάνει καμμιά 
προσπάθεια ατομική, χωρίς να δώσει καμμιά εισφορά αγά
πης, θυσίας, όχι μόνο υλικής, αλλά ψυχικής, και ότι αυτές 
οι δυνάμεις μπορούν να τον υπηρετήσουν στις εγωιστικές 
του επιδιώξεις, είτε επιθετικές εναντίον των συνανθρώπων 
του, είτε, όπως συνηθίζεται να λέγεται από πολλούς μυστι
κοπαθείς, σαν αυτοάμυνα, εναντίον των επιθέσεων των 
συνανθρώπων του. Ο μυστικοπαθής δεν έχει καμμιά σχέση 
με τον μυστικό.

Ο μυστικός είναι εκείνος ο οποίος πιστεύει ακράδαντα 
ότι ο κόσμος είναι δομημένος μ’ ένα και μοναδικό θεϊκό
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σχέδιο, που διέπει και κατευθύνει τα πάντα, το οποίο δεν 
είναι ορατό, αλλά μπορεί να αποκαλυφθεί τμηματικά από 
την μελέτη της φύσης και των φαινομένων και από άλλες 
εσωτερικές και πνευματικές διεργασίες, όπως π.χ. η αυτο
γνωσία κ.λ,π. Ο μυστικός πιστεύει στην ύπαρξη ενός κρυμ
μένου φυσικού νόμου." φύσις κρύπτεσθαι φιλεί", η φύση α
γαπάει να κρύβεται, είπε ο Ηράκλειτος στο απόσπασμα 113 
και ο μυστικός προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει αυτόν 
τον νόμο και η επιδίωξή του είναι ο εναρμονισμός προς το 
θεϊκό σχέδιο.

Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο, που ο πρόλογος αποτελεί 
το πρώτο μέρος του, θα αναφερθούμε στα στοιχεία που 
συνθέτουν την ιστορική και βιογραφική πλατφόρμα του Η
ράκλειτου, στις πηγές και την παράθεση των σωζωμένων 
αποσπασμάτων του, την βιβλιογραφία για τον Ηράκλειτο 
στην Ελληνική γλώσσα, αρχαία και νέα και ότι είναι α
ναγκαίο για ν’ αποκτήσει ο αναγνώστης μια σχεδόν πλήρη 
εικόνα των γνωστών μέχρι σήμερα πραγμάτων για τον Η
ράκλειτο.

Δ εν είμαι φιλόλογος, κι έτσι σ’ ένα θέμα που είναι ά
μεσα κι άρρηκτα αγκαλιασμένο με ύλη φιλολογική και 
γλωσσική, και μάλιστα μιας αρχαίας Ελληνικής διαλέκτου 
που διαφέρει αισθητά απ’ τον αττικό λόγο, την βάση των 
σύγχρονων Ελληνικών, νοιώθω πραγματικά αμήχανος κι 
έξω από τον χώρο μου, ιδίως όταν σε μερικές περιπτώσεις 
νόμισα ότι ήταν απαραίτητο, να μη αποδεχθώ απόλυτα, κά
ποιες μεταφράσεις των αρχαίων κειμένων που είχα υπόψη 
μου, γιατί, κατά την γνώμη μου, δεν απέδιδαν σωστά το 
αρχαίο κείμενο ,17 κι έτσι πήρα πάνω μου μια τεράστια ευ
θύνη, πολύ μακριά από τις ειδικότητές μου.

17 Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η μετάφραση της φρά
σης ' ,.άξιον Εφεσίοις ηβηδόν απάγξασθαι πάσι.."τ\ου μεταφρά
στηκε "όλοι οι Εφέσιοι που έχουν περάσει την εφηβεία πρέπει 
να φύγουν" ! στον 4ο τόμο των απάντων του Διογένη του 
Λαέρτιου σελίδες 90, 91 εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, ενώ το απάγξα- 
σδαι είναι τύπος του ρήματος απάγχω, που σημαίνει στραγγαλί
ζω, πνίγω, απαγχονίζω, κρεμώ επί της αγχόνης κι όχι τύπος του 
ρήματος απάγω που σημαίνει οδηγώ μακράν, απαγάγω κ.λ.π.

17



Την ευθύνη την αποδέχομαι και παρακαλώ κάθε ειδικό 
στα θέματα αυτά, που θα επιχειρήσει να διαβάσει αυτό το 
βιβλίο, να συγχωρήσει όποια λάθη έχω κάνει.

Μετά το πρώτο μέρος, θ’ ακολουθήσουν τα άλλα μέρη 
και τα άλλα κεφάλαια, στα οποία ο αναγνώστης θα βρει 
τις προσωπικές μου θέσεις για τον Ηράκλειτο και τις συν
δέσεις του Ηρακλειτικού λόγου με όλες τις εκφάνσεις της 
ζωής και της ιστορίας της ανθρωπότητας, επιτυχείς ή ανε
πιτυχείς, ο αναγνώστης θα κρίνει, όπου θα υπάρχουν εισα
γω γές και κατατοπιστικές λεπτομέρειες για το κάθε θέμα, 
απ όπου μπορεί να οδηγηθεί ο αναγνώστης σε κάποια κα- 
τεύθνση.

Εδώ θέλω να κάνω μια βασική σημείωση. Στην πορεία 
αυτού του ταξιδιού μας θα χρειαστεί να περάσουμε απ’ τους 
προσωκρατικούς Ελληνες φιλοσόφους, απ’ τα αρχαιότατα 
μνημεία γνώσης, όπως είναι τα αρχαία και πανάρχαια Ελ
ληνικά μυστήρια, τα αρχαία Αιγυπτιακά μυστήρια και τα 
αρχαία ανατολικά μυστήρια. Μην περιμένετε μια διεξοδική 
και λεπτομερειακή διάβαση απ’ ολ’ αυτά, γιατί, όπως λέγω 
και σ’ άλλο σημείο του βιβλίου αυτού, το βιβλίο δεν θα τέ- 
λειωνε ποτέ.

Θέλω όμως να διευκρινίσω, ότι όταν μιλάω για Εσω
τερισμό ή μυστικισμό ή αποκρυφισμό ή απλά για τους μυ
στικούς, δεν αναφέρουμε σ’ οποιαδήποτε σχολή, αλλά γεν ι
κά σ όσους ψάχνουν την αλήθεια μ’ οποιοδήποτε τρόπο 
και πορεύονται πάνω σ’ ένα minimum βασικών Αρχών.

Πολλοί, έχουν προσανατολιστεί, πάνω στα θέματα αυ
τά προς την Ανατολή κι έχουν υιοθετήσει ένα τρόπο σκέ
ψης και μια ορολογία καθαρά Ανατολική.

Άλλοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν το φράγμα της Δ ύ- 
σης, κι άλλοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν το φράγμα της 
Ανατολής.

Πρόβλημα του καθένα είναι αυτό, το να μη μπορεί να 
ξεπεράσει κάποια σύνορα.

Τα σύνορα στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, υπάρ
χουν μόνο μέσα στο μυαλό μας και στις περιορισμένης α
ντίληψης φτωχές μας υπάρξεις. Ο Κόσμος είναι Έ νας κι 
εκπορεύεται απ’ τον Μ οναδικό που κι εμείς είμαστε κά
ποια ακατέργαστα κομμάτια του, που σκορπίστηκαν στα

ΠΑΛΛΗ Φ· Γ^ΓΛ^ΠΟ/ΑΟ/ °  *Φ«£Ι<>£
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πέρατα του Σύμπαντος για  να κατεργαστούν και να λει- 
ανθούν και να γίνουν οι κατεργασμένοι λίθοι που θα χρει
αστούν στην οικοδόμηση του Ναού της Φύσης ή του Θεού. 
(Το μοναδικό βιβλίο του Ηράκλειτου είναι "Περί Φύσιος", 
μη το ξεχνάτε.) Ο Ηράκλειτος μιλάει για τα επίγεια, για 
τον Λόγο, με άλλα λόγια το Θείο στην εκδήλωση. Ό πω ς 
και ο Ιησούς μίλησε για τα επ ίγεια .18

Πάντως εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ένα θέμα το οποίο 
φαίνεται ότι παραπλανά πολλούς δυτικούς κι ακόμη και 
πολλούς Έ λληνες.

Πολλοί μένουν με την σφαλερή εντύπωση, ότι στην α
νατολή γενικά και ιδίως με τον βουδδισμό, γεννήθηκαν 
μερικές εσωτερικές έννοιες, όπως άτμαν, μετενσάρκωση, 
κάρμα κ.λ.π. και μάλιστα υιοθετούν πολλοί την ανατολική 
ορολογία, πάνω στις έννοιες αυτές.

Αυτό είναι λάθος και γίνεται μάλλον από άγνοια κά
ποιων άγνωστων πραγμάτων και από παρανόηση ή ελλιπή 
κατανόηση κάποιων γνωστών πραγμάτων.

Ό πω ς θα δούμε στην συνέχεια, οι έννοιες της ψυχής, 
της μετενσάρκωσης και η αρχή του αντιπεπονθότος,19 είναι 
πολύ οικείες έννοιες στην αρχαία Ελληνική φιλοσοφία. Ο 
Πυθαγόρας, ο Ηρόδοτος ο Εμπεδοκλής και πρώτος και κα
λύτερος ο Ηράκλειτος μας μιλάνε γ ι’ αυτά τα πράγματα.20

Για να πάρουμε μια ιδέα το πόσο αυτές οι έννοιες ήταν 
προχωρημένες στην αρχαία Ελλάδα, ας δούμε ένα μικρό 
κομμάτι από τον διάλογο του Πλάτωνα Κρατύλος.

" Ερμογένης
και λοιπόν; Να σε ερωτήσω το κατόπιν τούτου, το ο-

18 ",.ει τα επίγεια είπον υμίν και μη πιστεύετε, πως αν είπον υμίν 
τα επουράνια πιστεύσετε;” Ιωάννη γ 12.
19 Το ανιπεπονδός προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα αντιπά- 
σχω που σημαίνει παθαίνω κακό αντί κακού και καλό αντί κα
λού. Αμοιβαιότητα. Γ ια περισσότερες λεπτομέρειες πα
ραπέμπω τον αναγνώστη στο Μεγάλο Λεξικό της Ελληνικής 
Γλώσσας των Lidell-Scott, όπου παρατίθεται και το απόσπασμα 
του Αριστοτέλη "..εύνοιαν yap εν αντιπεπονδόσι φιλίαν είναι, 
εν περιστάσεσιν αμοιβαιότης.."
20 βλέπε σχετικά Θ. Βείκου ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤ1ΚΘ1 σελ. 143.
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ποιον έχω ευχαρίστησιν να το μάθω;
Σωκράτης
Βεβαιότατα
Ερμογένης
Λοιπόν μου φαίνεται ότι συνέχεια τούτων είναι ένα 

πράγμα. Δ ηλαδή υπάρχει κάτι τι, νομίζω, το οποίον ονομά
ζομε ν ψυχήν και σώμα του ανθρώπου;

Σωκράτης 
Πως δεν υπάρχει;
Ερμογένης
Λοιπόν ας δοκιμάσωμεν να διασαφήσωμεν και αυτά 

καθώς και τα προηγούμενα.
Σωκράτης
Εννοείς να εξετάσωμεν την ψυχήν, αν έχει ευλόγως 

αυτό το όνομα και κατόπιν πάλι το σώμα;
Ερμογένης
Μάλιστα
Σωκράτης
Όσον διά να ομιλήσω εκ  προχείρου, νομίζω ότι κάτι τι 

τοιούτον εννοούν αυτοί οι οποίοι ονόμασαν την ψυχήν, ότι 
δηλαδή αυτή, όταν υπάρχη το σώμα, γίνεται αιτία να ζή 
αυτό, διότι του δίδει την δύναμιν να αναπνέη και αναψυ
χήν, μόλις όμως εκλείψη αυτό που δίδει την αναψυχήν εις 
το σώμα, τούτο καταστρέφεται και αποθνήσκει. Λ ι ’ αυτό 
μου φαίνεται ότι το ονόμασαν ψυχήν. Α ν  αγαπάς όμως πε- 
ρίμενε ολίγον, διότι μου φαίνεται ότι βλέπω κάτι τι μάλ
λον  παραδεκτόν από αυτό διά τους οπαδούς του Ευθύ- 
φρονος. Διότι, καθώς νομίζω, αυτό μεν ίσως να το περι- 
φρονήσουν και να το θεωρήσουν χονδροειδές. Πρόσεξε ό
μως το εξής, μήπως άραγε αρέσει και εις σε.

Ερμογένης
Λ έγε  και μη σε μέλει.
Σωκράτης
Την φύσιν ολοκλήρου του σώματος, δια να ζη και να 

περιέρχεται, ποιον άλλο πράγμα νομίζεις ότι την κατέχει 
και την ο χ ε ί παρά η ψυχή;

Ερμογένης 
Κανέν άλλο.
Σωκράτης

ΡΛΛΛΗ φ. ο «Φ«£Ιθ£
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Και λοιπόν; Δ ε ν  πιστεύεις τον Αναξαγόρα ότι και ό
λω ν των άλλων πραγμάτων την φύσιν ο νους και η ψυχή 
την τακτοποιεί και την συγκρατεί;

Ερμογένης
Μάλιστα
Σωκράτης
Τότε λοιπόν είναι ορθόν να δώσωμεν αυτό το όνομα 

εις αυτήν την δύναμιν, η οποία την φύσιν ο χ ε ί και κατέχει, 
και να την ονομάσωμεν φυσέχην, επιτρέπεται δε να την 
ονομάσωμεν και ψυχήν χάριν κομψότητος.

Ερμογένης
Βεβαιότατα και μου φαίνεται ότι τούτο το όνομα είναι 

καλλιτεχνικώτερον από το προηγούμενον.
Σωκράτης
Και βέβαια είναι. Και πραγματικώς μου φαίνεται ότι 

είναι κωμικόν καθώς ετέθη.
Ερμογένης
Α λλά  τάρα το κατόπιν αυτού πως θα κρίνωμεν, ότι ε ί

ναι τεθειμένον;
Σωκράτης
το σώμα θέλεις να ειπής;
Ερμογένης
Ναι
Σωκράτης
Όσον δ ι’ αυτό μου φαίνεται διά πολλούς λόγους ότι εί

ναι τεθειμένον και πολύ καλά μάλιστα, αρκεί ολίγον να το 
τροποποιείση κανείς.. Δ ιότι και σήμα της ψυχής λέγουσιν  
μερικοί ότι είναι, η οποία κατά την γνώμην των είναι θαμ
μένη εις την παρούσαν ζωήν. Και πάλιν με αυτό εκφράζει η 
ψυχή, όσα εκφράζει, και διά τούτο ακόμη ορθώς ονομάζε
ται σήμα. Μου φαίνεται δε κυρίως ότι έθεσαν αυτό το ό
νομα οι Ορφικοί, μ ε  την ιδέαν ότι τιμωρείται η ψυχή, δ ι’ 
όσα τιμωρείται. Α υτό  δε το έχει, ως περίβολον διά να σώ
ζεται και ως είδος δεσμωτηρίου. Λοιπόν διά την ψυχήν 
έως ότου απότιση την ποινήν, αυτό είναι ό, τι και ονομά
ζεται ακριβώς, δηλαδή σώμα21 και δεν χρειάζεται να τρο- 21

21 Το πληρέστερον παράγωγον του σώζω (σαόω) είναι σώσμα 
αλλά οι μετά του σ τύποι, δεν είναι οι αρχαιότεροι.
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ποποιήσωμεν ούτε ένα γράμμα αυτού..'12
Οταν ήμουν μικρός, θυμάμαι ότι στο Μ εσολόγγι οι ψα

ράδες, χρησιμοποιούσαν τον αρχέγονο τύπο του σώζω, αυ
τόν τον χωρίς "σ" και λέγανε "..δε θα πάμε απόψε στην 
ταβέρνα του τάδε γιατί δεν είναι καλό το κρασί του, σώμα 
είναι., με την έννοια ότι το κρασί είναι στον πάτο του 
βαρελιού "σώσμα" δηλαδή.22 23 24

Αυτό το μικρό κομμάτι από τον Κρατύλο μας δίνει μια 
επαρκή γεύση για τις έννοιες που αναφέραμε πιο πάνω και 
για το πόσο οικείες ήταν στην Ελληνική αρχαιότητα.

Και δεν είναι μόνο αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 
αλλά πριν, ας δούμε κάτι, ένα κομμάτι του φοβερού Π ίν
δαρου:

Α. μ 'α υτώ ν που η Περσεφόνη 
παληού κριμάτου την ποινήν 
εδέχτη στον επάνω νήλιο 
πάλι αναδίνει τις ψυχές στον χρόνο 
τον ένατο και βγαίνουν 
οι δοξασμένοι βασιληάδες
κ ι’ οι εξαίσιοι στο σθένος, στην σοφίαν οι μέγιστοι 
ανθρώποι και όλο τον χρόνο.
Ξωπίσω από τους άλλους 
ήρωες λέγονται ιεροί"2*
Αυτός ήταν ο Πίνδαρος, ίσως ο μεγαλύτερος ποιητής 

της αρχαίας Ελλάδας, που στη συνέχεια θα τον συναντή
σουμε κι αυτόν.

Ο Παναγής Λεκατσάς, ερμηνεύοντας το κομμάτι αυτό 
λέγει "...Κατά μίαν ερμηνεία, όχι πάντως αβίαστη, βγαίνει

22 ΠΛΑΤΩΝ ΚΡΑΤΥΑΟΣ , Εκδόσεις ΦΕΞΗ Αθήνα 1910, με
τάφραση Κυρ. Ζάμπα, του οποίου ακολούθησα πιστά την μετά
φραση και την ορθογραφία και την σχετική υποσημείωση.

Εμαξα να βρω τη λέξη αυτή στο αξιόλογο βιβλίο της κατα
ξιωμένης λογοτέχνιδας Ακακίας Κορδόση , ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕΣΟ- 
ΛΟΓΓΙΤΙΚΑ, Αθήνα 1983 που είναι και ξαδέρφη μου, αλλά δεν 
τη βρήκα. Αλλωστε είναι τόσες οι Μεσολογγίτικες λέξεις!
24 ΠΙΝΔΑΡΟΣ εκδόσεις Αρχαίου Εκδοτικού Οίκου ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α θήνα 1938 σε μετάφραση Παναγή 
Αεκατσά σελ. 320.

Π ΑΛΛΗ <f>. Γ «Λ/>Γ ΑΚοΠο/Λ<>/ Η/> ΑΜΗΤΟΣ ο
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το νόημα πως ότι ψυχές των αμαρτωλών ξαναστέλνονται 
στον κόσμο να τιμωρηθούν. Α λλά  στους στίχους 68 κε\ ε
κτίθεται καθαρά μια ιδέα πλησιέστερη που εκθέτει το από
σπασμα τούτο, όσοι βάσταξαν να μείνουν τρεις φορές στον 
απάνω και τον κάτω κόσμο, απέχοντας από κάθε κακό, 
πήραν το δρόμο του Α ιός για το ανάκτορο του Κρόνου και 
για τα νησιά τωνμακάρων.

" Επίσης ο Πίνδαρος μιλώντας για τα Ελευσίνια μυ
στήρια συνάγει τα ακόλουθα συμπεράσματα. Ευλογημέ
νος εκείνος ο οποίος, έχοντας δει τα κοινά πράγματα κά
τω στη γη, γνωρίζει επίσης ποιο είναι το τέλος της ζωής, 
για τί γνωρίζει την αυτοκρατορία του Αία"

Αυτά μας λέγει ο Κλήμης της Αλεξάνδρειας στους 
"Σχρωματεΐς" βιβλίο τρίτο σελ. 518 25

Πάνω στο θέμα αυτό ας δούμε κάτι άλλο: "Η ψυχή εί
ναι αιώνια, αλλά ο χρόνος διάρκειας των ενσωματώσεών 
της δεν είναι απεριόριστος. Η  ψυχή μπορεί με βαθμιαία κά
θαρσή της να επιστρέψει στην θεϊκή της έδρα. Πρέπει σ ’ 
αυτό το σημείο να θεωρηθεί σαν αυθεντική πηγή ο Εμπεδο
κλής, που κάνει λόγο για μια τελική κατάσταση, που οι 
ψυχές επαναφέρονται στην θεϊκή τους έδρα. Υπάρχει, λοι
πόν, μια ορισμένη χρονική περίοδος που απαιτείται για να 
διανυθείολόκληρος ο κύκλος ως την τελική αποκατάστα
ση της ψυχής, αλλά η διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατό να 
καθορισθείμε βεβαιότητα. Ο Ηρόδοτος μαρτυρεί πως η πε
ρίοδος της ψυχής διαρκεί 3.000 χρόνια. Ο Εμπεδοκλής κά
νει λόγο για 30.000 εποχές, κατά τις οποίες περιπλα- 
νώνται οι ψυχέςμακρυά από τη θεϊκή τους έδρα."

Αυτά μας λέγει ένας νεοέλληνας.26
Παρακαλείται ο όποιος ανατολιστής, εξ ανατολής ή 

από τη δύση να ρίξει μια ματιά σ’ αυτά τα κομματάκια απ’ 
την Ελληνική αρχαιότητα για να καταλάβει αν η αρχαία 
Ελλάδα ήταν άμοιρη κι ανυποψίαστη αυτών των εννοιών

ΡΑΛΛΗ <f>. Γ^ΛΡΓΑΚορο/ήο/ Η/> ΑΚΑΥΤΟΣ °  «<Κ£Ι<>£

25 Το κομμάτι αυτό, επειδή δεν διαθέτω ακόμη όλα τα βιβλία 
του Κλήμεντα, το δανείστηκα από το βιβλίο του Μάνλυ Χολ Τα 
Διονυσιακά Μυστήρια εκδόσεις Πύρινος Κόσμος Αθήνα 1990 
σελ. 91 το οποίο θα το δούμε και πιο κάτω.
26 βλ. ΘΕΟΦ. ΒΕΪΚΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ σελ. 143 επ.
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που για μερικούς φαίνεται ότι γεννήθηκαν στην ανατολή.
Αλλά ακόμη ας δούμε και άλλα δυο αποσπάσματα, πο

λύ σχετικά στο θέμα που μας απασχολεί εδώ:
Ο Πρόκλος στο βιβλίο του "Σχόλιο στην Πολιτεία του 

Πλάτωνα"μας λέγει:
" Αφού στο Φαίδωνα τιμά με μια κατάλληλη σιωπή τη 

βεβαίωση που δίνεται στους Μυστικούς Διαλόγους, ότι οι 
άνθρωποι μπαίνουν στο σώμα σαν μια ορισμένη φυλακή, 
φρουρούμενοι από κάποιο φύλακα και μαρτυρεί, σύμφωνα 
με τις μυστικές τελετουργίες, τη διαφορετική μοίρα των α
γνών και των ακάθαρτων ψυχών στον Άδη, τις συνήθειες 
τους και το τριπλό μονοπάτι που προβάλλει από την ουσία 
τους, κι έτσι σύμφωνα με  τα πρακτικά και ιερά ιδρύματα 
που ’ολα τους είναι γεμάτα από συμβολική θεωρία και από 
ποιητικές περιγραφές σχετικά με την άνοδο και κάθοδο 
των ψυχών, τα Διονυσιακά σύμβολα και την τιμωρία των 
Τιτάνων, τις δοκιμασίες και τις περιπλανήσεις στον Ά δη  
και κάθε παρόμοιο πράγμα."21

Κι ακόμη, σ’ αυτό το ίδιο βιβλίο, διαβάζουμε:
" Ό ταν η ψυχή κατέρχεται σε γέννηση μετέχει του 

κακού και ορμάει βαθιά μέσα στην περιοχή της ανομοιό- 
τητος, για να αναμειχθεί τελείως όχι σε τίποτε άλλο παρά 
στη σκοτεινή λάσπη.."

" Η  ψυχή επομένως, πεθαίνει μέσω της κακίας, στο 
βαθμό που είναι δυνατόν για μια ψυχή να πεθάνει, και ο 
θάνατος της ψυχής ενόσω είναι βυθισμένη ή βαπτισμένη, 27 28 
θα λέγαμε, μέσα στο τωρινό σώμα- σημαίνει την κάθοδο 
μέσα στην ύλη και την κάλυψή της μ ε  αυτή την ακαθαρσία, 
κι όταν αποχωρεί απ’ αυτό το σώμα, παραμένει απορροφη- 
μένη στους ρύπους του, μέχρις ότου επιστρέψει σε μια ανώ
τερη κατάσταση και ανυψώσει τα μάτια της από τον 
βούρκο που την γεμίζει. Γ ιατί η καταβύθιση μέσα στην ύλη 
ισοδυναμείμε την κάθοδο στον Ά δη κι εκ ε ί πέφτει σε ύ-

27 Κι αυτό το βιβλίο, του Πρόκλου, δεν το έχω, κι έτσι το κομμάτι 
το δανείστηκα από το πιο πάνω βιβλίο του Μάνλυ Χόλ σελ. 92.
28 Αυτή την έκφραση "βαπτισμένη”' σημειώστε την στο μυαλό 
σας γιατί 9α μας χρειαστεί πιο κάτω στην προσπάθεια κατανόη
σης κάποιων σκοτεινών Ηρακλειτικών αποσπασμάτων.
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πνο"
Αυτά μας τα λέγει ο Πλωτίνος στις Εννεάδες κεφ. όγ

δοο σελ. 80.29
Πριν φύγουμε από το θέμα αυτό, θα ήταν παράλειψη να 

μην αναφερθούμε στον με αριθ. 57 Ορφικό ύμνο τον α
φιερωμένο στον χθόνιο Ερμή.

"Κωκυτού ναίων ανυπόστροφον οίμον ανάγκης 
άς ψυχάς θνητών κατάγεις υπό νέρτερα γαίης,
Ερμή, βακχεχόροιο Λιονύσοιο γένεθλον 
και Παφίης κούρης, ελικοβλεφάρου Αφροδίτης, ος 
παρά Περσεφόνης ιερόν δρόμον αμφιπολεύεις, 
αινομόροις ψυχαίς πομπός κατά γαίαν υπάρχων, ας 
κατάγεις, οπόταν μοίρης χρόνος εισαφίκηται 
ευιέρω ράβδω θέλγων υπνοδώτρεια πάντα, 
και πάλιν υπνώοντας εγείρεις συ γαρ ε'δωκε 
τιμήν Φερσεφόνεια θεά κατά Τάρταρον ευρύν 
ψυχαίς αενάοις θνητών οδόν ηγεμονεύειν 
αλλά μάκαρ,πέμποινμύσταις τέλος εσθλόν επ ’έργοις. " 
(Εσύ που κατοικείς στου Κωκυτού30 τον δρόμο της α

νάγκης που δεν έχει επιστροφή, εσύ που κατεβάζεις τις 
θνητές ψυχές κάτω απ’ την γη, Ερμή, βακχοχορευτή, Δ ιό
νυσου γέννα και της κόρης απ’ την Πάφο, της καμπυλο- 
βλέφαρης Αφροδίτης, εσύ που διακονείς τον ιερό της Περ
σεφόνης οίκο, και που είσαι οδηγητής στις κακής μοίρας 
ψυχές στη γη, αυτές , που τις κατεβάζεις, όταν της μοίρας 
έλθει ο χρόνος, εσύ που με το αγιασμένο υπνοφόρο ραβδί 
σου, τα πάντα (εκεί στη γη) αποκοιμίζεις και πάλι ξυπνάς 
τους κοιμισμένους, γιατί σε σένα δόθηκε η τιμή από την 
Θεά Περσεφόνη νάσαι οδηγός στο δρόμο των ψυχών των 
θνητών, που ρέουν αιώνια, προς τον ευρύχωρο Τάρταρο, 
αλλά μακάριε, γενναίο στέλνε τέλος στους μύστες, κατά 
τα έργα τους).

Δ εν θα αναλύσω βέβαια αυτό το κομμάτι εδώ, γιατί

29 Για τον ίδιο λόγο, το απόσπασμα του Πλωτίνου το δανείστη
κα από το πιο πάνω βιβλίο του Μάνλυ Χόλ σελ. 93.

Κωκυτός ή Αχερων, είναι ποταμός του Αδη, από το ρήμα κω- 
κΰω που σημαίνει θρηνώ, κραυγάζω,στενάζω και έτσι ο κωκυ
τός σημαίνει τον ποταμό των θρήνων, στεναγμών κ.λ.π.
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δεν χρειάζεται καμμιά περαιτέρω ανάλυση, αφού είναι τό
σο εύγλωττο ώστε ο καθένας μπορεί, όταν είναι οικειωμέ- 
νος με τις έννοιες αυτές, είτε ακολουθεί το δυτικό, είτε 
τον ανατολικό δρόμο, να το καταλάβει. Αλλά τα επισημαί
νω για μερικούς ανατολιστές, και μ’ αυτό τον όρο ονομάζω 
τους δυτικούς, που σε κάποια ιστορική εποχή, γιατί ήταν 
εντελώς ή με φοβερή ανεπάρκεια αδίδαχτοι, στην δυτική 
σκέψη και κυρίως στην αρχαιοελληνική, εντυπωσιάστηκαν 
ξαφνικά από την "λαγγεμένη" Ανατολή κι άρχισαν να εκ
στασιάζονται από πράγματα που τα θεώρησαν πρωτόγνωρα 
και ανεπανάληπτα και που προέρχονταν από τα ανατολικά 
αρχαία γραπτά, πριν μελετήσουν τα πολύ κοντινά τους 
γραπτά, τα οποία, έχουν την ίδια αρχαιότητα και κατά την 
προσωπική μου άποψη, πολύ μεγαλύτερη.

Πάνω στο θέμα αυτό νομίζω ότι τώρα μπορώ να μετα
φέρω ένα κομμάτι κάποιου γνωστού Ελληνιστή.

"Το σύνολο των δοξασιών που λέγονταν ορφικές είναι 
πιο σκοτεινό και δεν υιοθετήθηκε επίσημα πουθενά στο 
βαθμό που υιοθέτησε η Αθήνα τα Ελευσίνια μυστήρια. Υ
πήρχαν κείμενα που τα απέδιδαν στον Ορφέα ή στους οπα
δούς του, τα οποία κήρυσσαν ένα ασκητικό τρόπο ζωής, 
μια διδασκαλία για μετενσάρκωση που τελειωνόταν με κά
θαρση της ψυχής και ανάπαυσή της σε κάποιο είδους πα
ραδείσου, και πολλά άλλα. Οι λεπτομέρειες είναι ασα
φείς, και είναι δύσκολο να τις ξεχωρίσει κανείς, από την 
διδασκαλία του Πυθαγόρα που επίσης πίστευε στην με
τενσάρκωση."

Αυτά μας λέγει ο γνωστός Ελληνιστής Antony An- 
drewes 31 στο βιβλίο του "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩ
ΝΙΑ" 32

Βέβαια από ότι είδατε στον Ορφικό ύμνο που παράθεσα 
πιο πάνω, θα καταλάβατε ότι τα πράγματα στον ορφισμό 
δεν ήταν καθόλου ασαφή, αλλά μάλλον σαφέστατα. Πολύ

31 Ο Antony Andrewes (γεν. 1910) είναι διαπρεπής Ελληνιστής 
που δίδαξε για πολλά χρόνια αρχαία ιστορία στην Οξφόρδη.
32 Antony Andrewes "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ”, 
εκδόσεις Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 
1987, σελ. 352.
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πιθανό είναι, όπως συμβαίνει συνήθως, όχι ο συγγραφέας 
του πιο πάνω κομματιού, να μην είχε άμεση επαφή με τα 
ορφικά κείμενα, αλλά οπωσδήποτε κατάληξε σε σωστές 
θέσεις, πάνω στο θέμα που μας απασχολεί εδώ.

Ό πω ς θα δείτε στη συνέχεια, ειδικά για τα Καβείρια 
και τα Ορφικά, πιστεύω ακράδαντα ότι είναι πολύ αρχαία, 
πολύ πριν την Μ παγκαβάτ Γκιτά, την Μαχαμπαράτα, τις 
Βέδες, την Ουπανισάντ.

Δ εν θέλω, προς Θεού, να δημιουργήσω εδώ μια ανεπί
τρεπτη, κατά την γνώμη μου, αντιπαράθεση προς την ανα
τολική σκέψη, την οποία την σέβομαι και την εκτιμώ α
φάνταστα, για όσα καλά εισφέρει, στην κοινή προσπάθεια 
των ανθρώπων για τον δρόμο της επιστροφής. Εδώ διαμαρ
τύρομαι, για τον μαϊμουδισμό κάποιων, που πριν εξερευ
νήσουν το σπίτι που γεννήθηκαν, και που όχι τυχαία γεν
νήθηκαν σ’ αυτό, ψάχνουν να βρουν, πράγματα τα οποία υ
πάρχουν στο ισόγειο ή έστω στο υπόγειο του σπιτιού τους, 
στο ισόγειο ή στο υπόγειο άλλων σπιτιών, σε άλλα μήκη 
και πλάτη του πλανήτη.

Αλλά αυτή είναι η εξωτερική πλευρά του θέματος και 
είναι η κορυφή του παγόβουνου.

Η εσωτερική πλευρά είναι τα πανάρχαια μυστήρια της 
Ευρώπης και κυρίως τα μυστήρια των λαών της μεσογείου, 
Ελληνικά, Αιγυπτιακά κ.λ.π. Εκεί διδάσκονταν όλα τα πιο 
πάνω.

Αλλά μετά την κλασσική Ελληνική αρχαιότητα και τα 
μυστήριά της, ή ακόμη και σύγχρονα μ’ αυτά υπάρχει κι 
άλλη δυτική πορεία.

Κυρίως και πρωτίστως είναι τα Κελτικά μυστήρια των 
Δρυϊδών, τα οποία έχουν εκπληκτικές ομοιότητες με την 
αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, τους Πυθαγορείους κ.λ.π. και 
όταν φυλλομετρήσει κανείς τα λίγα Δρυϊδικά κείμενα που 
διασώθηκαν, θα διαπιστώσει να κυκλοφορεί καθάρια και 
πλούσια η Ηρακλειτική σκέψη.33

Μετά είναι οι μυστικοί των πρώτων μεταχριστιανικών

Πάνω στο θέμα των Δρυϊδών παραπέμπω στο αξιόλογο βι
βλίο του Υβ Μπερτού ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΡΥΪΔΩΝ, εκ
δόσεις Τετρακτύς, Αθήνα 1991.
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χρόνων, αλλά και του μεσαίωνα, αυτοί που δούλεψαν και 
ξαναδούλεψαν τις αρχαίες δυτικές σκέψεις κι εμπειρίες. 
Απολλώνιος ο Τυανέας, Νεοπλατωνικοί, Αμμώνιος Σακ
κάς, Πλωτίνος, Πορφύριος, Ιάμβλιχος,34 Πρόκλος,35 36 Υπατία, 
36 Γνωστικοί, Μ ανιχαίοι, Ά γιος Α υγουστίνος,37 Διονύσιος 
ο Αρεοπαγίτης, 38 Διονύσιος ο Σύριος, Αλβέρτος ο Μέγας,

34 Νεοπλατωνικός φιλόσοφος. Γεννήθηκε στην Χαλκίδα της 
λεγάμενης Κοίλης Συρίας, μεταξύ Λιβάνου και Αντιλιβάνου, 
περίπου το 270 μ. X. Υπήρξε μαθητής σε ένα από τους μαθητές 
του Πορφύριου, αλλά μετά και μαθητής του ίδιου του Πορφύ- 
ριου.
35 Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, μαθηματικός και αστρονόμος. 
Γεννήθηκε το 412 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε το 
485 μ. X. στην Αθήνα.
36 Αλεξανδρινή νεοπλατωνική φιλόσοφος που δίδαξε στην Α
λεξάνδρεια. Κόρη του Θέωνα του Αλεξανδρινού, λογίου, μα
θηματικού, και αστρονόμου. Για το πότε γεννήθηκε υπάρχει με
γάλη σύγχυση στους διάφορους ιστορικούς. Επικρατέστερη εί
ναι η άπομη ότι γεννήθηκε το 370 μ. X. και ότι δολοφονήθηκε 
άγρια από του όχλο το 415 μ. X. με την υποκίνηση του Πα
τριάρχη Αλεξάνδρειας Κύριλλου, αυηλεή διώκτη του Νεστό- 
ριου. Πάνω στα θέματα αυτά βλέπετε Α.Α. VASILIEV Ιστορία της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Αθήνα 1954 σελ. 156 επ. Τελευταία 
εκδόθηκε στην Ελλάδα, ένα πολύ καλό βιβλίο της Πολωυίδας 
Dzielska Maria ΥΠΑΤΙΑ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ, Εκδόσεις ΕΝΑ- 
ΛΙΟΣ. Αθήνα 1997, το οποίο, για όποιου ευδιαφέρεται ειδικότε
ρα, το συνιστώ.
37 Γ ια τον Άγιο Αυγουστίνο και για όσους δεν υπάρχει αναφορά 
εδώ, αναφέρω πιο κάτω.
38Διονύσιος Ο Αρεοπαγίτης. Κατά την Ελληυορθόξη παράδοση 
ο Διονύσιος ήταν μέλος του Αρείου Πάγου, προσυλητίστηκε 
από το κήρυγμα του Παύλου στον Χριστιανισμό και έγινε πρώ
τος Επίσκοπος της πόλης των Αθηνών. Γ ια την ζωή του, δεν υ
πάρχουν πληροφορίες. Πάντως σε κάποιον με το ίδιο όνομα 
Διονύσιος, αποδίδονται σπουδαία θεολογικά και φιλοσοφικά 
έργα. Μερικοί ισχυρίζονται πως τα έργα αυτά τα έγραμε ένας 
Σύριος χριστιανός του 5ου με έκτο μ. X. αιώνα. Μερικοί του ο
νομάζουν μευδοδιουύσιο, αλλά η επίδραση που είχαν τα έργα
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39 Θωμάς Ακινάτης, 40 Αλ Γκαζαλί, Τζελαλουντίν Ρουμί,

του, στην δυτική φιλοσοφική και κυρίως δεολογική σκέμη, είναι 
αναμφισβήτητη. Μερικοί θεωρούν ότι τα έργα αυτά προέρχο
νται από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη ή Αθηναίο. Τα συγ
γράμματα του Διονύσιου, δωρήθηκαν από τον Αυτοκράτορα 
του Βυζαντίου Μιχαήλ Τραυλό στον Λουδοβίκο τον Ευσεβή, το 
έτος 827. Στο corpus του Διονυσίου περιλαμβάνονται δώδεκα 
επιστολές και τέσσερες πραγματείες: 'Περί θείων ονομάτων", 
'Περί μυστικής Θεολογίας", 'Περί ουρανίας Ιεραρχίας", "Περί 
Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας". Το έργο του Διονύσιου είχε μεγά
λη επίδραση στην δυτική σκέμη και όχι μόνο στην φιλοσοφική 
και θεολογική, όπως είπαμε πιο πάνω αλλά και στην σκέμη των 
μυστικών του μεσαίωνα και της αναγέννησης. Το "Διόνυσος έ- 
φα", φράση που κυκλοφορούσε στα χρόνια εκείνα, σήμαινε ότι 
ο ισχυριζόμενος κάτι σε αναφορά προς τον Διονύσιο, ήταν σα 
να έκανε αναφορά στα θεία αρχέτυπα, δηλαδή την Βίβλο, τους 
μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και στους αρχαίους φι
λοσόφους, μια και τα κείμενα του Διονύσιου, ήταν σαφώς επη
ρεασμένα από την Πλατωνική και νεοπλατωνική φιλοσοφία.
39 Αλβέρτος φον Μπόλσταιτ που επονομάσθηκε Αλβέρτος ο 
Μέγας. Γεννήθηκε περίπου το 1206. Μετά τις σπουδές του στην 
Πάδουα. Δίδαξε στην Κολωνία και στο Παρίσι. Ήταν δάσκαλος 
του Θωμά του Ακινάτη και στενά συνδεδεμένος μ’ αυτόν. Πέ- 
δανε στα 1280. Βαθύς γνώστης της αρχαίας Ελληνικής φιλοσο
φίας από τον Αριστοτέλη μέχρι τους νεοπλατωνικούς και τον 
Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Μας διάσωσε και το απ. 4 του Ηρά
κλειτου.

Ο Θωμάς ο Ακινάτης, ήταν μαθητής του Αλβέρτου του Μεγά
λου. Και οι δυο είχαν εγκαταλείμει τα επίγεια αγαθά και έγιναν 
Δομινικανοί μοναχοί. Η θητεία τους βέβαια στα μοναστήρια ή
ταν πολύ μικρή σε σχέση με την διδακτική τους θητεία στα πα
νεπιστήμια και στους ευρύτερους θεολογικούς κύκλους. Ο 
Θωμάς γεννήθηκε το 1225 και ήταν γιος του κόμη Λαντόλφο 
του Ακουίνου, ανεμιού του Αυτοκράτορα Φρειδερίκου Βαρβα- 
ροσσα. Ο Θωμάς μελέτησε κι αυτός τον Διονύσιο τον Αρεοπα
γίτη, τον Αριστοτέλη και τους νεοπλατωνικούς, μαζί βέβαια και 
τον Αγιο Αυγουστίνο. Η επίδραση του Θωμά στην δυτική εκ- 
κ ησια> ήταν καθοριστική. Πέθανε μικρός σχετικά στην ηλικία
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Παράκελσος, Δάντης, Μάϊστερ Έ κχαρτ, Γιάκομπ Μπαίμε, 
Ουίλλιαμ Μπλέηκ, Σαιν Μαρτέν και τόσοι άλλοι.

Αλλά όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε πιο κάτω.
Εκείνο που μας επιβάλλει η ιστορική αλήθεια να πού

με, είναι ότι αυτές οι έννοιες, ούτε στην αρχαία Ελλάδα, 
ούτε μετέπειτα στην Ευρώπη, ήταν τόσο διαδεδομένες στο 
ευρύ κοινό, ούτε τόσο αποδεκτές από αυτό, όσο αυτό συνέ- 
βαινε στην ανατολή.

Επειδή πολλά από τα αποσπάσματα αντιμετωπίζονται 
σε συνάρτηση με κάποιες άλλες θεματογραφικές θεωρή
σεις, που είναι περισσότερες της μιας (π.χ. Ηράκλειτος και 
Χριστιανισμός, Ηράκλειτος και Σύγχρονη Επιστήμη κ.λ,π.) 
παρασύρθηκα πολλές φορές σε επαναλήψεις, προκειμένου 
να συνδέσω το νέο θέμα με κάποιο απόσπασμα ή κάποια α
ποσπάσματα, τα οποία τα χρησιμοποίησα και σε άλλη ε
νότητα κάτω από διαφορετική οπτική γωνία .

Προσπάθησα να περιορίσω τις επαναλήψεις στο ελάχι
στο. Δεν ξέρω αν το κατάφερα ή έκανα κατάχρηση επανα
λήψεων. Αυτό θα το κρίνει ο αναγνώστης αφού θάχει δια
βάσει αυτό το βιβλίο και θα με κρίνει ανάλογα. Πάντως, 
πριν αποφανθείτε πάνω στο θέμα αυτό, εδώ μπορώ να σας 
εκμυστηρευθώ και μια σκέψη μου, που με έσπρωχνε σε κά
ποιες επαναλήψεις. Με ένα βιβλίο που αγγίζει τις 600 σε
λίδες, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Το πρόβλημα χρό
νου ανάγνωσης, ανάγνωσης, που δεν μπορεί να γίνει σε λί
γες μέρες, κι έτσι ο αναγνώστης, δύσκολα να διατηρεί την 
επαφή με τα προηγούμενα.

Προτίμησα οι υποσημειώσεις αυτού του βιβλίου να βρί
σκονται κάτω απ’ την κάθε σελίδα στην οποία αναφέρο- 
νται, κι όχι στο τέλος του βιβλίου, είτε σωρευτικά (όλες 
μαζί) ή κατά κεφάλαιο, γιατί νομίζω πως αυτός ο τρόπος 
διευκολύνει τον αναγνώστη στην ροή της ανάγνωσης του 
βιβλίου και δεν διακόπτει την προσοχή του, προκειμένου ν’ 
αναζητήσει κάποιες παραπομπές που θεωρεί ότι τον ενδι
αφέρουν άμεσα, ψάχνοντας στο τέλος του βιβλίου.* 41

Ρ4ΛΛΗ φ· Γ̂ Λ̂ ΓΑΚΟΡΟ/ΑΟ/ ίΦΑΚΛ̂ ΤΟξ ο *Φ*£Ι<>£

και πριν το δάσκαλό του το έτος 1277.
41 Αυτό είναι ένα πόρισμα από προσωπική εμπειρία, σαν ανα
γνώστης βιβλίων για κάποιες δεκαετίες.
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Τελειώνοντας αυτόν τον πρόλογο, θέλω να σας ομο
λογήσω, ότι κυμάνθηκα πολύ εάν έπρεπε σ’ αυτό το βιβλίο 
να υπάρχουν, ανάλογες προς το περιεχόμενο, εικόνες, πί
νακες ή διαγράμματα, που θεωρούσα απαραίτητο να υ
πάρχουν, αλλά τελικά προτίμησα να μην υπάρχουν, για να 
μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα η έκτασή του, που ήδη όπως θα 
έχει διαπιστώσει ο αναγνώστης που κρατά στα χέρια του 
το βιβλίο, έχει φτάσει σε μεγάλη έκταση, που ομολογώ δεν 
ήταν στις αρχικές μου προθέσεις, αλλά προέκυψε απ’ το ο
δοιπορικό της συγγραφής, το οποίο πρέπει να το παραδε
χτώ, ότι αποδείχτηκε πολύ μακρύ. Αλλά ότι κι αν κα
τάλαβα στην αρχή του ταξιδιού, ήταν πολύ λίγο απ’ αυτό 
που γεύτηκα στη διάρκεια. Είναι αυτή η Ιθάκη, αυτή η Ιθά
κη η Καβαφική, που λέγει:

"Σ α νβ γεις  στον πηγαιμό για την Ιθάκη
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος."
Τελειώνοντας αυτόν τον πρόλογο, θέλω να σας πω α

κόμη κάτι.
Ό πω ς και σ’ άλλο μέρος του βιβλίου αναφέρω, θέλησα 

να έχω μια άμεση επαφή με τις πηγές, όσο και όπου αυτό 
ήταν δυνατό. Κι όταν λέγω άμεση επαφή των πηγών, εν
νοώ να αναφέρεται ο συγγραφέας, το έργο του και παρα
πομπή σε έκδοση και σελίδα κι αν είναι δυνατό να γίνεται 
παράθεση και της περικοπής στην οποία γίνεται η ανα
φορά. Αυτό μου κόστισε πολύ μόχθο και χρόνο και σίγουρα 
επαύξησε τον όγκο του βιβλίου, αλλά σε ένα βιβλίο όπου 
πραγματεύεται κάποιες λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις, 
έπρεπε να υπάρχει αυτή η εξειδίκευση, αφ’ ενός μεν για να 
μπορεί ο αναγνώστης να παρακολουθεί την βασιμότητα 
των διάφορων ισχυρισμών και να είναι εύκολα σε θέση να 
ελέγχει την πιστότητα της μεταφοράς των απόψεων στις 
οποίες αναφέρομαι.

Ακόμη μια τελευταία εξομολόγηση στον αναγνώστη: 
Προσπάθησα πολλές φορές, μια και είχα εγώ την ευθύνη 
της οτοιχειοθέτησης και της σελιδοποίησης του βιβλίου 
αυτού, να περιορίσω τον όγκο του όσο το δυνατό περισσό
τερο. Ετσι δοκίμασα πολλές μεθόδους, να περιορίσω τον
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όγκο του. Αλλαγή γραμματοσειρών. Διαπλάτυνση των πε
ριθωρίων. Σμίκρυνση των διαστημάτων μεταξύ των σειρών. 
Στο τέλος αυτών των προσπαθειών, που τελικά δεν έφεραν 
κανένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αναφορικά με τον όγκο 
πάντα, και παρά τις συνεχείς προσπάθειές μου και με ο- 
ποιοδήποτε τρόπο, το βιβλίο μπορεί να εξοικονομούσε μι
κρότερο όγκο 20 με 30 σελίδες, στο τέλος κατέληξα στη 
μορφή που βλέπετε και με στοιχεία times 11. Αυτό είναι α
ποτέλεσμα μιας βαθειάς σκέψης. Το βιβλίο αυτό απευθύ
νεται σε όλους και πριν απ’ όλα στους νέους ανθρώπους. 
Αλλά πολύ φοβάμαι πως αυτοί που θα το διαβάσουν πιο 
πολύ, είναι οι άνθρωποι κάποιας ηλικίας, που μ’ αυτούς η 
διαρκής εξέλιξη παίζει κάποια παιχνίδια πάνω στις φυσι
κές τους ικανότητες και πιο πολύ στην όραση. Έ τσ ι προ
τίμησα τα στοιχεία Hellas times 11 για να είναι προσιτά 
στους όποιας ηλικίας ανθρώπους, υποψήφιους αναγνώστες, 
αλλά και γιατί μου φάνηκαν πολύ ελκυστικά, σε επίπεδο 
αισθητικής.

Ευχή κάνω, να διαψευσθούν οι σκέψεις μου αυτές και 
να είναι εκείνοι οι πολύ νέοι άνθρωποι που θα σκύψουν με 
ενδιαφέρον πάνω στα ορνιθοσκαλίσματά μου αυτά. Αλλά 
τότε δεν νομίζω πως αυτοί θάχουν κάποιο πρόβλημα πάνω 
στο μέγεθος των στοιχείων, που οπωσδήποτε διευκολύνει 
τους μπαμπάδες τους και τις μανάδες τους η ακόμη τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες τους να διαβάσουν αυτό το 
βιβλίο.

Ακόμα μια τελευταία παρατήρηση.42 Το βιβλίο αυτό άρ
χισε να γράφεται, με την μορφή αυτή, στις αρχές της άνοι
ξης του έτους 1995. Κατά το γράψιμο του βιβλίου, δεκάδες 
βιβλία που είτε κυκλοφόρησαν στο μεταξύ, είτε είχαν κυ
κλοφορήσει πριν, αλλά περιήλθαν στην κατοχή μου μετά, 
αποτέλεσαν μέρος της βιβλιογραφικής βάσης του βιβλίου. 
Γι’ αυτό σε πολλά σημεία του βιβλίου, μπορεί να διαπιστώ
σει ο αναγνώστης μια λογική ανακολουθία, πάνω σε κά
ποια βιβλία ή κάποιους συγγραφείς, που προέρχεται από

42 Οι ''τελευταίες" παρατηρήσεις και σημειώσεις, είναι πολλές 
αφού το βιβλίο γράφεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με τις ά
πειρες δυνατότητες εισαγωγής νέου κειμένου σε παλαιό.
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αυτή την Ηρακλειτική διαρκή ροή των γεγονότων, που 
στην περίπτωσή μας είναι η έκδοση των βιβλίων και η έ
γκαιρη ενημέρωση του καθ’ ενός πάνω σ’ αυτά. 43

Επίμετρο γλωσσικό
Η τελευταία παρατήρησή μου στο κεφάλαιο αυτό, ανα- 

φέρεται στην χρήση της Ελληνικής γλώσσας για το γράψι
μο του βιβλίου.

Στην αρχή, μ’ όλες τις καλές προθέσεις, ξεκίνησα να 
γράφω το βιβλίο, στην δημοτική γλώσσα. Στη δημοτική θα 
ρωτήσετε: Ναι στη δημοτική μας γλώσσα. Αλλά θα διευ
κρινίσω στη δημοτική γλώσσα, όπως αυτή διαμορφώθηκε, 
μετά τους αρχικούς τριγμούς και τις υπερβολές του Ψυχα
ρισμού από τους Έ λληνες ποιητές, διηγηματογράφους, λο
γοτέχνες εν γένει και διανοητές, από τις αρχές αυτού του 
αιώνα, όταν η επίσημη γλώσσα του Έθνους ήταν, επιβαλ
λόμενη και από συνταγματικούς ακόμα κανόνες, η καθα
ρεύουσα. Εγώ προσωπικά, από τις αρχές της δεκαετίας του 
1950, που χρονολογούνται και τα πρώτα μου γραπτά κεί
μενα, έγραφα στην δημοτική, αυτή την δημοτική που σας 
ανάφερα πιο πάνω.

Ό ταν όμως θέλησα να ασχοληθώ λίγο περισσότερο με 
την γραμματική της δημοτικής γλώσσας, όπως αυτή διδά
σκεται σήμερα στα σχολεία μας και αφού συμβουλεύτηκα 
κάποια σχετικά βιβλία, απόρησα. Ξαφνικά διαπίστωσα ότι 
η τρέχουσα γραμματική της νέας Ελληνικής γλώσσας (δη
μοτικής), και πιο συγκεκριμένα οι κανόνες της ορθογρα
φίας και της σύνταξης, είναι τόσο έντεχνη (πεποιημένη), 
όσο και η γλώσσα των λογιώτατων, της Αλεξάνδρειας και 
του Φαναριού κι έχει τόση δυσκολία για την εκμάθησή 
της, όσο και η Γραμματική του Τζαρτζάνου, που διδάχτηκε 
η πιο παλιά εν ζωή γενεά των νεοελλήνων, στην οποία α
νήκω κι εγώ. Έ τσι, μη μπορώντας να δικαιολογήσω στον 
εαυτό μου, γιατί πρέπει το "μακρυά" να το γράφω "μακριά", 
ή το "βαθειά" να το γράφω "βαθιά" ή τα Στάγειρα να τα

Οι τελευταίες παράγραφοι του πρόλογου γράφτηκαν, όπως α
ντιλαμβάνεται κανείς, αφού το βιβλίο είχε ολοκληρωθεί κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του.
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γράφω Στάγιρα και τον Αριστοτέλη αντί για Σταγειρίτη 
να τον γράφω Σταγιρίτη ή το καμμιά να το γράφω "καμιά" 
ή το αυγό να το γράφω "αβγό", ή τον σταύλο να τον γράφω 
"στάβλο", ή το αντίκρυσμα να το γράφω "αντίκρισμα", ή το 
πλατειά44 να το γράφω "πλατιά" αποφάσισα να σταματήσω 
αυτή, την έμμεση, συμμετοχή μου στην φθορά της Ελληνι
κής γλώσσας. Επειδή όμως, όταν ωρίμασε μέσα μου αυτή η 
σκέψη, είχα προχωρήσει στο γράψιμο πολύ περισσότερο 
από τα δύο τρίτα, αναγκάστηκα να κάνω τις αναγκαίες 
τροποποιιήσεις που μου έφαγαν αρκετό χρόνο και που ίσως 
δεν τα κατάφερα απόλυτα μ’ αυτές, με αποτέλεσμα να πα
ρατηρήσετε στη συνέχεια κάποια συμπτώματα διγλωσσίας 
ή και πολυγλωσσίας.

Πιο πάνω είπα μια φράση που μπορεί κανείς να την 
θεωρήσει σκληρή. "Φθορά της Ελληνικής γλώσσας". Θα 
σας την εξηγήσω: Από πολύ παλιά πίστευα στην δημοτική 
και στήριζα την κατάργηση της καθαρεύουσας, σαν επιτα
κτικά επίσημης γλώσσας του κράτους αλλά και του έθνους 
γενικώτερα. Σαν δημοτική αποδεχόμουνα το σύγχρονο μέ
σο γλωσσικό ιδίωμα, όπως αυτό προσδιορίζονταν από το 
σύνολο του έθνους, στην γραφή και τον προφορικό λόγο. 
Ό ταν λέγω μέσο γλωσσικό ιδίωμα, εννοώ αυτό που έχει 
σαν οροφή την γλώσσα στην οποία εκφράζονται σήμερα οι 
πνευματικοί άνθρωποι, όποιας ειδίκευσης και όποιας από
κλισης και σαν δάπεδο, η γλώσσα στην οποία εκφράζονται 
οι μέσης ή και κατώτερης μόρφωσης νεοέλληνες, αλλά με 
κάποιες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα:

α) Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια δεν εντάσσονται παρα- 
φθαρμένοι ή εσφαλμένοι γλωσσικά, τύποι λέξεων, ρημά-

44 Τ ειά  σου καημένε Μπαταρία της δοξαριάς τεχνίτη
κι αφέντη του βιολιού,
μ’ εσένα Ρούμελη πλατειά το στριμωμένο σπίτι 
και ξάγναντο, απ’ το μήλωμα του ολόδροσου Ζυγού."

(Κωστή Παλαμά "Καϋμοί της λιμνοθάλασσας)
Δεν είναι δυνατό στη σημερινή γλώσσα, που υπάρχει το ου

σιαστικό πλατεία, αλλά και το ρήμα πλατειάζω, το πλατειά να 
γράφεται πλατιά, ευ ουόματι οποιουδήποτε κανόνα, αφού απο
κόβει την γλώσσα μας από τις ρίζες της.
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των, εκφράσεων κ.λ.π. Έ τσ ι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε 
ότι το "δηλαδής" αντί του δηλαδή ή το "επειδής" αντί του 
επειδή, το "μεγένθυση" αντί του μεγέθυνση, που καίτοι εκ- 
φέρονται από ένα μέρος των νεοελλήνων λόγω μικράς 
γραμματικής κατάρτισης, ανήκουν στους αποδεκτούς τύ
πους της νεοελληνικής γλώσσας. Επίσης, και με την ίδια 
τεκμηρίωση, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε σαν γλωσσικά 
αποδεκτές τις λανθασμένες εκφράσεις "από ανέκαθεν"45, 
"στην οδός τάδε..", "δεν κομίζω γλαύκα στην Αθήνα", "ου 
μη γένοιτο", "υπερεσία", "ως αναφορά"46 "κοινωνιολογώ" 47 
"ευάριθμο"48 κ.λ.π. καίτοι εκφέρονται από ένα μεγαλύτερο 
μέρος νεοελλήνων λόγω πλημμελούς γραμματικής κατάρ
τισης και "ενίοτε" ταξιδεύουν στα ερτζιανά και μας βομ
βαρδίζουν από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις.

β) Δ εν μπορούν επίσης να ανήκουν στους αποδεκτούς 
τύπους της νεοελληνικής γλώσσας, διάφορες γλωσσικές ι
διορρυθμίες που εμφανίζονται στον προφορικό κυρίως- αλ
λά καμμιά φορά και στον γραπτό λόγο, σε διάφορες πλη- 
θυσμιακές ομάδες όπως τοπικοί ιδιωματισμοί, αργκό, περι
θωριακή νεολαία, επαγγελματικές ομάδες κ.λ.π. αν και με
ρικές φορές, ιδίως στους τοπικούς ιδιωματισμούς, κατα
γράφονται τύποι που είναι ανώτεροι γλωσσικά από τους 
κοινούς. Θυμάμαι ότι στην πατρίδα μου παλαιότερα ακού- 
γονταν ειρωνικά η φράση: "αυτός πήγε στην Αθήνα κι έμα
θε να λέγει το σάρωμα σκούπα". Αντιλαμβάνεσθε ότι ο τύ
πος "σάρωμα" που επικρατούσε στο τοπικό ιδίωμα της πε
ριοχής, είναι κατ’ ευθείαν προϊόν του αρχαϊκού και ταυ
τόσημου εννοιολογικά "σάρωθρον", ενώ η σκούπα είναι πο
λύ πιθανό να μην είναι καν Ελληνικής ρίζας.

45 το ανέκαθεν, αφού περιέχει το πρόσθεμα θεν το οποίο έχει 
την έννοια από, δεν χρειάζεται το από, όπως και το εντεύθεν 
(από εδώ), το εκείθεν (από εκεί) κ.λ.π.
47 αντί του "όσον αφορά" ή του "καθόσον αφορά"

αντί του κοινολογώ, καθιστώ κοινό κάποιο γεγονός, το δημο
σιοποιώ.

( Με την έννοια του πολυάριθμου κι όχι του ολιγάριθμου που 
είναι και η σωστή έννοια της από το ευάριθμός, που σημαίνει 
άτι είναι εύκολη η αρίθμηση, δηλαδή ολιγάριθμος.
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γ) Μια βασική αρχή στη γραμματική της δημοτικής 
Ελληνικής γλώσσας, είναι η τάση για απλοποίηση της ορ
θογραφίας με αποδοχή της χρησιμοποίησης των πιο α
πλών γραμματικών τύπων. Σαν παράδειγμα το θέμα των 
γραμμάτων που φωνητικά εκφράζουν το ι (ι, η, υ, ει, υι, οι 
κ.λ.π.).

Εδώ επικράτησε η άποψη ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε 
κατά βάση το πιο απλό και αυτό είναι το γιώτα. Σαν γενι
κή ιδέα, και για την εποχή που διατυπώθηκε, είναι σωστή. 
Έ τσ ι λοιπόν "εν αμφιβολία", όπως θα λέγαμε στα νομικά, 
το γιώ τα είναι το κυριαρχικό γράμμα που εκφράζει φωνη
τικά το ι.49 Ό ταν όμως έχουμε αναμφισβήτητες ιστορικές 
ορθογραφικές ρίζες μιας λέξης στην παλιά γλώσσα μας, 
για  μένα, η αρχή αυτή δεν έχει καμμιά τύχη και πρέπει να 
υποχωρεί. Δ εν διεκδικώ βέβαια την ιδιότητα του ειδικού 
γλωσσολόγου, αλλά επειδή για όλους τους κάπως μορφω
μένους ανθρώπους, η γλώσσα αποτελεί αναγκαίο εργαλείο 
και μια καθημερινή πραγματικότητα, νομίζω ότι κι αυτοί 
είναι σε θέση να διατυπώνουν απόψεις πάνω στην γλώσσα, 
ιδίως όταν την χειρίζονται για την διατύπωση κάποιων 
λεπτών εννοιολογικών διακρίσεων, όπως αυτό συμβαίνει 
στην νομική επιστήμη.

Διαφορετικά, αν αποκόψουμε τη σημερινή γλώσσα μας 
από τις ρίζες της, θα την χάσουμε τελικά, αν δεν την έχου
με χάσει ήδη, μετά την θλιβερή εκείνη έξωση από την παι
δεία μας, των αρχαίων Ελληνικών. Εδώ θα σας θυμίσω, το 
πόσες φορές γράφοντας ο καθένας από εμάς προβληματί
στηκε πάνω στην ορθογραφία μιας λέξης και έλυσε το 
πρόβλημά του, γρήγορα και μόνος του (χωρίς προσφυγή σε 
λεξικό), κάνοντας αναγωγή στις θεματικές ρίζες της λέ
ξης.. Είναι λοιπόν δυνατόν μια τέτοια γλώσσα που μιλιέται 
αποδεδειγμένα 4000 χρόνια 50 και γράφεται, με το σημερινό

49 Όπως καταλαβαίνετε, εδώ κάνω χρήση αυτού του προνομίου 
του γιώτα, σαν κύριου γράμματος που φωνητικά ανταποκρίνεται 
στο ι.
50 Μετά τις εγασίες του Michael Ventris σε συνεργασία με τον J. 
Chadwick στην δεκαετία του 1950 και την αποκρυπτογράφηση 
της γραμμικής Β, αποδείχθηκε ότι η Ελληνική γλώσσα μιλιόταν

36



Ρ4ΜΗ Φ· Γ^Λί>Γ4^οΠο/Αθ/ Η/> ΑΜΗΤΟΣ ο «ΚΣΙΟΣ

κατά βάση αλφάβητο, 3000 χρόνια, να την αποκόψουμε απ’ 
αυτή την βαρειά 51 αλλά τόσο χρήσιμη κληρονομιά; Είναι 
σαν να κόβουμε το λουλούδι από τη ρίζα του, το κλαδί απ’ 
το δέντρο Είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα μαραθούν. Σκε- 
φτείτε τώρα τι γίνεται, όταν καθόμαστε πάνω στο ωραίο 
νιο κλαρί της όμορφης νεοελληνικής γλώσσας και ξαφνικά 
σκεφτόμαστε τι άραγε χρειάζεται στο δέντρο, που εμείς 
κατέχουμε αυτή την περίοπτη θέση, ο κορμός και οι ρίζες 
και τα χώματα και τα σκουλήκια και τα μυρμήγκια και τα 
άλλα ζωύφια κι αρχίζουμε να ροκανίζουμε τον κορμό;

Μ’ αυτές τις σκέψεις, καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν 
μπορώ επ’ ουδενί, το μακρυά ή το αντίκρυσμα να τα γράφω 
με γιώτα, αφού υπάρχουν αναμφισβήτητες γλωσσικές ρίζες 
περί της αντίθετης γραφής.52 Είπα προηγουμένως ότι η θέ-

ήδη από την εποχή του χαλκού, άλλο αν γράφονταν με διαφο
ρετικούς χαρακτήρες. Μπορεί να με πείτε ευφάνταστο αλλά εί
μαι απόλυτα 6έ6αιος ότι και μετά την αναμενόμενη απο
κρυπτογράφηση της γραμμικής Α, 8α αποδειχδεί το ίδιο.
51 Ακόμη και το βαρειά σήμερα δεν το βρίσκεις στα λεξικά της 
Ελληνικής γλώσσας, ενώ βρίσκεις το βαριά. Το βαρεία είναι 
σημείο στίξης της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, που όπως όλα 
τα ανάλογα σημεία, δεν υπήρχαν στους κλασσικούς χρόνους 
αλλά προστέθηκαν μεταγενέστερα και μάλλον στους Ελληνι
στικούς χρόνους. Είναι το θηλυκό του αρχαίου ουσιαστικού βα
ρύς (βαρύς, βαρεία) και σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με το 
βαριά της δημοτικής. Γιά την μεταφορά του τόνου στη λήγουσα 
δεν γίνεται λόγος μια και ταιριάζει περισσότερο στη σύγχρονη 
αντίλημη τονισμού. Κάνοντας όμως αντικατάσταση του ει με το 
ι δεν κερδίζουμε τίποτε το ουσιαστικό αλλά αντίθετα χάνουμε 
την επαφή με την ρίζα, και αυτό είναι ομολογουμένως πολύ κα
κό.

Σαν βγεις στο πηγαιμό για την Ιθάκη να εύχεσαι νάναι μ α 
κρύς ο δρόμος", μας είπε ο Καβάφης στην Ιθάκη. Το αντίκρυ- 
°μα, προέρχεται από το αρχαίο Ελληνικό επίρρημα αντικρύ 
αλλά και άντικρυς. Αλλά και σήμερα ακόμη χρησιμοποιούμε με 
την ίδια ορθογραφία το αντίκρυ, και με την ίδια έννοια. Κάτι α
πέναντι του άλλου.

Πιε στου γιαλού τη σκοτεινή ταβέρνα το κρασί σου
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ση αυτή (της απλοποίησης) ήταν αποδεκτή για τον χρόνο 
που διατυπώθηκε. Θα σας εξηγήσω γιατί το είπα αυτό. Η 
σύγχρονη γραμματική που διδάσκεται στα σχολεία μας σή
μερα, βασίζεται κυρίως στην εργασία του Μανόλη Τρια- 
νταφυλλίδη.

Ο Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε το 1883 και πέθανε το 
1959, έζησε δηλαδή στην περίοδο που το έθνος ήταν διχα
σμένο σε καθαρευουσιάνους και δημοτικιστές, αλλά κυρίως 
ήταν διχασμένο στο χώρο του δημοτικισμού σε ψυχαριστές 
ή μη. Ο Γιάννης Ψυχάρης γεννήθηκε το 1854 και πέθανε το 
1929. Ο Ψυχάρης θεωρείται ο πατέρας της κίνησης για την 
καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στη χώρα μας, αλλά το 
έργο του περιείχε πολλές υπερβολές και ακρότητες. Υιοθέ
τησε τύπους που δεν ήταν αποδεκτοί από πολλούς οπα
δούς της δημοτικής. Τα "άθρωπος", "φτώμα", "Παρθένος", 
"Αισκύλος" είναι μερικοί από τους πολλούς τύπους που 
υιοθέτησε ο Ψυχάρης και είναι τύποι που δεν ήταν τότε εν 
χρήση από το μέσο γλωσσικό ιδίωμα, ούτε καν από μικρές 
πληθυσμιακές ομάδες, αλλά βέβαια, κάπως αξιόλογες σε α
ριθμό. Και λέγω κάπως αξιόλογες σε αριθμό ομάδες, γιατί 
κάποιοι απ’ αυτούς τους τύπους μπορεί να εκφέρονταν από 
κάποια μεμονωμένα και ελλιπούς μόρφωσης άτομα. Για 
παράδειγμα θα αναφέρω ότι το "άθρωπος" και πιο συγκε
κριμένα "οι αθρώποι" ακούγονταν καμμιά φορά από τα ά
τομα που είπαμε πιο πάνω, κι ίσως να ακούγεται, καίτοι 
αραιώτερα, και σήμερα ακόμη.

Είναι αυτό το φαινόμενο που ονομάστηκε "ψυχαρι
σμός, "ψυχαρισμοί" κ.λ.π.

Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι, καίτοι ο ψυχαρι
σμός είχε μεγάλο αριθμό οπαδών, οι τύποι αυτοί δεν καθιε
ρώθηκαν, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, ούτε στους άμεσους

σε μι’ άκρη, τώρα π’ άρχισαν ξανά τα πρωτοβρόχια 
πιε το με ναύτες και σκυφτούς μαράδες αντικρύ σου 
μ’ ανθρώπους που βασάνισε κι η θάλασσα κι η φτώχεια." 

Αυτά μας λέγει ο Λάμπρος Πορφύρας σε ένα ποίημά του, που 
έχει σαν τίτλο του πρώτο στίχο.
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ή έμμεσους οπαδούς, αλλά ούτε βέβαια ποτέ, στο κάθε φο
ρά τρέχον γλωσσικό ιδίωμα. Για του λόγου το αληθές σας 
λέγω ότι αν σε 100 νεοέλληνες του σήμερα, θέσουμε 100 
"ψυχαρικούς" τύπους, σαν τους παραπάνω, για αναγνώριση, 
το συντριπτικό ποσοστό θα χρειαστεί μεταφραστή!53

Έ τσ ι είχαν τα γλωσσικά μας πράγματα στις αρχές 
του 20ου αιώνα.

Το κυρίως έργο του Τριανταφυλλίδη, αναπτύχθηκε 
στην περίοδο της δεύτερης μέχρι και τέταρτης δεκαετίας 
του αιώνα μας. Καταλαβαίνετε ότι στις πρώτες δεκαετίες 
του αιώνα, υπήρχαν δυο βασικές παράμετροι. Η μία είναι 
ότι από την εκπαίδευση και την επίσημη πολιτεία και τα 
τότε μαζικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες κ.λ.π.), 
επιβάλλονταν μια άκαμπτη και αποστεωμένη καθαρεύουσα 
που απείχε παρασάγγες από την ομιλουμένη γλώσσα. Με
ρικοί συγχέουν την καθαρεύουσα με την αρχαία Ελληνική. 
Τίποτε πιο σφαλερό απ’ αυτό. Η δημοτική βρίσκεται πολύ 
πιο κοντά στην αρχαία Ελληνική γλώσσα απ’ ότι στην κα
θαρεύουσα, τουλάχιστον αυτή που επικρατούσε στις αρχές 
του αιώνα. Κι όταν λέω πιο κοντά εννοώ στις ρίζες. Δεν 
θα αναπτύξω εδώ με λεπτομέρειες το μεγάλο αυτό θέμα, 
ελπίζω σε κάποιο άλλο πόνημά μου. 54 Πάντως στα πλαί-

53 Για να λάβετε μια μικρή γεύση των "μυχαρισμώυ" 8α σας πα
ραδέσω εδώ ένα μικρό ανθολόγιο τέτοιων, από το "Ταξίδι" του 
Ψυχάρη. "να διώ", "άρεζε", "σπάνω", "ορμηνεύω", "πολθρόνα", 
"καρέγλα", "ξεχυιάσης", "ζουλεύω", "συλλογιόμαστα", "στευά- 
δες", "διαβαστήρι", "γκαζέττα", "πάλε", "ξαθός". "βιβλιοπου- 
λείο", "τόντις", "τίποτις", "Ορφές", "χερόγραφο", "Γιούλης", "συ- 
νορίζουμαι", "σκούυταμα", "του εμαυτό της", "διεύτυσι", "σκεδό", 
κατεφτείας". "ιδιοστιγμίς", " συυεβέυω", "κριάσι". Έχω άδικο ό

ταν μιλώ για ανάγκη μεταφραστή; Βέβαια κι εδώ θέλω να πω 
πως κάποιους απ’ αυτούς τους τύπους μπορεί να τους συναντή
σει κανείς σαν ιδιωματισμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας. 
Για παράδειγμα αναφέρω ότι το "να διω" απαντάται σε μερικές 
περιπτώσεις στην Θράκη, κυρίως σε χαμηλής μόρφωσης άτομα 
αλλά και σε μορφωμένα άτομα το "άρεζε", αλλά σαν τοπικός ι
διωματισμός.

Πάντως εδώ δέλω να υπενθυμίσω, ότι ο Αλέξανδρος Παπα-
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σια του βιβλίου αυτού και με αφορμή την ερμηνεία του Η
ράκλειτου, θα γίνουν κάποιες αναφορές και συνδέσεις 
λέξεων που χρησιμοποιεί ο σκοτεινός, με την δημοτική 
γλώσσα. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι το ποσοστό των 
αναλφάβητων ήταν πολλαπλάσιο της σημερινής εποχής 
και το ποσοστό των μορφωμένων, ήταν συντριπτικά κατώ
τερο του σημερινού. Έ τσ ι κάτω από το κράτος της πίεσης 
της ιστορικής εκείνης περιόδου, και της αγωνίας των 
γλωσσολόγων να πλησιάσει η γλώσσα το λαό, προτάθηκαν 
κανόνες ορθογραφίας και γραμματικής που θεωρήθηκαν 
πιο προσιτοί για  το τότε μορφωτικό επίπεδο του λαού και 
αντίθετα αποκλείστηκαν άλλοι ανάλογοι τύποι που μύρι
ζαν "επικίνδυνα" καθαρεύουσα. Σήμερα το σκηνικό αυτό 
έχει ανατραπεί άρδην. Το ποσοστό των αναλφάβητων έχει 
μειωθεί εντυπωσιακά και αποτελείται από οριακές περι
πτώσεις και το ποσοστό των μορφωμένων, τουλάχιστον 
γλωσσικά, είναι ιδιαίτερα ψηλό.

Τελειώνοντας θέλω να πω το εξής: Εάν με τους κανό
νες της γραμματικής, του συντακτικού και της ορθογρα
φίας της επίσημης σήμερα δημοτικής γλώσσας, μετρήσετε 
τους δημοτικιστές ποιητές, λογοτέχνες και διανοητές των 
τελευταίων εκατό ετών, με συγχωρείτε που θα σας το πω, 
αλλά δυστυχώς θα τους βρείτε όλους αγράμματους! Υπερ
βολή βέβαια, αλλά τα λαθάκια τους τα κάνουν, θάλεγε κά
ποιος σχολαστικός φιλόλογος. Μα υπάρχουν ακόμη σχο
λαστικοί φιλόλογοι θ’ αναρρωτηθείτε; Μα βέβαια υπάρ
χουν. Το είδος αυτό του σχολαστικού, υπήρχε, υπάρχει και 
θα υπάρχει πάντα, δεν φύτρωσε ξαφνικά στο χώρο της κα
θαρεύουσας, ούτε μόνο στο χώρο της γλώσσας.

"Μήπως και του Χάροντα Μην το πιής, κι ολότελα 
καθώς θα σε κυτάξη κι αιώνια μας ξεχάσεις 
του φανείς αχάϊδευτο βάλε τα σημάδια σου 
και σε παραπετάξει!...  το δρόμο να μη χάσης."

διαμάντης, χωρίς φαμφαρονισμούς και τυμπανοκρουσίες, με το 
έργο του, μας έδωσε μια συντριπτική ένδειξη πάνω στην κατεύ
θυνση αυτή, δηλαδή της άρρηκτης συγγένειας της αρχαίας 
γλώσσας με την δημοτική.
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Αυτά είναι δυο τετράστιχα από τον "Τάφο" του Κωστή 
Παλαμά, εθνικού ποιητή και ενός από του μεγαλύτερους 
δημοτικιστές ποιητές, σύγχρονος του Ψυχάρη και από τους 
πρώτους ένθερμους οπαδούς της νέας γλώσσας, που διώ
χτηκε απηνώς για τις θέσεις του.

Αντιλαμβάνεσθε ότι εδώ ελέγχεται να χρησιμοποιεί, 
και μάλιστα εξακολουθητικά, το η αντί του ει στην υποτα
κτική 55 και χρησιμοποιεί διαλυτικά σε γράμμα διψήφιου 
δίφθογγου που ακολουθεί τονιζόμενο. Πιο κάτω είναι αυ
τός που γράφει το "καβάλλα πάει ο Χάροντας τον Δ ιγενή 
στον Άδη" όπως και τον καβαλλάρη με δυο λ, το 
"παλληκάρι" με η και δυο λ και τόσα άλλα διαφορετικά 
πράγματα από τους σημερινούς κανόνες γραμματικής, ορ
θογραφίας κ.λ.π..

"Άφησε μαζί μου φυλαχτό να πάρω 
για την κάθε λύπη, κάθε τι κακό, 
φυλαχτό απ’ αρρώστεια, φυλαχτό από χάρο, 
μόνο λίγο χώμα, χώμα ελληνικό."

Αυτό είναι το "χώμα ελληνικό", ένα πασίγνωστο 
ποίημα του Γιώργου Δροσίνη, που πολλές χιλιάδες νεοελ
λήνων το διδάχτηκαν στα νεοελληνικά αναγνώσματα του 
σχολείου τους. Ο φουκαράς! ο Δροσίνης, δεν ήξερε ότι η 
αρρώστεια δεν θα υπήρχε στα σύγχρονα ελληνικά λεξικά, 
αλλά υπάρχει το αρρώστια. Καταλήγοντας θέλω να πω ότι, 
όπως βλέπετε, δεν έκανα καμμιά εξαντλητική ανάπτυξη 
των διαφορών του γλωσσικού ιδιώματος των διαφόρων 
νεοελλήνων δημιουργών προς τους τρέχοντες κανόνες της 
σύγχρονης δημοτικής, γιατί δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. 
Απλά εδώ θέλησα να δείξω ότι η Ελληνική γλώσσα, σαν 
τόσο παλιά και σαν περισσότερο δουλεμένη, σε μιας τερά
στιας έκτασης γραπτά κείμενα από όλες τις άλλες γλώσ
σες του κόσμου, έχει απεριόριστες δυνατότητες, και, κατά 
την άποψη μου πάντα, δεν μπορεί να παριχαρακωθεί, μέσα

55 Ο Παλαμάς, σχεδόν σε όλο το έργο του, διατηρεί την ορθο
γραφία της υποτακτικής.
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σε κάποιους κανόνες που είναι έργο κάποιων αξιόλογων 
επιστημόνων, που, σε πολλές περιπτώσεις, προσπάθησαν 
φιλότιμα να υπαχθεί το ομιλούμενο ιδίωμα σε κανόνες, α
νεκτά, αλλά και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αυθαίρετα 
και από καθέδρα, μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Πρέπει 
να καταλάβουμε όλοι μας ότι η γλώσσα δεν είναι δική μας. 
Δ εν είμαστε εμείς που την φτιάξαμε, είμαστε μόνο αυτοί 
που την χρησιμοποιούμε και την χρησιμοποιούμε, γιατί μας 
παραδόθηκε από κάποιους και τούτο σημαδοτεί την αδίρη- 
τη υποχρέωσή μας να την παραδώσουμε αλώβητη σε κά
ποιους άλλους που έρχονται, κι εκείνοι με την σειρά τους, 
σε κάποιους άλλους που έρχονται κι εκείνοι από πίσω.

Ό χ ι δεν μπορεί να περιχαρακωθεί η ζωντανή γλώσσα, 
σε "εξακολουθητικά" 56 σύμφωνα και απώλεια του τελικού 
ν , 57 ούτε ακόμη σε άλλους σχολαστικούς κανόνες.

56 Από που άραγε προέκυμε αυτό;
57 Πραγματικά μου φαίνονται πολύ περίεργες αυτές οι συνταγές 
για το τελικό ν και δεν είναι δυστυχώς οι μόνες. Διατηρείται λέ
γει πριν από φωνήεν. Πάει καλά. Διατηρείται λέγει πριν από 
στιγμιαίο σύμφωνο κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, τζ, αλλά και πριν από τα δι
πλά (ξ, y,). Για να εξηγηθούμε, εγώ είμαι υπέρ του τελικού ν γε
νικά, επειδή κάθε απώλειά του, αλλοιώνει τις ρίζες της 
γλώσσας, γιατί συνήθως αναφέρεται σε άρθρα αυτούσια ή σε 
συνδυασμό με προθέσεις, (π.χ. του, την ή στον, στην). Αλλά δεν 
θα κάνω τώρα υπεράσπιση του υ. Θα προσπαθήσω να σας δείξω 
πως ο νεοέλληνας, κάθε γλωσσικού ή πνευματικού επιπέδου, 
έχει την τάση να απορρίμει γενικά το τελικό υ, είτε στιγμιαίο, εί
τε διπλό, είτε εξακολουθητικό σύμφωνο, είναι αυτό που έπεται, 
γράφοντας στα παλιά του υποδήματα αυτές τις γραμματικές 
φόρμουλες. Ας δούμε λοιπόν: "απόμε τάπα όλα στο μπαμπά", 
"το νταή παριστάνεις ρε φίλε;", "στο παλιό σου φίλο δεν θα τα 
πεις:" (κι εδώ το υ δεν διατηρείται αλλά παθαίνει μια μετάθεση 
και κάνει να προφέρεται το πα σαν μπα), "πήγε στη γκαμήλα α- 
πόμε"(ευυοώυτας κάποια μηλή κοπέλα), "ο Γιάυυης αυτές τις μέ
ρες τώχει ρίξει στη ξάπλα" και "ούτω καθ’ εξής". Εάν σε όλες 
αυτές τις φράσεις προσθέσεις το τελικό υ, θα πάρεις εκφράσεις 
που οπωσδήποτε διαφέρουν πολύ από το μέσο ομιλούμενο σή
μερα γλωσσικό ιδίωμα.
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Μικρές παραβάσεις απ’ τους κανόνες της τρέχουσας 
γραμματικής, που στο κάτω-κάτω δεν είναι παρά προϊόν 
μιας μικρής ή ευρύτερης, αν θέλετε, ομάδας ή ομάδων ακό
μη, αν αυτό σας είναι πιο βολικό, νοελλήνων (δημοτικι
στών), δεν μπορεί να δεσμεύσει κυριαρχικά την εξέλιξη αυ
τής της γλώσσας, που κυκλοφορεί αδέσμευτη κι αυτοανα- 
διπλούμενη 40 αιώνες, δεν είναι λάθη. Θέλετε να τα πούμε 
λάθη; Ας τα πούμε. Αλλά σαν λάθη, είναι αξιολογικά απλά 
πταίσματα. Μπροστά σ’ αυτά, τα σφάλματα που έχουν γίνει 
στην γραμματική και πιο πολύ στην ορθογραφία, από την 
επίσημη γλώσσα, είναι κακουργήματα.

Φτάνει που κινδυνεύει καθημερινά από την εισβολή 
ξενόγλωσσων τύπων κι εκφράσεων,58 θα κινδυνεύουμε τώ-

58 Άλλο δέμα είναι, ότι αυτές οι εισαγόμενες ξενόγλωσσες λέ
ξεις, είναι κατά πλειομτιφία Ελληνικές και μας έρχονται, μετά τα 
πάθη τους στην αλλοδαπή, αγνώριστα και κάποιοι απλοϊκοί 
νεοέλληνες παδαίνονται να τις χρησιμοποιούν στο γραπτό αλ
λά περισσότερο του προφορικό τους λόγο, σαν την υπέρτατη 
καταξίωσή τους, χωρίς να υποπτεύονται ότι αρθρώνουν την Ελ
ληνική γλώσσα. Θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα: To DOS, 
είναι για πολλά χρόνια, κυρίαρχο σύμβολο στο χώρο της πλη
ροφορικής. Είναι η συυτομογραφία της φράσης στην Αγγλική 
Disc Operating System που μεταφράζεται λειτουργικό σύστημα 
δίσκου. Έτσι στη φράση αυτή, που αποτελεϊται από τρεις λέξεις, 
οι δύο είναι γνήσιες, μα γνήσιες, Ελληνικές. To Disc είναι η Ελ
ληνική λέξη Δίσκος και το System είναι η Ελληνική λέξη Σύ
στημα. Πρέπει κάποτε οι Έλληνες γλωσσολόγοι που ασχο
λούνται με τα διάφορα πάθη (φωνηέντων, συμφώνων κ.λ.π.) υ’ 
ασχοληθούν λίγο και με τα πάθη της Ελληνικής γλώσσας στην 
αλλοδαπή! Μη γελάσετε μ’ αυτό που είπα. Σε λίγα χρόνια, 8α 
χρειάζεται να κουραστεί κανείς για να πείσει ένα Έλληνα ότι 
το disc είναι η λέξη δίσκος της αρχαίας αλλά και της νέας Ελ
ληνικής και δεν έχει ρίζα Αγγλική! Κι αν αυτά είναι δυνατό να 
συμβούυ σε λίγα χρόνια, με τις λέξεις δίσκος και σύστημα, που 
είναι ακόμη σε χρήση στην νέα Ελληνική, ήδη υπάρχει μια 
πληθώρα "ξένων" λέξεων που έχουν μεταγράφει απ’ την Ελλη
νική σε μια ξένη γλώσσα, και μας ξαναήρθε παραλλαγμένη και 
σαν δάνειο πια της Ελληνικής γλώσσας από την ξένη και μη α-
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ρα κι από κάποιους εσωτερικούς φθορείς της γλώσσας;
Μήπως, μ’ αυτά κι αυτά, αποκτήσαμε νέους γλωσσα- 

μύντορες, τους γλωσσαμύντορες της "δημοτικιάς" μας 
γλώσσας πια;

Έ τσ ι η γλώσσα, η ενιαία Ελληνική γλώσσα, χωρίς 
διακρίσεις (αρχαία, καθαρεύουσα, δημοτική κ.λ.π.) προσφέ- 
ρεται σήμερα, προ παντός σήμερα, για την διαμόρφωση μιας 
ουσιαστικής νεοελληνικής γλώσσας με άμεση επαφή στις 
αρχαίες ρίζες και με απομάκρυνση από κάθε ανούσιο και 
χωρίς ουσιαστική απόκριση στην ρέουσα γλωσσική πραγ
ματικότητα, κανόνα. Γιατί προ παντός σήμερα θα ρωτήσε
τε. Θα σας πω. Γιατί σήμερα το μορφωτικό επίπεδο του 
Ελληνικού λαού έχει ανεβεί κατακόρυφα και γιατί σήμερα, 
το παγκόσμιο ενδιαφέρον για  την εκμάθηση και μελέτη 
της Ελληνικής γλώσσας παρουσιάζει μια εκπληκτική κ ι
νητικότητα.

ναγνωρισημη πια. To idiote που σε πολλές γλώσσες του κό
σμου, αλλά και γενικά στην ιατρική, σημαίνει ηλίθιος, βλάκας, 
μικρόνους, προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη ιδιώτης 
που σημαίνει, ο αδέξιος, ο άπειρος, ο ανίδεος, ο ανίκανος να α
σχοληθεί με τα δημόσια πράγματα. Το "σινεμά" πέρασε στην 
καθημερινή μας ζωή από πολλές δεκαετίες τώρα. Πόσοι όμως 
νεοέλληνες ξέρουν σήμερα ότι είναι μια λέξη γνήσια Ελληνική. 
To "cinema" είναι μια συντονογραφία της λέξης "cinemato- 
graphe", που σημαίνες τι άλλο να σημαίνει άραγε παρά κινημα
τογράφος, που είναι σύνθετη λέξη και αποτελείται από δυο Ελ- 
ληνικώτατες λέξεις: το ουσιαστικό "κίνηση" και το ρήμα "γρά
φω".
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II.- Ο ΒΙΟΣ

Ποιος είναι ο Ηράκλειτος; Όσο σκοτεινή η σκέψη του, 
άλλο τόσο σκοτεινή και η ζωή του. Οι λαλίστατοι συνήθως 
αρχαίοι Έ λληνες συγγραφείς, λ ίγες πληροφορίες εισφέ
ρουν για τη ζωή του Ηράκλειτου κι αυτές σε πολλά σημεία 
αντιφατικές.

Την μακροσκελέστερη βιογραφία του, την οφείλουμε 
στον Δ ιογένη τον Λαέρτιο, η οποία όμως δεν ξεπερνά τις 
επτά σελίδες.59

Από τα λίγα στοιχεία που υπάρχουν μπορούμε να συ
νοψίσουμε τη βιογραφία του Ηράκλειτου ως εξής:

Ή τα ν γιος του Βλόσσωνα ή κατ’ άλλους του Ηράκον- 
τα και κατάγονταν από την Έφεσο.

Πιθανόν να γεννήθηκε το έτος 544 π.Χ. και η μεγάλη 
ακμή του ήταν στα χρόνια της 69ης ολυμπιάδας, δηλαδή 
504 - 501 π.χ. και έζησε περίπου 60 χρόνια.

Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας με απώτερη κατα
γωγή απ’ τον Κόδρο, τον τελευταίο βασιλιά της Αθήνας. 
Η οικογένειά του είχε κάποιο βασιλικό αξίωμα. Οι απόγο
νοί τους δικαιούνταν την πρωτοκαθεδρία στους δημόσιους 
αγώνες, φορούσαν πορφύρα σαν έμβλημα του βασιλικού γέ
νους, κρατούσαν σκίπωνα αντί για  σκήπτρο και προέ
δρευαν στις ιερές γιορτές της Ελευσίνειας Δήμητρας.

Ο Ηράκλειτος παραχώρησε οικειοθελώς το βασιλικό 
αξίωμα στον αδελφό του κι όπως λέγει ο Κ. Αξελός "..απέ
βαλε με την θέλησή του το βασιλικό αξίωμα για μια άλλη 
βασιλεία- τη βασιλεία της σκέψης.."60

Ο Ηράκλειτος δεν είναι οπαδός καμμιάς συγκεκριμέ
νης θρησκείας. Ούτε καν "οπαδός"- αν ταιριάζει ο όρος - 
των συγχρόνων του μυστηρίων, καίτοι οι πιο πολλοί απ’ 
αυτούς που έχουν ασχοληθεί με τον Ηράκλειτο, τον θέλουν 
άυημένο στα Ελευσίνια.

Διογένης Ααέρτιος ΑΠΑΝΤΑ εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ σελ. 90
Κ.Αξελός Ο Ηράκλειτος και η φιλοσοφία Εξάντας Αθήνα
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Από καμμιά πηγή δεν προκύπτει με σαφήνεια τίποτα 
για σπουδές του Ηράκλειτου, καίτοι ο Σωτίων αναφέρει 
ότι μερικοί έχουν πει ότι μαθήτευσε στον Ξενοφάνη, 61 
(Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος 575- 480 π. X. θεωρείται ιδρυτής 
της Ελεατικής Σχολής), ούτε αν ταξίδεψε κι αν μυήθηκε 
στα γνωστά τότε μυστηριακά κέντρα της ανατολής και της 
Αιγύπτου, όπως ο Θαλής, ο Βίας, ο Σάλωνας, ο Πυθαγόρας, 
ο Δημόκριτος, ο Πλάτωνας κ.λ.π.

Ακόμη και μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου Ελλαδικού 
χώρου της εποχής του, από καμμιά μαρτυρία δεν προκύπτει 
καμμιά μετακίνησή του από την γενέτειρά του την Έφεσο.

Ούτε άλλα στοιχεία για την ζωή του (παιδική ηλικία, 
νεότητα, οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π.) έχουμε.

Πολλά θρυλούνται για τον θάνατο του Ηράκλειτου. Η 
πιο διαδομένη εκδοχή είναι ότι αρρώστησε από υδρωπικία 
κι ότι εμφανίστηκε στους γιατρούς της Εφέσου και τους 
ρώτησε αν μπορούν να μετατρέψουν την υγρασία σε ξηρα
σία, 62 ή με άλλη εκδοχή, αν μπορούσαν να βγάλουν τα 
σπλάχνα του και ν’ αδειάσουν το νερό.

Κι εφόσον οι γιατροί της Εφέσου απάντησαν αρνητικά 
κάλυψε το σώμα του με ζεστή κοπριά, με την ελπίδα ότι θα 
εξάτμιζε το νερό από μέσα του, αλλά μάταια γιατί πέθανε 
εκεί ή με άλλη εκδοχή πασαλείφτηκε τόσο που οι σκύλοι 
τον κατέφαγαν.

Πάνω στο θάνατο του Ηράκλειτου υπάρχουν και αντί
θετες απόψεις που υποστηρίζουν ότι γιατρεύτηκε από την 
υδρωπικία και πέθανε από άλλη α ιτ ία .63 64

Ο Ηράκλειτος έγραψε ένα και μοναδικό βιβλίο που το 
ονόμασε "Περί φύσεως" (περί φύσιος) το οποίο και το αφιέ
ρωσε στο Ναό της Αρτέμιδας. Άλλοι ονομάζουν το βιβλίο 
του "Μούσαι"6Λ κι άλλοι "Γνώμονα ηθών, τρόπου κόσμον

“ Διογένης Λαέρτιος βιβλ. 9 κεφ. 5.
62Αυτή είναι μια αλληγορία πάνω στις διαδασκαλίες του Ηρά
κλειτου, όπως 8α δούμε παρακάτω.
63Θ Αρίστων και ο Ιππό6οτος, βλέπε Διογένη Λαέρτιο, όπου πα
ραπέμπω πιο πάνω.
64Θ Πλάτωνας στον Σοφιστή ( 242 e) Κάνει υπαινιγμό για τον 
Ηράκλειτο και μιλά για Μούσες της Ιωνίας. Το ίδιο και ο Κλή-
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ένα των ξυμπάντων" ενώ ο Διάδοχος το ονομάζει "ακριβές 
οιάκισμα προς στάθμην βίου"

Ο Ηράκλειτος δεν είχε Σχολή, ανάλογη με την Α κα
δημία του Πλάτωνα ή το Λύκειο του Αριστοτέλη. Δεν είχε 
μαθητές αλλά μόνο κάποιους θαυμαστές του έργου του.

Από την αρχαιότητα είχε δοθεί στον Ηράκλειτο το ό
νομα "Σκοτεινός" αλλά συνήθως και το όνομα "Εφέσιος"

Η προσωνυμία σκοτεινός, κατά την πιο πιθανή εξή
γηση, δόθηκε στον Ηράκλειτο εξ αιτίας της δυσκολίας που 
παρουσίαζε η κατανόηση των λόγων του.

Ο Δ ιογένης ο Λαέρτιος μας άφησε για το έργο του Η
ράκλειτου ένα επίγραμμα που, κατά τον Ιερώνυμο, αποδί
δεται στον ποιητή ιάμβων Σκυθίνο που είναι πολύ χα
ρακτηριστικό.

Μη ταχύς Ηρακλείτου επ ’ ομφαλόν είλεε βίβλον 
τούφεσίου μάλα τοι δύσβατος ατραπιτός ορφνή 
και σκότος εστίν αλάμπετον ήν δε σε μύστης ει- 
σαγάγη, φανερού λαμπρότερ’ ηελίου. 

το οποίο έχει την έννοια "μη βιάζεσαι να μπεις γρήγορα, 
γιατί , δεν είναι εύκολο, στο νόημα του συγγράμματος του 
Ηράκλειτου του Εφέσιου γιατί είναι πολύ δύσβατος η α
τραπός κι επικρατεί το σκούρο χρώμα και το σκότος α
πόλυτο, αλλ’ όταν κάποιος μύστης σε μπάσει στο νόημα, 
τότε φανερώνονται τα πάντα πιο λαμπρά κι από τον Ή λιο.

μης ο Αλεξανδρέας στους Στρωματείς ( Ε 9 ) "αι γουν Ιάδες Μού- 
σαι διαρρήδην λέγουσι,"

Στηριζόμενος πάνω σ’ αυτό το απόσπασμα ο Rundolf Steinei 
στο βιβλίο του ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ εκδό
σεις Ιάμβλιχος Αθήνα 1994 σελίδα 42 γράφει: Ή  σχέση του 
Ηράκλειτου από την Έφεσο με τα Μυστήρια διαγράφεται σα
φής σε ένα παραδοσιακό ρητό σχετικά με αυτόν-ότι οι σκέ- 
μεις του "ήταν ένας δρόμος αδιάβατος"οποιοσδήποτε προσπα
θούσε να τις προσεγγίσει χωρίς να έχει μυηδεί, δεν ανακάλυ
πτε σε αυτές παρά μόνον "ασθένεια και σκότος", ήταν όμως 
λαμπρότερες από τον ήλιο" για οποιονδήποτε του παρουσιά

ζονταν από ένα μυστικιστή. Και όταν λέγεται για το βιβλίο του 
°τι αυτός το εναπέθεσε στο ναό τηςΆρτεμης, αυτό σημαίνει ότι
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Ο Σωκράτης, όταν ο Ευριπίδης του έδωσε το έργο του 
Ηράκλειτου και το διάβασε είπε: ",.ά μεν  συνήκα γενναία 
οίμαι δε και ά μη συνήκα πλήν Δηλίου γέ  τίνος δείται κο- 
λυμβητού" (όσα κατάλαβα ήσαν σπουδαία, νομίζω δε και 
όσα δεν κατάλαβα να ήσαν σπουδαία, αλλά χρειάζεται κά
ποιος Δ ήλιος κολυμβητής) Η φράση αυτή έχει την έννοια 
ότι ο Σωκράτης αντιλήφθηκε τις απρόσιτες περιοχές της 
γνώσης που προσπαθεί να φωτίσει ο Εφέσιος και το βάθος 
αυτών των περιοχών, γ ι’ αυτό μίλησε για Δήλιο βουτη- 
χτή.

Άλλη εκδοχή που εισφέρει ο Σέλευκος γραμματικός 
και καταγράφει ο Δ ιογένης ο Λαέρτιος, λέγει ότι κάποιος 
Κρότων στο βιβλίο που έγραψε με τον τίτλο "Κατακολυμ- 
βητής " αναφέρει ότι το βιβλίο του Ηράκλειτου τόφερε 
στην Ελλάδα ένας Κράτης ο οποίος και είπε ότι χρειάζεται 
Δήλιος κολυμβητής για να μη πνιγεί μέσα σ’ αυτό.

Ό πω ς είπαμε πιο πάνω, ο Ηράκλειτος δεν είχε σχολή, 
είχε μόνο μερικούς μαθητές, στην ουσία μεταγενέστερους 
οπαδούς θα μπορούσε κανείς να πει, οι οποίοι ασχολούν
ταν με την ερμηνεία του έργου του κι ονομάστηκαν Ηρα- 
κλειτικοί.

Αυτοί που μπορούσαν να εξηγήσουν τον λόγο του Η
ράκλειτου στην αρχαιότητα, ήταν λίγοι και λογαριάζονταν 
για σημαντικοί.* 66 67Αυτοί όμως οι Ηρακλειτικοί, πολλές φο
ρές ανακάτευαν την Ηρακλειτική σκέψη με την δική τους

μονάχα οι μυημένοι μπορούσαν να το κατανοήσουν. Ο Ηρά
κλειτος αποκαλούνταν 'ο Σκοτεινός', επειδή μόνο μέσω των 
Μυστηρίων ήταν δυνατόν να ριχτεί φως στις απόμεις του.'
66 Στην Ελληνική αρχαιότητα οι κολυμβητές της Δήλου, θεω
ρούνταν φαίνεται ιδιαίτερα ικανοί βουτηχτές.
67 Αναφέρονται ο Ίπηασος ο Μεταποντίνος, ο Αλκμείων ο Κρο- 
τωνιάτης ο Αντισθένης, ο Ηρακλείδης ο Ποντικός, ο Κλεάνθης 
από την Ασσο της Τρωάδος, ο Αρίστων, ο Ιππόβοτος, ο Σφαίρος 
ο Στωϊκός, ο Έρμιππος, ο Παυσανίας ο Ηρακλειτιστής, ο Νικο- 
μήδης ερμηνευτής του Ηράκλειτου και του Αριστοτέλη, ο Διο
νύσιος ο Αλικαρνασσεύς, ο Γραμματικός Διόδοτος, ο Δημή- 
τριος εκ Μαγνησίας, ο Αινησίδημος ο Αλεξανδρεύς μας πλη
ροφορεί ότι ο Ηράκλειτος προετοίμασε την οδό για τους Σκε
πτικούς και ότι πολλά του οφείλουν οι Στωϊκοί.
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και κυρίως με στοιχεία απ’ τους Σκεπτικούς, τους Σοφι
στές και τους Στωϊκούς και έχουν επικριθεί γ ι αυτό από 
πολλούς αρχαίους συγγραφείς. Τόσο ο Αριστοτέλης, όσο 
και ο Πλάτωνας πολέμησαν πολύ ενάντια στους Ηρακλει- 
τικούς και κυρίως ενάντια στους Σοφιστές και τον Κρατύ- 
λο, που όμως ήταν δάσκαλος του Πλάτωνα. "Μετά δε τας 
ειρημένας φιλοσοφίας η Πλάτωνος επεγένετο πραγματεία 
τα μεν  πολλά τούτοις ακολουθούσα, τα ,δε και ίδια παρά 
την των Ιταλικώ ν εχουσα φιλοσοφίαν. Ε κ νέου τε γαρ συ
νήθης γενόμενος πρώτον Κρατύλω και ταις Ηρακλειτίοις 
δόξαις ως απάντων των αισθητών αείρεόντω ν και επιστή
μης περί αυτών ουκ ούσης, ταύτα μεν και ύστερον ούτος υ
πέλαβε ν."

Μετά από τις φιλοσοφίες που αναφέραμε έρχεται η θε
ωρία του Πλάτωνα, η οποία σε πολλά ακολούθησε τους 
προηγούμενους, έχει όμως και πολλά δικά της στοιχεία σε 
σύγκριση με την φιλοσοφία των Ιταλιωτών. Από την νεαρή 
του ηλικία ο Πλάτων ήρθε σε επαφή με τον Κρατύλο και 
τις δοξασίες του Ηράκλειτου ότι όλα τα αισθητά πράγματα 
βρίσκονται σε μια αιώνια ροή και ότι δεν υπάρχει βαθειά 
γνώση γ ι’ αυτά. Αυτές τις απόψεις τις διατήρησε και αρ
γότερα.

Αυτά μας λέγει ο Αριστοτέλης 68
Οι φιλοσοφικές του απόψεις, κατά τον Α ιογένη τον 

Λαέρτιο, ήταν γενικά οι εξής : 69 Το πυρ είναι το στοιχει
ώδες υλικό και με το πυρ ανταλλάσσονται τα πάντα και 
γίνονται με πύκνωση και αραίωση, αλλά τίποτε με σαφή
νεια δεν αναφέρει. Τα πάντα γίνονται μ ε  την εναντιότητα  
και την ροή δίκην ποταμού.. Πεπερασμένο είναι το παν και 
ένας είναι ο κόσμος. Γεννιέται από την φωτιά και πάλι 
μετατρέπεται σε φωτιά μ ε  περιοδικότητα που εναλλάσσε
ται αιώνια. Α υτά  δε όλα καθορίζονται απ’ την ειμαρμένη. 
Από τα ενάντια αυτό που οδηγεί στη γένεση λέγετα ι πόλε
μος και έρις κι αυτό που οδηγεί στη εκπύρωση λέγεται 
συμφωνία και ειρήνη. Η  μεταβολή είναι οδός πάνω και κά-

u  ̂ Ρ*στοτ^ ° υ ς  "Μετά τα φυσικά" Α, 6, 987a, 29-35 εκδόσεις
ΚΑΚΤΟΣ Α δήνατ.Ισελ 78

6λ. Διογένη Λαέρτιο των εκδόσεων Κάκτος.

ΠΑΑΑΗ φ. A^opoy/\oy ηΜΚ/κ ιγ <>£ ο «Φ«£ΐθ£
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τω και ο κόσμος δημιουργεΐται σύμφωνα μ ’ αυτή φωτιά 
Γιατί όταν συμπυκνώνεται το πυρ υγροποιείται και με την 
συγκέντρωση σχηματίζεται το νερό. Το νερό με την πήξη 
μετατρέπεται σε γη. Α υτή  είναι η κάτω οδός. Ό ταν πάλι η 
γη διαχέεται, σχηματίζεται το νερό και από αυτό τα υπό
λοιπα. Όλα σχεδόν, λέγει, ανάγονται στις θαλάσσιες ανα
θυμιάσεις. Α υτή  είναι η προς τα άνω οδός. Αναθυμιάσεις 
γίνονται και από τη γη και από τη θάλασσα. Οι θαλασσι
νές είναι φωτεινές και καθαρές ενώ οι γήινες είναι σκο
τεινές. Η  φωτιά αυξάνεται από τις φωτεινές, το υγρό από 
τις άλλες. Α εν  διασαφηνίζει το ποιόν αυτού στο οποίο πε- 
ριέχονται όλα, λέγει όμως πως υπάρχουν μέσα σ ’ αυτό 
σκάφες με την κοίλη πλευρά τους στραμμένη προς τα εμάς, 
όπου συγκεντρώνονται οι λαμπρές αναθυμιάσεις και σχη
ματίζουν τις φλόγες, οι οποίες είναι τα αστέρια. Η  πιο λα 
μπρή και θερμή είναι η φλόγα του ήλιου. Τα υπόλοιπα 
αστέρια απέχουν περισσότερο απ’τη γη και γ ι’ αυτό φωτί
ζουν και ζεσταίνουν λιγότερο. Η  σελήνη, που είναι πιο κο
ντά στη γη διασχίζει την περιοχή που δεν είναι καθαρή. Ο 
ήλιος κινείται σε τόπο διαυγή και αμιγή και κρατάει από 
μας συμμετρική απόσταση, γ ι ’ αυτό θερμαίνει και φωτίζει 
περισσότερο. Έκλειψη ηλίου και σελήνης συμβαίνει, όταν 
οι σκάφες στρέφονται προς τα πάνω. Οι φάσεις της σελή
νης είναι αποτέλεσμα της σταδιακής περιστροφής που κά
νει η σκάφη εκ ε ί που βρίσκεται. Η  μέρα, η νύχτα, οι μήνες, 
οι εποχές, τα χρόνια, οι βροχές οι άνεμοι και όλα τα παρό
μοια είναι αποτελέσματα των διαφόρων αναθυμιάσεων. Η  
φωτεινή αναθυμίαση, καθώς φλογίζεται στον κύκλο του η
λίου, δημιουργεί τη μέρα, ενώ όταν επικρατεί η αντίθετη 
δημιουργεΐται η νύχτα. Οταν από το φωτεινό αυξάνεται το 
θερμό, δημιουργεί το καλοκαίρι όταν από το σκοτεινό έ 
χουμε περίσσεια υγρού, αποτέλεσμα είναι ο χειμώνας. Με 
τρόπο ανάλογο δημιουργεί και τα υπόλοιπα. Α εν  αναφέρει 
τίποτα σχετικά με τη φύση της γης αλλά ούτε και των 
σκαφών. Α υτές ήταν οι απόψεις του."

Βέβαια από τα αποσπάσματα που έχουν σωθεί δεν προ
κύπτουν όλες αυτές οι δοξασίες του Ηράκλειτου. Αλλά ό
ταν έγραφε ο Δ ιογένης ο Λαέρτιος, σίγουρα πρέπει να υ
πήρχαν, αν όχι το σύγγραμμα, τουλάχιστον κάποιες εκτε-
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χαμένες περιλήψεις χου έργου χου Ηράκλειχου κι έχσι δεν 
μπορεί κανείς να έχει χεκμηριωμένες ανχιρρήσεις γ ι’ αυχά 
που λέγει ο Διογένης.Τεκμηριωμένη ανχίρρηση όμως, μπο
ρεί να θεμελιωθεί πάνω σχην σκέψη αν ο Διογένης ο Λα- 
έρχιος ή οι πηγές χου, είχαν καχανοήσει ορθά χο έργο χου 
Ηράκλειχου.

Ο Κώστας Αξελός σχο έργο χου για χον Ηράκλειχο 
που αναφέρω πιο πάνω, ήδη διαχυπώνει κάποιες επιφυ
λάξεις για χον Δ ιογένη χον Λαέρχιο, χον αποκαλεί αγαθό 

λέγει όχι ήχαν δοξογράφος και καθόλου φιλόσοφος 71 και 
γενικά δείχνει μια σχάση πολύ επιφυλακχική για χον Δ ιο 
γένη χον Λαέρχιο. Δ εν μπορώ να πω όχι συμμερίζομαι α- 
πόλυχα αυχή χην ανχιμεχώπιση, αλλά μπορώ να πω όχι για 
χον Ηράκλειτο, σε εποχή που πρέπει να υπήρχαν περισσό- 
χερα στοιχεία απ’ όχι σήμερα, οι 7 σελίδες χου Δ ιογένη χου 
Λαέρχιου, ήχαν μια πολύ πρόχειρη ανχιμεχώπιση αυχού χου 
φοβερού παιδιού χης αρχαίας Ελληνικής σκέψης, κι έχσι 
τελικά συμμερίζομαι μια κάποια σοβαρή επιφύλαξη για χο 
έργο χου Διογένη χου Λαέρχιου, σε όχι αφορά χον Ηρά- 
κλειχο και προπανχός χην φιλοσοφία χου (χο έργο χου).

Τελικά βέβαια ο Δ ιογένης ο Λαέρχιος είπε πολλά πε
ρισσότερα για χον Ηράκλειχο, απ’ ό,χι όλοι οι αρχαίοι Έ λ 
ληνες συγγραφείς τόσο στα κλασικά και ελληνιστικά 
χρόνια, όσο και στους πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους.

ΠΑΛΛΗ φ. r^P-rA^onoyAoy ΗΜΚ/ΚίΤΟξ ο
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Εδώ, όσο κι αν φαίνεται νεωτεριστικός ο τίτλος, θα ε
πιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του Σκοτει
νού Εφέσιου, όπως αυτό παρουσιάζεται απ’ τις αρχαίες πη
γές.

Ο Ηράκλειτος εμφανίζεται σ’ αυτές τις πηγές, με πολύ 
διαφορετικές απόψεις και με πολλές αντιθέσεις.

>/ Είναι ένας υπερφίαλος εγωιστής.
>/ Είναι εχθρός του λαού.
y  Είναι ένας καταλύτης των αξιών και των προσώπων 

της αρχαιότητας.
y  Είναι ένας που συμπεριφέρεται αλαζονικά σαν αρι

στοκράτης.
'Ε νας απ’ τους βιογράφους του, ο Δ ιογένης ο Λαέρ- 

τιος72 γράφει: "..Μεγαλόφρων δε γέγονε παρ’ οντιναούν 
και υπερόπτης.." Υπήρξε μεγαλόφρων και υπερόπτης, πε
ρισσότερο από κάθε άλλον.

Ο Τίμων αναφέρει " τοις δ ’ ένι κοκκυστής, οχλολοίδο- 
ρος Ηράκλειτος αινικτής ανόρουσε". Ανάμεσά τους αναπή
δησε ο Ηράκλειτος που έκραζε σαν κούκος, λοιδορούσε 
τον όχλο και μιλούσε αινιγματικά.

Ο Ηράκλειτος λοιπόν που έκραζε σαν κούκος και ήταν 
"οχλολοίδορος" και "αινικτής".

Είναι γεγονός ότι ο Ηράκλειτος αιφνιδίαζε πάντα την 
κοινή γνώμη της μικρής πολιτείας του, της Εφέσου, με 
φράσεις και πράξεις, σχεδόν ακατανόητες για τον πολύ 
κόσμο, αλλά και για τους κάποιας, αναπτυγμένης αντί
ληψης.

Φράσεις σαν "..Όλοι οι Εφέσιοι που έχουν περάσει την 
εφηβεία πρέπει να κρεμαστούν και να αφήσουν την πόλη σ ’ 
εκείνους που δεν έχουν φτάσει την εφηβεία ακόμη, αφού 
έδιωξαν τον Ερμόδωρο, άνδρα κατά πολύ ανώτερό τους 
λέγοντας : Να μην υπάρχει ούτε ένας ανώτερος από μας. 
Λ  ν υπάρχει κάποιος να πάει σε άλλο μέρος μαζί με άλ

72 Αυτός που Λίγο πολύ τον "δάμαμε" πιο πάνω.
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λους." ,73 74 είναι πολύ λογικό να προκαλούν τους συμπα
τριώτες του.

Επίσης ο Δ ιογένης ο Λαέρτιος μας μεταδίδει: όταν του 
ζήτησαν να θεσπίσει νόμους, αδιαφόρησε τελείως, επειδή 
είχε ήδη επικρατήσει κακός τρόπος διακυβέρνησης στην 
πόλη και πήγε στο ιερό της Αρτέμιδας και έπαιζε με τα 
παιδιά κότσια. Κι επειδή οι Εφέσιοι μαζεύτηκαν γύρω του 
και τον κοίταζαν, είπε "Τι απορείτε κάκιστοι; λ έ τε  πως 
δεν είναι προτιμότερο αυτό από το ν’ ασχολούμαι μαζί σας 
με την πολιτική."1*

Ακόμα ο ίδιος συγγραφέας μας μεταδίδει ότι όταν ρω
τήθηκε γιατί δεν μιλά απάντησε "μα για να μιλάτε εσείς".

Αυτά είναι αρκετά βέβαια για να προκαλεί τους συμ
πατριώτες του. Αλλά αν προχωρήσουμε παραπέρα θα δούμε 
ότι είπε πράγματα τα οποία προκαλούσαν το μέσο Έ λληνα 
της εποχής, αλλά και την κορυφή της πνευματικής τάξης 
του αρχαίου Ελληνικού χώρου.

"Πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει, Ησίοδον γαρ αν ε- 
δίδαξε και Πυθαγορίην, αυτίς τε Ξενοφάνεα τε και Εκα- 
ταίονΑ75 Η πολυμάθεια δεν διδάσκει να έχεις νου. Αν ήταν 
έτσι θα δίδασκε τον Ησίοδο και τον Πυθαγόρα κι ακόμη 
τον Ξενοφάνη και τον Εκαταίο.

Κι ακόμη για τον Όμηρο έλεγε: ",.άξιον εκ των αγώνων εκ- 
βάλλεσθαι και ραπίζεσθαι και Α ρχίλοχον 76 ομοίως...." μας είπε στο

73 Απ.121. Στράβ. 14, 25 άξιου Εφεσίοις πβηδόν απάγξασδαι 
πάσι καί τοίς ανήβοις τήν πόλιυ καιαλιπείν, οίτινες Ερμόδωρον 
άνδρα εωυτών ονήιστον εξέβαλου φάντες ημέων μηδέ εις ουήι- 
στος έστω, ει δέ μή, άλλη τε καί μετ’ άλλων.
74 "Τι ω κάκιστοι θαυμάζετε" είπεν "η συν κρείττον τούτο ποιείν 
ή μεδ’ υμών πολιτεύεσδαι"
75 Διογένης Λαέρτιος βιβλ. έννατον αριδ. 1
76 Ο Αρχίλοχος ήταν ένας μεγάλος ποιητής της αρχαίας Ελλά
δας. Θεωρείται σαν ο αρχαιότερος ποιητής Ιάμβων. Γεννήθηκε 
στην Πάρο, άγνωστο πότε, πατέρας του ήταν ο αριστοκρατικής 
καταγωγής Τελεσικλής και μητέρα του η δούλη Ενιπώ. Πρέπει 
να θεωρείται σαν πολύ πιθανό, κατά το Πάριο Χρονικό, ότι η 
ακμή του βρίσκονταν στα χρόνια της 24ης Ολυμπιάδας 
(683-677 π. X.)
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απ. 42 77, του αξίζει να αποκλεισθεί απ’ τους αγώνες και να 
μαστιγωθεί, ομοίως και ο Αρχίλοχος. Ακόμη για τον Όμη
ρο μας είπε απ. 56. εξηπάτηνται, φησίν, οι άνθρωποι πρός την γνώσιν τον 
φανερών παραπλησίως. Ομήρω, ός εγένετο των Ελλήνων σοφώτερος πάντων, 
εκείνον τε γόρ παίδες φθείρας κατακτείνοντες εξηπάτησαν ειπόντες όσα είδο- 
μεν καί ελάβομεν, ταύτα απολείπομεν, όσα δέ ούτε είδομεν ούτ' ελάβομεν, ταύ- 
τα φέρομεν

οι άνθρωποι, λέγει, απατώνται ως προς την γνώση των φανερών παρα
πλήσια με τον Όμηρον ο οποίος υπήρξε ο σοφώτερος όλων των Ελλήνων. Διότι 
και εκείνον εξηπάτησαν παιδιά που σκότωναν ψείρες λέγοντάς του όσα είδαμε 
και επιάσαμε, αυτά τα αφήνουμε, όσα ούτε είδαμε ούτε επιάσαμε, αυτά τα έ
χουμε πάνω μας. απ. 105 . (Ηράκλειτος) αστρολόγον φησί τόν Όμηρον, (ο Η
ράκλειτος) αποκαλεί τον Όμηρο αστρολόγο.( Σχόλ. Ομήρου AT Σ251)

Και για τον Ησίοδο, είπε ακόμη:
Απ. 57.διδάσκαλος δέ πλείστων Ησίοδος τούτον επίστανται πλείστα 

ειδέναι, όστις ημέρην καί ευφρόνην ουκ εγινωσκεν έστι γόρ έν.
διδάσκαλος των πιο πολλών ο Ησίοδος που νόμιζαν ότι αυτός κατείχε 

πολλά, ενώ δεν γνώριζε ότι η μέρα και η νύκτα, είναι μία.
Απ. 106. Ηράκλειτος επέπληξεν Ησίοδω....ως αγνοούντι φύσιν ημέ

ρας απάσης μίαν ουσαν.
ο Ηράκλειτος κατηγορεί τον Ησίοδο ότι αγνοεί ότι η φύση όλων ανεξαι

ρέτως των ημερών είναι μία.
Για τον Θαλή τον Μιλήσιο είπε:

Απ. 38. δοκεί δέ κατά τινας (Θαλής) πρώτος αστρολογήσαι......  μαρ
τυρεί δ' αυτώ καί Ηράκλειτος και Δημόκριτος.

μερικοί θεωρούν ότι πρώτος ο Θαλής ασχολήθηκε με την αστρονομία 
και το επιβεβαιώνουν και ο Ηράκλειτος και ο Δημόκριτος.

Βέβαια πρέπει να πούμε ότι το αστρολόγος και το α- 
στρολογήσαι για την Ελληνική αρχαιότητα, δεν σήμαινε 
ότι σήμερα σημαίνει η αστρολογία, αλλά την επιστημονική 
αστρονομία. Η λέξη προέρχεται από τις Ελληνικές λέξεις 
άστρο και Λόγος που όπως θα δούμε στην αρχαία Ελλάδα 
και κυρίως στον Ηράκλειτο ο Λόγος είναι ισοδύναμη έν
νοια του Νόμου.

Τον Βία τον Πριηνέα φαίνεται ότι τον εκτιμούσε ι
διαίτερα:

Απ. 39. Διογ. Λαέρτ. 1,88
εν Πριήνη Βίας εγένετο ο Τευτάμεω ου πλείων λόγος ή των άλλων, 
στην Πριήνη εγεννήθη ο Βίας ο υιός του Τευτάμου του οποίου ο λόγος

77 Διογένης Λαέρτιος πιο πάνω
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είναι μεγολύτερος παρά των άλλων.
Οι πιο πάνω, για  την Ελληνική αρχαιότητα, ήταν τα 

ιερά τέρατα της Ελληνικής σκέψης και για τους μεταγενέ
στερους χρόνους, τα ιερά τέρατα της παγκόσμιας σκέψης.

Στον Δ ιογένη τον Λαέρτιο αναφέρονται τα εξής:
"Θεόφραστος δε φησιν υπό μελαγχολίας τα μεν ημιτε

λή, τα δ ’ άλλοτε άλλως έχοντα γράψαι.."
( Ο Θεόφραστος λέγει ότι εξαιτΐας μελαγχολίας κά

ποια έργα του τα άφησε μισοτελειωμένα και σε κάποια 
εκφράζει κάθε φορά διαφορετικές απόψεις.).

Ο ποιητής Λουκρήτιος 78 θα πει για  τον Ηράκλειτο : " 
όνομα φωτεινό χάρη στη σκοτεινή του γλώσσα ανάμεσα- 
στους Έ λληνες πιότερο για τους ελαφρόμυαλους παρά για 
τα ζυγισμένα μυαλά.

Από  μια πρώτη εντύπωση, που προκαλείται απ’ αυτές

78 Λουκρήτιος Κάρος Τίτος (Titus Lucretius Karus). Λατίνος 
ποιητής (Κομπανία 99-55 π.Χ.). Έγρομε το ποιητικό έργο 'Περί 
της φύσεως των πραγμάτων " (De rerum natura) σε 6 βιβλία. 
Σύμφωνα με μια πληροφορία που παραδίδει ο Άγιος Ιερώνυμος, 
παραφρόνησε από ερωτικό φίλτρο και τα ποιήματά του τάγραμε 
στα διαλείμματα εχεφροσύνης και τέλος αυτοκτόνησε, αφήνο
ντας το έργο του ατέλειωτο. Την έκδοση του έργου επιμελήθη- 
κε ο Κικέρων. Ήταν επηρεασμένος από τον Έλληνα Φιλόσοφο 
Επίκουρο ( Ο Επίκουρος είναι Αθηναίος κι όχι Σαμιώτης όπως 
υομίζεται από πολλούς. Γιος του Νεοκλέα και της Χαιρεστρά- 
της από του Δήμο Γαργητού, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 
341 π.Χ. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Σάμο όπου ο πατέ
ρας του ήταν γραμματοδιδάσκαλος. Στα 18 του χρόνια ξαυαγύ- 
ρισε στην Αθήνα και στη συνέχεια πήγε κατά σειρά στην 
Κολοφώυα, Μυτιλήνη και Λάμμακο, όπου άρχισε να διδάσκει. 
Σε ηλικία 36 ετών επέστρεμε οριστικά στην Αθήνα όπου και πέ- 
θανε το 270 π.Χ. Ο Επίκουρος δίδασκε ότι η ηδονή έχει σημα
σία και όχι η αρετή 'Α ρετή  η ηδονή και δ ι’αυτήν αγαθόν' και 
είχε μεγάλη επίδραση στους συγχρόνους του και μεταγενέστε
ρους Έλληνες και Λατίνους. Στα υεώτερα χρόνια η επίδρασή 
του ήταν πολύ μεγάλη στους Ευρωπαίους φιλόσοφους. Χαρα
κτηριστικό είναι ότι ο Μαρξ την διδακτορική του διατριβή την 
έχει αφιερώσει στον Επίκουρο.)
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τις ρήσεις του Σκοτεινού Ηράκλειτου, μπορεί κανείς να 
συμφωνήσει για τα συμπεράσματα που ανάφερα πιο πάνω 
για το προφίλ του Ηράκλειτου.

Ο Ηράκλειτος δεν είναι για την αρχαιότητα, ότι ήταν 
ο Αλκιβιάδης ο οποίος, από τις γνώμες που έχουν διατυ
πωθεί από πολλούς αρχαίους συγγραφείς, για τον Ηρά
κλειτο, δείχνει να "μοιάζει" μ’ αυτόν.

Αλλά η συνολική γνώμη για τον Ηράκλειτο στην αρ
χαιότητα, βρίσκεται σε διαμετρική αντίθεση με την γνώ 
μη της για τον Αλκιβιάδη.

Ναι μεν ο Ηράκλειτος είχε, κατά την άποψη των αρ
χαίων, αυτά τα ελαττώματα, αλλά σε γενικές γραμμές, ό
πως προκύπτει και απ’ τα βιογραφικά και από τα δοξο- 
γραφικά στοιχεία ο Ηράκλειτος, με όλες τις επιφυλάξεις, 
τύχαινε της γενικής αποδοχής της αρχαιότητας.

Ό πω ς είδαμε πιο πάνω ο Ηράκλειτος παραχώρησε οι- 
κειοθελώς το βασιλικό αξίωμα στον αδελφό του, πράγμα 
το οποίο αναιρεί σε μεγάλο βαθμό, ότι ήταν ένας υπερ
φίαλος εγωιστής.

Ο Ηράκλειτος έπαιζε με τα παιδιά, αλλά και δέχονταν 
την διαδοχή των παιδιών στην εξουσία της Εφέσου, όπως 
είδαμε πιο πάνω κι όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και το 
γνωστό απ. 52 το οποίο έχει ολόκληρο: "αιών παις έστι 
παίζων πεσσεΰων, παιδός η βασιλίη". (Ο χρόνος είναι ένα 
παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια, ενός παιδιού η βασιλεία).

Απ’ αυτά συνάγεται ότι ο Ηράκλειτος δεν ήταν "οχ- 
λολοίδορος", όπως αποκλήθηκε στην αρχαιότητα, γιατί και 
τα παιδιά, τα ανώνυμα εξ ορισμού παιδιά, ανήκουν, κατά 
την δική μας αντίληψη των πραγμάτων, στον όχλο, αφού 
αυτά κατά τεκμήριο δεν έχουν διαμορφωμένη και διακε
κριμένη ακόμα προσωπικότητα.

Ας πάμε όμως στην άποψη ότι ο Ηράκλειτος συμπερι
φέρονταν σαν αλαζόνας αριστοκράτης από καταγωγή. Το 
ότι ήταν, δεν αμφισβητείται από κανέναν. Αλλά συμπερι
φέρονταν σαν τέτοιος; γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ 
νομίζω ότι όχι.

Ο Ηράκλειτος έζησε μια φτωχική ζωή στην Έφεσο και 
κάποια χρόνια της ζωής του, μόνος στα βουνά

Αποποιήθηκε οποιαδήποτε αξιώματα κι οποιεσδήποτε
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τιμές και τιμητικές προσκλήσεις.
Είναι πολύ γνωστή η πρόσκληση που έστειλε στον Η 

ράκλειτο ο Βασιλιάς των Περσών ο Δαρείος ο γιος του Υ- 
στάσπη του μεγάλου τότε βασιλιά του γνωστού κόσμου και 
η απάντηση του Ηράκλειτου.

^ Η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 79
"Ο βασιλιάς Δαρείος, γιος του Υστάσπη, χαιρετά τον 

Ηράκλειτο, τον Εφέσιο σοφό άνδρα. Έ γραψες ένα έργο 
"Περί φύσεως"που είναι δύσκολο να κατανοηθεί και να ε
ξηγηθεί. Σε ορισμένα σημεία, αν ερμηνευθεί λέξη προς λέ
ξη, φαίνεται να περιέχει κάποια δυνατότητα θεώρησης για 
τον κόσμο, το σύμπαν και όσα συμβαίνουν σ’ αυτό, τα ο
ποία βρίσκονται σε θεϊκή κίνηση. Τα περισσότερα όμως 
σημεία είναι ασαφή και γ ι’ αυτό ακόμη και όσοι έχουν α
σχοληθεί πολύ με τα συγγράμματα δυσκολεύονται να κα
τανοήσουν τι ακριβώς θέλεις να πεις. Θέλει λοιπόν ο βα
σιλιάς Δαρείος, ο γιος του Υστάσπη, να σε ακούσει και να 
γνωρίσει την Ελληνική παιδεία. Γι’ αυτό έλα σύντομα να 
με δεις στο παλάτι μου. Οι Έ λληνες κατά κανόνα δεν προ
σέχουν τους σοφούς άνδρες και παραβλέπουν όσα σωστά 
προσδιορίζονται και προβλέπονται απ’ αυτούς και τα οποία 
είναι σπουδαία και ως ακούσματα και ως γνώσεις. Εγώ εί
μαι διατεθειμένος να σου παραχωρήσω κάθε προνόμιο και 
να ζω σύμφωνα με τις παραινέσεις σου ακούγοντας καθη
μερινά τις σπουδαίες ομιλίες σου".80

79 Διογένης Λαέρτιος, όπου ανωτέρω.
80 Βασιλεύς Δαρείος πατρός Υστάσπεω Ηράκλειτον Εφέσειου 
σοφόν άνδρα προσαγορεύει χαίρειν. Κατα6έ6λησαι λόγου Πε
ρί φύσεως δυσνόητου τε και δυσεξήγητου, ευ τισί μεν ερμη
νευόμενος κατά λέξιυ σήυ δοκεί δύυαμιυ τιυά περιέχειυ κόσ
μου τε του σύμπαυτος και των ευ τούτω γευομέυωυ,άπερ εστίυ 
ευ δειοτάτη κείμενα κινήσει των δε πλείστωυ εποχήν έχουτα, 
ώστε και τους επί πλείστωυ μετεσχηκότας συγραμμάτωυ διαπο- 
ρείσδαι της ορδής δοκούσης γεγράφδαι παρά σοι εξηγήσεως. 
βασιλεύς ουυ Δαρείος Υστάσπου Βούλεται της σης ακροάσεως 
μετασχείυ και παιδείας Ελληνικής. Έρχου δη συυτόμως προς 
εμήυ oyiv και Βασίλειον οίκου. Έλληνες γαρ επί το πλείστου α-
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 81
Ό  Εφέσιος Ηράκλειτος χαιρετά το βασιλιά Δαρείο το 

γιο του Υστάσπη. Όσοι τυχαίνουν να ζουν πάνω στη γη, α
διαφορούν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και μένουν 
προσκολλημένοι μόνο στην απληστία και τη φιλοδοξία ε- 
ξαιτίας κακής ανοησίας. Εγώ επειδή έχω ξεχάσει κάθε κα
κία και αποφεύγω γενικά τις υπερβολές, που συνδέονται 
άμεσα με το φθόνο, και επιπλέον επειδή δεν θέλω να έχω 
σχέση με την υπερηφάνεια, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω 
στη χώρα των Περσών, αλλά θα αρκεστώ στα λίγα, όπως 
θεωρώ σωστό"

Και ο Διογένης ο Λαέρτιος επιλέγει: "τοιούτος μεν α- 
νήρ και προς βασιλέα." Τέτοιος ήταν αυτός ο άντρας ακό
μη και απέναντι στον μεγάλο βασιλιά.82

Ακόμη και τους Αθηναίους, που τον εκτιμούσαν πολύ, 
τους αντιμετώπισε περιφρονητικά.

Ο Κλήμης ο Αλεξανδρινός αναφέρει ότι έπεισε τον τύ
ραννο Μελαγκόμα να παραιτηθεί απ’ την εξουσία.83

Ο Θεμίστιος αναφέρει ότι όταν οι Πέρσες κήρυξαν τον 
πόλεμο στους Εφέσιους και πολιόρκησαν την πόλη και τα 
τρόφιμα άρχισαν να λιγοστεύουν, οι Εφέσιοι μαζεύτηκαν 
να συζητήσουν πως θ’ αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κα-

νεπισήμαντοι σοφοίς ανδράσιν όντες παρορώσι τα καλώς 
υπ’αυτών ενδεικνύμενα προς σπουδαίου ακοήν και μάδησιυ. 
παρ ’εμοί δ’υπάρχει σοι πάσαν μεν προεδρία, καδ’ημέραυ καλή 
και σπουδαία προσαγόρευσις και 6ίος ευδόκιμος σαις παραιυέ- 
σεσιυ."

'Ηράκλειτος Εφέσιος δασιλεί Δαρείω πατρός Υστάσπεω 
χαίρειυ. Όκόσοι τυγχάυουσιυ όντες επιχδόυιοι της μεν αλη- 
δπίης και δικαιοπραγμοσύυης απέχουται, απληστίη δε και δο- 
ξοκοπίη προσέχουσι κακής ένεκα αυοίης. εγώ ’αμυηστίηυ έ- 
χωυ πάσης πουηρίης και κόπον φευγωυ παντός οικειοΰμευου 
φδόυω και διά το περιίστασδαι υπερηφαυίηυ ουκ αν αφικοίμηυ 
|21? Περσών χώρην, ολίγοις αρκεόμευος κατ’εμήυ γνώμην."

Υπάρχει 6έ6αια σημαντική επιφύλαξη για την γνησιότητα των επι
στολών αυτών

Στρωματείς I, 65, 22Α3.
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νει'ς ωστόσο δεν είπε ότι η κατάσταση πρέπει ν’ αντιμετω
πιστεί με τον περιορισμό της πολυτελούς διαβίωσής τους.

Τότε ένας άνδρας που τον έλεγαν Ηράκλειτο, πήρε 
κριθάλευρο, το έβρεξε και καθισμένος ανάμεσά τους το έ
φαγε. Λέγεται πως οι Εφέσιοι δεν χρειάστηκαν άλλη εξή
γηση και κατάλαβαν ότι μόνο με τον περιορισμό της κατα
νάλωσης θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση και ακόμη, ό
ταν οι Πέρσες έμαθαν τα γεγονότα, έλυσαν την πολιορκία 
και έφυγαν.

Μια άλλη παραλλαγή για το ίδιο επεισόδιο μας άφησε 
ο Πλούταρχος ο Χαιρωνέας.

Απ’ ότι βλέπουμε, το προφίλ του "Σκοτεινού" δεν είναι 
τόσο απλό να οριοθετηθεί.

Ο Ηράκλειτος παρουσιάζεται αινιγματικός, τόσο στα 
λεγάμενα, όσο και στον τρόπο ζωής αλλά και στη συμπε
ριφορά.

Τι ήταν λοιπόν ο Ηράκλειτος;
Αυτό είναι το ζητούμενο σ’ αυτό το βιβλίο, μαζί με το 

τι μας είπε ο Ηράκλειτος. Πιο κάτω θ’ ασχοληθώ πιο εκ
τεταμένα με τα θέματα αυτά. Εδώ θέλησα απλά να κάνω 
μια εισαγωγή στο προφίλ αυτού του πιο περίεργου και αι
νιγματικού άντρα, όλων των εποχών.

Ο Ηράκλειτος, όπως είπα πιο πάνω, είναι μια παρά
ξενη φιγούρα στην παγκόσμια ιστορία, αλλά και στην παγ
κόσμια ιστορία της εσωτερικής σκέψης, παράξενη, απροσ
δόκητη κι αναπάντεχη.

Παρά τις μικρές εξαιρέσεις, που οι αρχαίοι Έ λληνες 
συγγραφείς τον αντιμετωπίζουν σκωπτικά, 84ο Ηράκλει
τος απολάμβανε απ’ τους αρχαίους συγγραφείς, τεράστιο 
σεβασμό και κύρος. Αλλά το κυριώτερο κάθε αναφορά 
στον Ηράκλειτο, απ’ τους συγγραφείς αυτούς, παρέχει την 
αίσθηση αναφοράς σε αυθεντία και κάποιου υποκρυπτό- 
μενου δέους.

Κανείς τελικά απ’ τους μεταγενέστερους Έ λληνες δεν 
έμεινε ανεπηρέαστος από την Ηρακλειτική σκέψη. Ακόμη

84 Βλέπε ανωτέρω Τίμωνα και Θεόφραστο και στα 6ιογραφικά 
το σκωπτικο ποίημα του Λουκιανού του Σαμοσατέα που δήθεν 
μας μεταφέρει ένα διάλογο του Ηράκλειτου με ένα έμπορο.
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και ο φιλόσοφος της επιστήμης ο μεγάλος Σταγειρίτης 85 
και δίκαια ο πατέρας της σύγχρονης επιστήμης, έχει επη
ρεαστεί βαθειά από τον Ηράκλειτο. Βεβαίως πιο πολύ έχει 
επηρεαστεί ο Πλάτωνας, ο Εμπεδοκλής, ο Ιπποκράτης, ο 
Λεύκιππος, ο Δημόκριτος, οι Ελεάτες, οι τραγικοί (Αισ
χύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης), οι Στωϊκοί, οι Σοφιστές και 
πολλοί άλλοι, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

85 Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης (Στάγειρα 384 π.Χ. Χαλκίδα 322 
π.Χ.) ένας απ’ τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους και ο
λόκληρου του Κόσμου. Πατέρας της σύγχρονης επιστήμης. 
Ήταν γιος του Νικάρχου που ήταν γιατρός του βασιλιά της Μα
κεδονίας Αμύντα του Β’. Σπούδασε για πολλά χρόνια στην Α
καδημία του Πλάτωνα με τον οποίο συνδέθηκε με στενή φιλία. 
Μετά τον θάνατο του Πλάτωνα έφυγε από την Αθήνα και μετά 
από διάφορες περιπλανήσεις εγκαταστάθηκε στην αυλή του 
βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου όπου δίδαξε τον Μεγάλο Α
λέξανδρο. Μετά την έναρξη των εκστρατειών του Μ. Αλεξάν
δρου, μεταβαίνει στην Αθήνα όπου εδίδαξε για πολλά χρόνια 
και πέθανε στην Χαλκίδα, την πατρίδα της μητέρας του.
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IV.- ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΛΑΕΡΤΙΟΣ

Ο Δ ιογένης ο Λαέρτιος, έζησε τον 3ο μ.χ. αιώνα και 
είναι αυτός που μας έχει αφήσει την πιο μακροσκελή βιο
γραφία του Ηράκλειτου, αλλά και άλλων προσωπικοτήτων 
της αρχαιότητας.

Γι’ αυτόν έχουμε πει πολλά  πιο πάνω και νομίζω δεν 
χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο.

ΣΟΥΙΔΑΣ

Ο Σουίδας που έζησε πιθανότατα στις αρχές του 
10ου αιώνα συνέγραψε ένα Λεξικό, συνταγμένο στα ελ 
ληνικά, το οποίο περιέχει πολλά σημαντικά άρθρα πάνω σε 
πρόσωπα τα οποία χωρίς αυτή την πηγή θα μας ήταν σχε
δόν άγνωστα. Ιδού το άρθρο που αφιερώνει στον Ηρά
κλειτο.

Ο Ηράκλειτος, γιος του Βλόσωνα, ή του Βαύτωρα, ή 
του Ηρακίνου κατ’ άλλους, γεννημένος στην Έφεσο, είναι 
ένας φιλόσοφος - φυσικός που επονομάσθηκε Σκοτεινός. 
Δ εν υπήρξε μαθητής κανενός αλλά έμαθε μόνος του, χάρη 
στην ευφυΐα και τον ζήλο του. Οταν προσβλήθηκε από υ
δρωπικία, δεν εμπιστεύθηκε τους γιατρούς που ήθελαν να 
τον περιθάλψουν, αλλά πασαλείφτηκε ολόκληρος με κο
πριά και κάθισε στον ήλιο για να ξεραθεί. Οπως ήταν έτσι 
ξαπλωμένος, όρμηξαν σκυλιά και τον κατασπάραξαν. Α λ
λοι βεβαιώνουν ότι πέθανε κάτω από άμμο. Μερικοί λένε 
ότι υπήρξε ακροατής του Ξενοφάνη και του Ίππασου του 
Πυθαγόρειου. Ά κμασε κατά την εξηκοστή ένατη ολυμ
πιάδα (504-501 π.Χ.) υπό την βασιλεία του Δαρείου, γιου 
του Υστάσπου, και έγραψε πολλά έργα σε ποιητικό ύφος.

ΣΤΡΑΒΩΝ

Ο Στράβων (66 π.Χ. - 24 μΧ .) είχε γράψει ιστορικές
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μελέτες που δεν σώζονται, αντίθετα κατέχουμε ολόκληρη 
τη Γεωγραφία του, που είναι ένα αναντικατάστατο ντο
κουμέντο. Μας μιλά μ ε  αυτά τα λόγια για τον Ηράκλειτο:

Ο Φερεκύδης ο Λέρνος λέγει ότι ο Άνδροκλος, νόμι
μος γιος του Κόδρου, βασιλέα της Αθήνας, οδήγησε τη με
τανάστευση των Ιώνων, μεταγενέστερη της μετανάστευ
σης των Αιολέων και ίδρυσε την Έφεσο. Γι’ αυτό, εκεί, λέ
γεται, χτίσθηκε η κατοικία των βασιλέων της Ιωνίας. Τώ
ρα ακόμη, οι απόγονοι αυτής της οικογένειας αποκα- 
λούνται βασιλείς και χαίρουν κάποιων τιμών: πρωτοκαθε
δρία στους δημόσιους αγώνες, πορφύρα ως διακριτικό της 
βασιλικής οικογένειας, ράβδος αντί σκήπτρου, προεδρία 
στις ιερές γιορτές των Ελευσινίων Δημητρίων.

Ά νδρες επιφανείς γεννήθηκαν στην Έφεσο, ο Ηρά
κλειτος ο επονομαζόμενος Σκοτεινός και ο Ερμόδωρος, 
για  τον οποίον ο Ηράκλειτος λέγει: "Ολοι οι ενήλικες Ε- 
φέσιοι θα έπρεπε να κρεμαστούν και ν’ αφήσουν την πόλη 
τους στους ανήλικους, γιατί εκείνοι έδιωξαν τον Ερμό- 
δωρο, τον πιο άξιο άντρα, λέγοντας: "Κανείς από μας ας 
μην είναι ο πιο άξιος. Ειδεμή, ας πάει αλλού και με άλ
λους"

ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ

Ο Κλήμης ο Αλεξανδρινός (2ος μ.Χ. αι.) ήταν ένας 
από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα 
γύρω στο 150 μ. X. και πέθανε το 220 μ. X. πιθανόν στην 
Καισάρεια. Το πλήρες όνομά του είναι Τίτος Φλάβιος Κλή
μης κι από το όνομά του εικάζεται ή ότι ήταν Ρωμαϊκής 
καταγωγής ή Έ λληνας του οποίου η οικογένεια είχε Ρω
μαϊκά προνόμια. Ταξίδεψε πολύ και κυρίως αρχικά στη 
Ρώμη, στην Ασία και στη συνέχεια στην Αίγυπτο. Εγκατα
στάθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου ανθούσαν τότε οι Πυθα
γόρειοι, η Πλατωνική φιλοσοφία, η στωϊκή φιλοσοφία και 
στη συνέχεια οι Γνωστικοί και οι Νεοπλατωνικοί. Στην Α
λεξάνδρεια ίδρυσε σχολή και εδίδαξε. Εχουμε από αυτόν 
το έργο Λόγος Προτρεπτικός προς Ελληνας που προορίζε
ται στη διάδοση της πίστης, τον Παιδαγωγό που είναι η 
συνέχεια αυτών των παραινέσεων, και προ πάντων τους
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Στρωματείς, σύνολο δοκιμίων δίχως συνοχή ή κάποιο πλά
νο,  ̂ γεμάτα όμως με ανέκδοτες ιστορίες πάνω σε πολλά 
πρόσωπα και πλούσια αποσπάσματα από τους αρχαίους 
Έ λληνες συγγραφείς.

Το έργο του Κλήμη είναι πολύ αξιόλογο και μας δι
έσωσε πολλά από τα σωζώμενα σήμερα αποσπάσματα του 
Ηράκλειτου.

ΘΕΜΙΣΤΙΟΣ

Ο Θεμίστιος, περιπατητικός φιλόσοφος, έζησε τον 4ο 
μ..Χ. αιώνα. Είναι κυρίως γνωστός από τα σχόλια των έρ
γω ν του Αριστοτέλη που συνέγραψε. Μας μεταφέρει την 
ακόλουθη ανέκδοτη ιστορία:

Οι Εφέσιοι ήταν συνηθισμένοι να ζουν μέσα στην α
φθονία και την τρυφή. Όμως, όταν τους κήρυξαν τον πό
λεμο, η πόλη τους περικυκλώθηκε και πολιορκήθηκε από 
τους Πέρσες. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούσαν να διασκε
δάζουν όπως πριν. Αλλά τα τρόφιμα άρχισαν να λείπουν α
πό την πόλη και, όταν η πείνα έγινε έντονα αισθητή, οι 
κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν το τι θα 
μπορούσαν να κάνουν προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν 
μεγάλη στέρηση. Κανείς ωστόσο δεν τόλμησε να τους προ
τείνει να χαλιναγωγήσουν τον τρόπο ζωής τους. Ό ταν συ
γκεντρώθηκαν όλοι, ένας άνδρας που τον έλεγαν Ηρά
κλειτο, πήρε κριθάλευρο, το μούσκεψε στο νερό και το έ
φαγε, καθισμένος ανάμεσά τους. Αυτό ήταν ένα σιωπηλό 
μάθημα για όλον τον λαό. Λέγεται ότι οι Εφέσιοι το κα
τάλαβαν αμέσως και δε χρειάστηκαν άλλη εξήγηση.

Αποσύρθηκαν πεπεισμένοι ότι έπρεπε να υποβλη
θούν σε κάποιο περιορισμό του φαγητού, προκειμένου να 
μη λείψει η τροφή. Όμως όταν οι εχθροί έμαθαν ότι οι Ε- 
φέσιοι είχαν μάθει να ζουν μια ζωή τακτική και ότι έπαιρ
ναν τα γεύματά τους όπως τους είχε συμβουλεύσει ο 
Ηράκλειτος, έλυσαν την πολιορκία και, ενώ ήταν νικητές 
δια των όπλων, οπισθοχώρησαν μπροστά στο κριθάλευρο 
του Ηράκλειτου.

ΠΛΛΛΗ φ. Γ̂ Λ/>ΓΑΚ<>Πθ//\ο/ ΗΜΙφΗΐΤΟξ ο «φ^ξίοχ
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Ο ΧΑΙΡΩΝΕΑΣ

Ο Πλούταρχος από τη Χαψώνεια (50-125μ.Χ.) είναι 
πιο γνωστός βέβαια για το έργο του, "Παράλληλοι βίοι 
των επιφανών ανδρών της Ελλάδος και της Ρώμης", αλλά 
έγραψε πάρα πολλά άλλα αξιόλογα βιβλία. Ο Πλούταρχος 
είναι ένας από τους κα τ’ εξοχήν εσωτεριστές αρχαίους 
συγγραφείς.

Εκείνους που εκφράζονται συμβολικά, χωρίς να λενε 
λέξη, δεν τους επαινούν και τους θαυμάζουν εντελώς ι
διαίτερα; Ετσι ο Ηράκλειτος, αφού τον είχαν καλέσει οι 
συμπολίτες του να μιλήσει για  την ομόνοια, ανέβηκε στο 
βάθρο, πήρε ένα κύπελλο με δροσερό νερό, έβαλε μέσα 
κριθάλευρο, ανακάτεψε το μείγμα με ένα κλωνάρι φλι
σκούνι, το ήπιε και έφυγε. Τους έδειξε έτσι καθαρά ότι η 
συνήθεια να αρκείται κανείς σε ό,τι υπάρχει και να ζει δί
χως τα δαπανηρά πράγματα, διατηρεί στις πολιτείες την 
ειρήνη και την ομόνοια.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.), ιδρυτής του Λυκείου, 
μιλά συχνά για τους προγενέστερούς του φιλοσόφους, είτε 
για να τους επικρίνει, είτε για να δείξει ότι καθένας από 
αυτούς δεν είδε παρά μια όψη του προβλήματος το οποίο ο 
ίδιος προτείνεται να εκθέσει από όλες του τις πλευρές.

Πρέπει οπωσδήποτε ό,τι είναι γραπτό να είναι εύκο
λο να το διαβάσει κανείς και να το κατανοήσει, που ση
μαίνει το ίδιο πράγμα. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν πο
λυάριθμοι σύνδεσμοι και όχι όταν υπάρχουν λίγοι ή όταν 
δεν είναι εύκολο να βάλει κανείς τη στίξη, όπως είναι η 
περίπτωση των κειμένων του Ηράκλειτου. Είναι πράγματι 
ολόκληρη δουλειά να βάλει κανείς τη στίξη σ’ αυτά, γιατί 
δε φαίνεται καθαρά αν μια λέξη συνδέεται με αυτό που α
κολουθεί ή με αυτό που προηγείται. Για παράδειγμα, λέ
γει στην αρχή του έργου του: "Του λόγου τουδ εόντος αεί 
αξύνετοι άνθρωποι γίγνονται", είναι αδύνατο να ξέρει κα
νείς με τι να συνδέσει τη λέξη "αεί" από τη στίξη.
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ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ Ο ΦΑΛΗΡΕΑΣ

Ο Δημήτριος ο Φαληρέας (345-280 π.Χ.), Αθηναίος 
ρήτορας και πολιτικός, που συνέγραψε μεταξύ άλλων Δ η 
μηγορίες, μια Α πολογία  Σωκράτους και μια Ρητορική, επα
νέρχεται στην προαναφερόμενη κριτική.

Η σαφήνεια του λόγου επιτυγχάνεται με πολλούς 
τρόπους: πρώτα όταν τα ονόματα διατηρούν την κύρια έν- 
νοιά τους κι έπειτα με το σύνδεσμο των προτάσεων. Α ν
τίθετα, το ύφος που συνίσταται στο να μη χρησιμοποιεί 
σύνδεσμο και που μένει διάχυτο, είναι εντελώς σκοτεινό. 
Οταν λείπει ο σύνδεσμος είναι αδύνατο να δει κανείς από 
που αρχίζει η κάθε περίοδος, όπως συμβαίνει με τα κείμενα 
του Ηράκλειτου. Είναι, πράγματι, το ασύνδετο ύφος που, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, καθιστά αυτά τα γραπτά 
σκοτεινά.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ο ΣΑΜΟΣΑΤΕΑΣ

Ο Λουκιανός ο Σαμοσατέας (120-200 μ.Χ.) στο έργο 
του Βίων Πράσις (14), έγραψε ένα φανταστικό διάλογο α
νάμεσα στον Ηράκλειτο και έναν έμπορο:

Ο ΕΜΠΟΡΟΣ: Και συ, φίλε, γιατί κλαις; Νομίζω 
πως είναι πολύ προτιμώτερο να κουβεντιάσω μαζί σου.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Σκέπτομαι ξένε πως τα ανθρώπινα 
πράγματα είναι αξιοθρήνητα και δεν υπάρχει τίποτα που 
να μη είναι παίγνιο του πεπρωμένου. Αυτός είναι ο λόγος 
που οικτίρω και συμπονώ τους ανθρώπους Τα παρόντα 
πράγματα δε μου φαίνονται σημαντικά και τα μελούμενα 
με καταθλίβουν. Σκέπτομαι την παγκόσμια ανάφλεξη. Θρη
νώ για όλα αυτά, θρηνώ για ότι τίποτα δεν είναι σταθερό 
και τα πάντα αναμιγνύονται όπως μέσα σταν κυκεώνα. Έ 
τσι είναι το ίδιο πράγμα η χαρά και η λύπη, η γνώση και η 
άγνοια, το μεγάλο και το μικρό, το πάνω κάι το κάτω και 
περιφέρονται και εναλλάσσονται με το παιχνίδι του χρό
νου.
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Ο ΕΜΠΟΡΟΣ Τι είναι ο χρόνος;
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Έ να  παιδί που παίζει πεσσούς ται

ριάζοντας τους και σκορπίζοντάς τους.
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ Τι είναι οι άνθρωποι;
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Θεοί θνητοί.
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ Και οι Θεοί;
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Άνθρωποι αθάνατοι.
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ Όμως για  πες μου, μιλάς με αινίγματα 

ή κάνεις λογογρίφους. Γιατί όπως ο Λ οξίας,86 δεν εξηγείς 
τίποτα.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Δ ε με νοιάζει.
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ Τότε κανένας λογικός άνθρωπος δεν 

θα σε αγοράσει.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Παροτρύνω όλους, τόσο τους αγορα

στές, όσο και τους μη αγοραστές ν’ αρχίσουν να κλαίνε.
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ Αυτή η ασθένεια δεν απέχει πολύ από 

την μελαγχολία.87

ΠΛ/W Φ· ΗΜίν^Τ^ξ ο *<H£iO£

86 Λοξίας είναι ένα παρατσούκλι του Απόλλωνα, που σημαίνει 
περίπου ότι σήμερα εννοούμε το την προσωνυμία "λοξός .
87 Ο διάλογος αυτός είναι φανταστικός βέβαια και σε καμμιά 
περίπτωση δεν ερμηνεύει την Ηρακλειτική σκέμη. Έχει όμως 
σημαντική αξία γιατί μας δίνει την σύγχυση που επικρατούσε 
για τον Ηράκλειτο και την αδυναμία κατανόησης της σκέμης 
του.
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V.- ΔΟΞΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα δοξογραφικά στοιχεία προέρχονται από πολλούς 
κλασσικούς αρχαίους Έ λληνες συγγραφείς, αλλά και πολ
λούς δοξογράφους τω ν τελευταίων και των πρώτων μετα- 
χριστιανικών αιώνων.

Δοξογραφικά στοιχεία για τον Ηράκλειτο παρέχον
ται απ’ τους πιο κάτω:

α) Αριστοτέλης. Για τον Αριστοτέλη παραπέμπω 
στα όσα αναφέρονται παραπάνω και σε όσα περιλαμβά
νονται σε άλλα μέρη αυτού του βιβλίου. Οι αναφορές στον 
Ηράκλειτο, γίνονται σε πολλά έργα του Αριστοτέλη, μετα
ξύ των οποίων "τα φυσικά", εις-" τα μετά  τα φυσικά", "Περί 
ζώων μορίων" "Περί ψυχής", "ηθικά Νικομάχεια".

β) Σιμπλίκιος (Σχολιαστής του Αριστοτέλη που έζη- 
σε τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα).

γ) Αέτιος, δοξογράφος του 1ου μ. X. αιώνα, 
δ) Γαληνός. Έ λληνας γιατρός και φιλόσοφος της 

αρχαιότητας, ο δεύτερος μετά τον Ιπποκράτη, στην ιστορία 
της ιατρικής επιστήμης (Πέργαμος 129 Ρώμη ή Πέργαμος 
201 μ.Χ.), στο σύγγραμά του "Περί διαγνώσεως των σφυγ
μών" μας διάσωσε το απ. 49 κατά το οποίο "εις εμοί μύ- 
ριοι, εάν άριστος η" που έχει την έννοια: ο ένας για μένα 
αξίζει για δέκα χιλιάδες , αν είναι άριστος.

ε) Κλήμης ο Αλεξανδρινός. Γι’ αυτόν είπαμε πιο πά
νω και θα πούμε και στη συνέχεια,

στ) Πλούταρχος. Έ λληνας συγγραφέας, φιλόσοφος 
και ιερέας των Δελφών. (Χαιρώνεια 50-120 μ. X.) 

ζ) Φίλων ο Αλεξανδρινός.
Για το Φίλωνα αναφέρω και πιο κάτω. Εδώ θα α

ναφερθώ στα δοξογραφικά στοιχεία που εισφέρει το έργο 
του για τον Ηράκλειτο.

Ο Φίλωνας ήταν Εβραϊκής καταγωγής και βαθύς 
γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης. Προσπάθησε να συνται
ριάσει την αρχαία Εβραϊκή παράδοση με την αρχαία Ελλη
νική φιλοσοφία και κυρίως με την Πλατωνική και τις από
ψεις των Στωϊκών.
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Ο Φίλωνας, στην προσπάθειά του αυτή, μιλάει σαν 
γνήσιος Ηρακλειτικός. Μ ιλάει για τον Λόγο με την ίδια 
εκφορά του Ηράκλειτου. Ο Λόγος, για τον Φίλωνα, είναι 
το πρωτότοκο δημιούργημα του Θεού. Πάνω στο θέμα αυ
τό μπορεί κανείς να βρει σημαντικές πληροφορίες στο βι
βλίο του Κ.Δ. Γεωργούλη "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ" 88 89 90 Αλλά το περίεργο είναι ότι ο συγ
γραφέας του σημαντικού αυτού έργου, ο Κ. Δ. Γεωργούλης, 
καίτοι κάνει ευρύτατη αναφορά στο έργο του Φίλωνα και 
πιο πολύ στην έννοια του Λόγου στο έργο του Φίλωνα, ξε
χνά ότι ο Λόγος αυτός, σχεδόν όπως ο ίδιος μας τον πα
ρουσιάζει ότι διατυπώθηκε από τον Φίλωνα, δεν είναι 
παρά η ίδια έκφραση του Ηρακλειτικού Λόγου, τον οποίο 
Ηράκλειτο μας παρουσιάζει λ ίγες σελίδες πιο πάνω, χωρίς 
καμμιά, μα καμμιά, σύνδεση ή αναφορά στον Ηράκλειτο. 
Αναφέρεται στον Πλάτωνα στον Αριστοτέλη, αναφέρεται 
στους Στωϊκούς και τον δικό τους Λόγο, που όπως θα δού
με, είναι σαφέστατα επηρεασμένοι από τον Ηράκλειτο. 
Και πάλι ο Ηράκλειτος είναι Terra Incognita.

Για τον Φίλωνα ό οποίος επηρέασε σημαντικά τόσο 
τους πρώτους Χριστιανούς συγγραφείς, όσο και τους Γνω
στικούς και Μανιχαίους, ο Λόγος είναι ο τοποτηρητής, ο 
"ύπαρχος" του θεού στον κόσμο, που υπήρχε προ της δη
μιουργίας του ορατού κόσμου και αποτελούσε τον νοητόν 
κόσμο" που υπήρχε μαζί με τον Θεό.

Αυτά όμως αποτελούν προσδιορισμούς του Ηρακλει- 
τικού Λόγου αλλά και του Λόγου του Ευαγγελιστή Ιω
άννη κι έτσι απορώ πως ο συγγραφέας καταλήγει ότι ο 
Λόγος του Φίλωνα δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον Λόγον 
"όπως τον εννοεί η Χριστιανική δογματική"?0

η) Σέξτος ο εμπειρικός, σκεπτικός φιλόσοφος του

88 δεύτερη έκδοση  εκδόσ εις Π Α Π Α Δ Η Μ Α  Α θήνα  1994  σελίδα  
5 0 3  επ.
89 ο  Α ινη σίδη μος ο  Α λεξα νδρ εύ ς μας πληροφορεί ότι ο  Ηρά
κλειτος προετοίμασε την ο δ ό  για τους Σκεπτικούς και ότι πολλά  
του οφ είλουν οι Στωίκοί.
90 Β λέπ ε Κ. Δ. ΓΕΩ ΡΓΟ Υ ΑΗ  Ιστορία της Ελληνικής Φ ιλοσο
φίας σελ. 507.
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2ου μ. X. αιώνα.
θ) Πλάτων. Ο μεγάλος Έ λληνας φιλόσοφος. (Αίγινα 

428/427- Αθήνα 348/347). Γόνος αριστοκρατικής Αθηναϊ
κής οικογένειας. Έ λαβε σπουδαία μόρφωση και είχε δά
σκαλο και τον Ηρακλειτικό Κρατύλο που το όνομά του 
δόθηκε στον γνωστό διάλογο. Ο Πλάτωνας κάνει συχνές 
αναφορές στον Ηράκλειτο και στο βάθος είναι πολύ επη
ρεασμένος απ’ αυτόν.

ι) Νίκανδρος (ποιητής του 2ου μ. X. αιώνα).
ια) Χαλκίδιος, νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 4ου μ. 

X. αιώνα.
ιβ) Πολύβιος. Αρχαίος Έ λληνας ιστορικός (Μεγα- 

λόπολη Αρκαδίας 205 - 125/130 π. X.)
ιγ) Ιπποκράτης. Για τον Ιπποκράτη, τον πατέρα της 

Ιατρικής, αναφέρω πιο κάτω.
ιδ) Νουμίνιος ο Απαμεύς (νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος 

του 2ου μ. X. αιώνα)
Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα δοξογρα- 

φικά στοιχεία παραπέμπω τον αναγνώστη στα βιβλία των 
Κώστα Αξελού Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ εκ
δόσεις ΠΛΕΘΡΟΝ και Ευάγγελου Ρούσσου ΗΡΑΚΛΕΙ
ΤΟΣ (ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ), και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία 
μνημονεύω στο επόμενο κεφάλαιο και τα οποία περιέχουν 
αξιόλογη παρουσίαση των δοξογραφικών στοιχείων.

ΠΑΛΛΗ φ. Γ Α Κ ο π oy^oy ΑΚΛ*ΙΤ<>£ ο <ΐφ<ΐ£ΐο£
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VI.- Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η βιβλιογραφία για  την οποία μιλάμε εδώ, έχει δυο 
προελεύσεις: α) έργα νεοελλήνων συγγραφέων και β) έργα 
ξένων συγγραφέων, που έχουν μεταφραστεί στα Ελληνικά, 
αναφερόμενα όλα στον Ηράκλειτο.

Για τους αρχαίους συγγραφείς 91 που αναφέρονται στον 
Ηράκλειτο, παραπέμπω τους αναγνώστες, στα όσα έχω πει 
πιο πάνω και ειδικώτερα στα βιογραφικά και τα δοξογρα- 
φικά στοιχεία.
V  Έ ργα νεοελλήνων συγγραφέων
1) Ευάγγελος Ρούσσος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ), 
εκδόσεις ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜ Α, Αθήνα 1987.
2) Θ. Βείκος Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΗΡΑ
ΚΛΕΙΤΟΥ Θεσσαλονίκη 1968.
3) Θ. Βείκος ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αθήνα 1995.
4) Ελ. Ιωαννίδης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Γλώσσα και σκέψη Αθή
να 1962.
5) Χ,Α.Λαμπρίδης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Βιβλιοπωλείο ΚΛΕΙΩ 
1991
6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. Π. "Οι Ίω νες προσωκρατικοί στοχα
στές", εκδόσεις ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-Α. Α. ΛΙΒΑΝΗ, Αθήνα 
1988.
7) Αντρέας Γεωργίου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ -ο ηττημένος νικη
τής- εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα 1997.92 93
8) Κώστας Αξελός Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
93

91 Στους αρχαίους συγγραφ είς περιλαμβάνονται και οι προ και 
οι μετά Χριστό.
92 Ό πω ς μπορεί να  καταλάβει ο  αναγνώ στης, αυτό το β ιβλίο  εκ- 
δόδηκε, όταν ε ίχε  πια γραφτεί σ χ ε δ ό ν  το βιβλίο  αυτό.
93 Έ βαλα  το β ιβλίο  αυτό τελευταίο γιατί καίτοι είναι έρ γο  Έ λ 
ληνα, εκδόδη κε στα γαλλικά από την Les edition de Minuit το 
έτος 1962  και στην Ελλάδα από τις εκ δόσ εις  ΕΞΑΝ ΤΑ Σ το 
1974 σ ε  μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη.

73



J  Έ ργα ξένων που ένουν ua_TamQaai£Lgii]L£2AjmKa
1) Σρι Ωρομπίνχο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, εκδόσεις ΝΕΑΣ ΕΠΟ
ΧΗΣ, Αθήνα 1969.
2) Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ.
3) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ εκδόσεις ΠΛΕΘΡΟΝ.

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν μεταφρασμένα στα 
Ελληνικά:

a) Bertrand R ussel "ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ" το οποίο 
αποτελεί μια ενότητα μεγαλύτερου βιβλίου με τον τίτλο Ι
ΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και περιέχει ένα 
συνοπτικό πορτραίτο του Ηράκλειτου, ανάμεσα στους άλ
λους προσωκρατικούς Έ λληνες φιλοσόφους.

β) G. Legrand "ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ" 94 95 το οποίο κι αυ
τό περιέχει ένα συνοπτικό πορτραίτο του Ηράκλειτου, α
νάμεσα στους άλλους προσωκρατικούς Έ λληνες φιλοσό-

γ) Rudolf Steiner "ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑ
ΝΙΣΜΟΣ." 96

δ) Φρειδερίκου Νίτσε "Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑ 
ΓΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Εδώ θέλω να επιχειρήσω μια μικρή παρουσίαση των 
πιο πάνω βιβλίων, με μια προσπάθεια συνοπτικής ανάλυ
σής τους πάνω στο κοινό μας θέμα, και κυρίως την οπτική 
γωνία απ’ την οποία βλέπουν τον Ηράκλειτο.

Α) Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΑΡΜΟ
ΝΙΑ.

Ο Ραζνίς επιχειρεί μια ανατολικού τύπου ενατένιση 
προς το έργο του Ηράκλειτου. Κι όταν λέγω ανατολική, 
δεν είναι κυρίως Ινδουϊστική, όπως θα περίμενε κανείς, 
αλλά περισσότερο Σουφική. Πραγματικά το κατά κύριο λό
γο ερμηνευτικό του εγχειρίδιο είναι ο Μουλά Ναστρεντίν, 
ο γνωστός στους Έ λληνες σαν Ναστρεντίν Χότζα, που εί-

94 Bertrand Russel Ό Ι  ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ" Αθήνα, εκδόσεις 
Αρσενίδη σελίδες 86-102
95 G Legrand "ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ" Αθήνα 1976, Εκδόσεις A  
πειρον, σειρά ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ, σελίδες 
81-116
96 Εκδόσεις ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ Αθήνα 1994

ΡΑ/Ί/ΊΗ φ. Γ^Λί>ΓΑΚ<>Πο/Αθ/ Η^ΑΚΑ '̂Τοχ ο «<Ηζΐοζ
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ναι ένας απ τους φορείς του Σουφισμού και αναφέρεται 
σαν τέτοιος και στα άλλα βιβλία περί Σουφισμού, που ανα
φέρω στο βιβλίο μου αυτό.

Ειδικώτερα ο Ιντρίς Σαχ στο βιβλίο του του αφιερώνει 
ειδικό κεφάλαιο με τον τίτλο "Οι πονηριές του Μ ουλλά  
Νασρεντίν "και ολόκληρες 57 σελίδες.97

Αντιγράφω λοιπόν από το βιβλίο του Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ 
ΑΡΜΟΝΙΑ:

"..Αγάπησα τον Ηράκλειτο πολλές ζωές πριν. Σ την  
πραγματικότητα είναι ο μόνος Έ λληνας που αγάπησα πο
τέ  μου-εκτός, από τη Μούκτα, 98 τη Σήμα και τη Νήτα! 99 Ο 
Ηράκλειτος είναι πραγματικά υπέροχος. Α ν  είχε γεννηθεί 
στην Ινδία, στην Ανατολή, θα είχε γίνει γνωστός σαν Βού
δας. Α λλά  στην Ε λληνική ιστορία, στην Ελληνική φιλοσο
φία ήταν ένας ξένος, ένας παρείσακτος. Στην Ελλάδα είναι 
γνωστός όχι σαν ένας φωτισμένος άνθρωπος, αλλά σαν Η 
ράκλειτος ο Σκοτεινός, Ηράκλειτος ο Αινιγματικός. Ο θε
μελιωτής της Ελληνικής φιλοσοφίας και της Δ υτικής  
σκέψης, ο Αριστοτέλης, δεν θεωρούσε τον Ηράκλειτο φι
λόσοφο, κι έλεγε  γ ι ’ αυτόν,"Το πολύ πολύ να είναι ποιη- 
τή ς . Α λλά  ακόμα κι αυτό δύσκολα του το αναγνώριζε. 
Έ τσι αργότερα σε άλλα έργα του, λέγει, "Κάποια βλάβη  
πρέπει να έχει ο Ηράκλειτος, κάτι βιολογικά στραβό, γ ι ’ 
αυτό μιλά τόσο δυσνόητα και αντιφατικά".100

97 Ιντρίς Σαχ "Οι διδασκαλίες των ΣΟ ΥΦ Γ σελίδα  113 επ.
Μ έχρι ττιν 28-1-1996 , ομ ολογώ  ότι δ εν  ήξερα τίποτε γι’ αυτές

τις ονομασίες. Α λλά  την ημερομηνία αυτή, απο καθαρά συ- 
μπτωματικούς λόγους, πληροφορήθηκα από ένα  α γα πη μ ένο  φί
λο, στο ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο  των Α θηνώ ν S. G eo ige  Lykabetus, ότι η 
Μούκτα ήταν η Ε λλη νίδα  ερω μένη του Μ παγκουάν Σρι Ραζνίς. 
Ο μολογώ  ακόμη ότι δ ε ν  γνωρίζω ποιες είναι η Σήμα και η Ν ή
τα!

Τελικά, όταν η συγγραφ ή του 6ι6λίου αυτού είχε  τελειώσει, 
έπ εσ ε στα χέρια μου ένα  βιβλίου του πιο πάνω συγγραφ έα  με 
τίτλο Ό  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ" και υπότιτλο "ΟΜΙΛΙΕΣ 
Π Α Ν Ω  ΣΤ Α  Χ ΡΥ Σ Α  ΕΠ Η  Τ Ο Υ  Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α ' εκδόσεω ν ΡΕ- 
ΜΠΕΛ Α θή να  1992, όπου διαπίστωσα ότι παρά την πιο πάνω  
δήλω σή του, α γά πη σε κι άλλους Έ λληνες.
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Ο Αριστοτέλης τον θεωρούσε λίγο  εκκεντρικό, λίγο  
τρελό, κι ο Αριστοτέλης δεσπόζει στη Δύση. Α ν  ο Ηρά
κλειτος είχε γίνει αποδεκτός, ολόκληρη η ιστορία της Δ ύ 
σης θα ήταν ριζικά διαφορετική. Α λλά  δεν κατανοήθηκε 
καθόλου. Όλο και περισσότερο αποχωρίστηκε από το κύ
ριο ρεύμα της Δ υτικής σκέψης, του Δυτικού πνεύματος.

Ο Ηράκλειτος ήταν σαν τον Γκαουτάμα Βούδα, τον 
Αάο Τσε, τον Μπασό. Το έδαφος της Ελλάδας ήταν τελεί
ως ακατάλληλο γ ι’ αυτόν. Σ την Α νατολή θα ήταν ένα με
γάλο δένδρο: εκατομμύρια άνθρωποι θα ωφελούνταν, εκα
τομμύρια θα έβρισκαν το δρόμο τους μέσα απ’ αυτόν. Α λλά  
για τους Έ λληνες ήταν παράξενος, εκκεντρικός, κάτι ξέ
νο, αλλόκοτο, δεν ανήκε σ ’ αυτούς. Γ ι’ αυτό κα ι™  όνομά 
του έμεινε στο σκοτάδι και σιγά σιγά ξεχάστηκε'^'

Την εποχή που γεννήθηκε ο Ηράκλειτος, ακριβώς 
τότε, η ανθρωπότητα έφτανε σε μια κορύφωση, σε μια σ τιγ
μή  μεταμόρφωσης. Συμβαίνει με την ανθρωπότητα ό,τι και 
με το άτομο: υπάρχουν στιγμές που σημειώνονται αλλαγές. 
Κάθε επτά χρόνια το σώμα αλλάζει,και συνεχίζει να αλλά- 
ζει-αν ζήσεις εβδομήντα χρόνια τότε ολόκληρο το βιοχημι
κό σύστημά σου θ’ αλλάξει δέκα φορές. Κι αν μπορέσεις να 
χρησιμοποιήσεις τα κενά που υπάρχουν όταν σημειώνεται

100 Για την αντιμετώπιση του Ηράκλειτου από την πλευρά του Α 
ριστοτέλη, θα  έχο υ μ ε  εκτενή  αναφορά πιο κάτω και κυρίως στα 
μετά τα φυσικά έργα  του. Π άντως δ εν  μπορώ να  βεβαιώ σω τον  
αναγνώ στη, ότι ο  Α ριστοτέλης χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις  
για τον Ηράκλειτο, εγώ  δ εν  τις βρήκα, αλλά αυτό εχει μικρή α
ποδεικτική σημασία, μια και δ εν  είμαι ούτε δ εινό ς  αλλ ούτε και 
α πλός ερευνητής του έργου  του Αριστοτέλη.
101 Τ ο  ό νομ α  του Η ράκλειτου, όπω ς αναπτύσσω σ’ αυτό το βι
βλίο, ξεχάστηκε, αλλά  η φ οβερή  του σκέμη, δ εν  ξεχάστηκε π ο 
τέ. Ό λ η  η δυτική σκέμη είναι στο β άθος Ηρακλειτική όπω ς θα  
δούμ ε πιο κάτω. Α λλά  όπω ς είδαμε πιο πάνω, και θα  δούμ ε και 
πιο κάτω, ακόμη και το ό νο μ α  Ηράκλειτος, ιδίως μετά τον  
Hegel, είναι πάντα στην επιφάνεια, και κάτι μου λέγει ότι στα 
χρ όνια  που έρχονται, το ό νο μ α  του Ηράκλειτου θα  πάρει μια ξε
χωριστή θέσ η  στο π ά νθ εο  της παγκόσμιας δ ιανόησ ης και επι
στήμης.

PA/W <t>- Γ^ΛΡ-ΓΑΚΟΠΟ/ΛΟ/ ΗΜΜ«ΐΤ<>ξ ο ° ί
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η αλλαγή στο σώμα σου, μπορείς εύκολα να ασκηθείς στο 
διαλογισμό.....

Πριν από εικοσιπέντε αιώνες γεννήθηκαν: στην Ιν
δία ο Γκαουτάμα Βούδα και ο Μαχαβίρ ο Ζαόν, στην Κίνα 
ο Αάο Τσε και ο Τσουάνγκ Τσε, στη Περσία ο Ζαρατού- 
στρα και στην Ελλάδα, ο Ηράκλειτος, ήταν οι κορυφές. 
Π οτέ πριν δεν υπήρξαν τέτοια κορυφώματα ή κι αν υπήρ
ξαν η ιστορία δεν τα έχει καταγράψει.__

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Για να καταλάβεις 
τον Αριστοτέλη δεν χρειάζεσαι καμιά αλλαγή στο είναι 
σου, χρειάζεσαι μόνο κάποια πληροφόρηση. Το σχολείο 
μπορεί να σου προσφέρει κάποιες πληροφορίες για τη λογι-  
κή, για τη φιλοσοφία μπορείς να συλλέξεις κάποιες γνώ
σεις και μ ’ (χυτές να κατανοήσεις τον Αριστοτέλη. Για να 
τον καταλάβεις δεν χρειάζεσαι αλλαγή, χρειάζεσαι μερικές 
γνώσεις παραπάνω.Το είναι σου μένει το ίδιο, και εσύ μέ
νεις εσύ. Α ε  χρειάζεσαι διαφορετική συγκρότηση συνείδη
σης.

Ο Αριστοτέλης είναι κρυστάλλινος. Για να τον κατ
αλάβεις, αρκεί μια μικρή προσπάθεια, ο καθένας που διαθέ
τει ένα μέτριο μυαλό και κάποια κρίση μπορεί να τον κα
ταλάβει. Α λλά  η κατανόηση του Ηράκλειτου είναι δύ
σκολη για τί οι γνώσεις που διέθετε δεν βοηθούν πολύ. Η  
μεγάλη  μόρφωση δεν βοηθά σ ’ αυτήν την περίπτωση. Θα 
χρειαστείτε διαφορετική ποιότητα ύπαρξης- πράγμα δύ
σκολο να γίνει. Θα χρειαστείτε μια μεταμόρφωση. Γ ι’αυτό 
τον ονομάζουν σκοτεινό.

Α λλά  δεν είναι! Οι άνθρωποι βρίσκονται χαμηλότε
ρα από το επίπεδο εκείνο ύπαρξης όπου ο Ηράκλειτος 
μπορεί να κατανοηθεί. Ό ταν φτάσεις σ ’ αυτό το επίπεδο ύ- 
παρξης, ξαφνικά παύει να είναι σκοτεινός. Γίνεται από τις 
πιο φωτεινές υπάρξεις. Α εν  είναι ο Ηράκλειτος σκοτεινός, 
εσύ είσαι τυφλός. Να το θυμάσαι πάντα αυτό, γ ια τί αν τον 
πεις σκοτεινό ρίχνεις την ευθύνη σ ’ αυτόν, προσπαθείς να 
αποφύγεις την μεταμόρφωση που μπορεί να σου συμβεί ό
ταν τον αντικρύσεις. Μ ην πεις, "Είναι σκοτεινός" Πες, 
"Είμαι τυφλός, τα μάτια μου είναι κλειστά!".

Στο κομμάτι που παραθέσαμε απ’ το βιβλίο του Ραζ- 
νίς, υπάρχουν αναμφισβήτητα καλά και αναμφισβήτητα α

π ΑΛΛΗ φ. Γ^ΛΛΓΑΚΟΠΟ/ΑΟ/ ΗΜΚΛ<ΙΤ0£ ο «φ<£10£
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παράδεκτα και πάνω απ’ όλα αντιηρακλειτικά στοιχεία.
Ο Ηράκλειτος, για όλους τους κατά καιρούς νεώτε- 

νρους ερμηνευτές του, είναι ο πατέρας της διαλεκτικής, ό
πως αυτή την φαντάζεται ο καθένας, αλλά και της αιτιο
κρατίας.

Η αιτιοκρατία, ή ντετερμινισμός, διδάσκει την σχέση 
αίτιου και αποτελέσματος, (αιτιατού).

Ολόκληρη η εσωτερική πλευρά της γνώσης, (ανατο
λική, δυτική ή οτιδήποτε άλλο), αποδέχεται κοα διδάσκει 
την αιτιοκρατία.. Κουβέντες λοιπόν σαν : "Α ν είχε γεννη
θεί στην Ινδία, στην Ανατολή, θα είχε γίνει γνωστός σαν 
Βούδας. Α λλά  στην Ελληνική ιστορία, στην Ελληνική φι
λοσοφία ήταν ένας ξένος, ένας παρείσακτος. Στην Ελλάδα 
είναι γνωστός όχι σαν ένας φωτισμένος άνθρωπος, αλλα  
σαν Ηράκλειτος ο Σκοτεινός;', ηχούν παράξενα και ελα
φρώς φαιδρά, στ’ αυτιά οποιουδήποτε εσωτεριστή, οποιοσ
δήποτε σχολής κι απόχρωσης.

Ο Ηράκλειτος, ήταν αυτός που ήταν κι ήρθε εδω που 
ήρθε, με βάση την νομοτέλεια του Λόγου, αυτού που διατύ
πωσε ο Ηράκλειτος και που διέπει τα πάντα, ή έστω τον 
νόμο του Κάρμα,102 που ο συγγραφέας ήταν σε θέση να 
γνωρίζει καλά. Τέτοιες γενικεύσεις, δεν συμβάλλουν καθό
λου στη διεύρυνση της συνείδησης, στο δρόμο για την γνώ
ση, και θυμίζουν καφενόβιο κουβεντολόι, του τύπου "..εάν ο 
παππούς μου είχε ρόδες, θα ήτανε αυτοκίνητο .

"..Αγάπησα τον Ηράκλειτο πολλές ζωές πριν. Στην  
πραγματικότητα είναι ο μόνος Ε λληνας που αγάπησα πο
τέ μου.!' , ,

"..ο Αριστοτέλης δεσπόζει στη Δύση. Α ν  ο Ηρά
κλειτος είχε γίνει αποδεκτός, ολόκληρη η ιστορία της Δ ύ 
σης θα ήταν ριζικά διαφορετική. Α λλά  δεν κατανοήθηκε

P4 /W  φ. Γ^Λ Γ̂Α^ΟΠΟ/ΑΟ/ W|> ΑΚΑΥΤΟΣ. ο ^Φ^οξ

102 Κάρμα είναι σανσκριτική λέξη  και σημαίνει με λ ίγες λέξεις, 
ν ό μ ο ς  της ανταπόδοσης. Οι μυχές που ενσαρκώ νονται , οφ εί
λουν να  πληρώ σουν, τις καρμικές υποχρεώ σεις τις οποίες  έχο υ ν  
δημιουργήσει σε π ρ οη γούμ ενες ενσαρκώ σεις. Οπως αναφέρω  
και σ τον π ρόλογο , αλλά και σε άλλα σημεία του βιβλίου αυτού, 
οι έ ννο ιες  αυτές ήταν βαδειά  ανεπ τυγμ ένες στην αρχαία Ελλά

δα.
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καθόλου. Όλο και περισσότερο αποχωρίστηκε από το κύ
ριορεύμα της Δ υτικής σκέψης, του Δυτικού πνεύματος..!'

Αυτά τα αποσπάσματα, με θίγουν σαν Έλληνα, αλλά 
και σαν Ευρωπαίο και γενικά σαν δυτικό.

Ο Ραζνίς ακολουθεί μια θέση που έχουν υιοθετήσει 
μερικοί Ανατολικοί" που λέγει με λίγα λόγια το εξής: Ε
μείς οι ανατολικοί ξέρουμε τα πάντα, εσείς οι δυτικοί, Ευ
ρωπαίοι Αμερικανοί ή μη, Χριστιανοί ή μη, δεν ξέρετε 
τίποτα.

Ενα κλασικό παράδειγμα αυτής της σκέψης είναι ο 
αμφιλεγόμενος Λόμπσανγκ Ράμπα, ο οποίος κάποιες δε
καετίες πριν κυριάρχησε στην Αμερικάνικη και την Ευ
ρωπαϊκή αγορά, με την έκδοση, αλλά και την ευρύτατη κυ
κλοφορία δεκάδων βιβλίων, τα οποία έλεγαν πολύ σωστά 
πράγματα, αλλά κι αυταπόδεικτες ανακρίβειες και προπα
ντός είχε αυτή την ειρωνική τοποθέτηση απέναντι στη δυ
τική σκέψη και τον Χριστιανισμό. 103

, Εκείνο που δε μπορώ στ’ αλήθεια να καταλάβω είναι 
αυτή η ανθελληνική θέση του συγγραφέα που διατυπώνε
ται με την φράση
"...Στην πραγματικότητα είναι ο μόνος Ελληνας που αγά
πησα ποτέ μου.!', βέβαια προσθέτει και την φράση: "...εκτός, 
από τη Μούκτα, τη Σήμα και τη Ν ήτα!.." Η φράση αυτή εί
ναι κατ’ εξοχήν αόριστη, κι ακαταλαβίστικη, κι εμένα του
λάχιστο, δεν μου λέγει τίποτα, μπορεί σ’ άλλους να λέγει, 
αλλά δεν νομίζω ότι ο μέσος αναγνώστης, όπου γης, μπο

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^ΛΡΓΑ^ΟΡΟ/ΑΟ/ h/>AM<HT<>£ ο *φ*£Ιθ£

Ο Λ όμ π σ α νγκ  Ράμπα ισχυρίζονταν ότι ήταν γ εννη μ μ ένο ς  
στην πρωτεύουσα του Θι6έτ στη Λ άσσα, σ α ν δ ιά δ ο χ ο ς  στην  
γραμμή του Δ α λ ά ϊ Λ άμα κι ότι μετά την επικράτηση των Κ ινέ
ζω ν Κ ομμουνιστών, έφυγε στη Δ ύση όπου  μετά από κάποια δια
δικασία που περιγράφει σ ”ένα  απ ’τα βιβλία του, μπήκε στο 
σώ μα ε ν ό ς  δυτικού. Α π ’ όσα  έχω  υπ ’ όμη μου, έχο υ ν  κυκλο
φορήσει, τα πιο κάτω έργα του: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ, ΔΥΤΙΚ Α  
Τ Ο Υ  ΘΙΒΕΤ, Η 13η ΦΛΟΓΑ, Η Δ Υ Ν Α Μ Η  ΤΗ Σ ΣΟΦΙΑΣ Ο 
ΕΡΗΜ ΙΤΗΣ, Ο ΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η Φ Υ Λ Η  ΤΩ Ν  ΕΚ
ΛΕΚΤΩ Ν, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΡΜ Α, ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜ ΟΣ, τα ο 
ποία έ χ ο υ ν  μεταφραστεί στα Ελληνικά και τα οποία  έχω  διαβά
σει παλαιότερα.
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ρεί να καταλάβει τίποτα περισσότερο. Καλά δεν ήταν αρ
κετοί για  την παγκόσμια σκέψη, ο Ορψέας, ο Ομηρος, ο 
Ησίοδος, ο Αναξίμανδρος, ο Πυθαγόρας, ο Θαλής, ο Βίας, ο 
Αναξιμένης, ο Πίνδαρος, ο Επίκουρος, ο Αναξαγόρας, ο Ε
μπεδοκλής, ο Αρχιμήδης, ο Σάλωνας, ο Δημόκριτος, ο Ιπ
ποκράτης, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης, ο 
Ευκλείδης, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, ο Πλάτωνας, ο Σωκρά
της, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Δημοσθένης, ο Αριστο
τέλης, (α, παρντόν, αυτόν τον απορρίπτει), ο Ερατοσθένης 
και τόσοι άλλοι, που βρίσκονταν από καιρό στο πιο ψηλό 
βάθρο της παγκόσμιας ανθρώπινης σκέψης και βρίσκονται
ακόμα εκεί; , ,

Δ εν είναι αρκετές οι φοβερές Ελληνικές Σχολές που 
αναπτύχθηκαν στην Αλεξάνδρεια στα τελευταία π. X. χρό
νια και στους πρώτους μ.Χ. αιώνες.

Δ εν ήταν αρκετά τα πανάρχαια Ελληνικά Μυστήρια, 
Διονυσιακά, Ορφικά, Καβείρια, Ελευσίνια.

Η λέξη θέατρο και στην πατρίδα του Ραζνίς, όπως και 
σ’ όλες τις γλώσσες του κόσμου, είναι παράγωγο της Ελ
ληνικής λέξης Θέατρο. Είναι η λέξη που δεν έχει κι άλλη.
104

Δ εν μπορώ μετά απ’ όλ’ αυτά να καταλάβω γιατί ο 
Μ ανώλης ο Ρασούλης (Έ λληνας τραγουδοποιός αυτός) 
που προλογίζει το βιβλίο και υπογράφει με τον βαρύγ
δουπο τίτλο Σουάμι Ντέβα Παρινίτο, πετάει ψηλά την 
σκούφια του απ’ τη χαρά του "γιατί επι τέλους και μετά^ 
από πολλά είναι έτοιμο αυτό εδώ , ας το πω βιβλίο, αφού 
στην πραγματικότητα είναι μια σπάνια στιγμή του συμ- 
παντικου νόμου, αυτή η συνεύρεση 104 105 του πνεύματος του

104 Ξεκινά από το δεάομαι-δεώμαι =βλέπω, με μια γενικότερη 
έννοια του όρου, κι έγινε το περιβόητο ΘΕΑΤΡΟ.
105 Ο Ηράκλειτος δεν μπορεί να συγκρίνεται με τους περιτρεχό
μενους ανά την υφήλιο "δασκάλους η Γκουρού κυρίως ανα
τολικής προέλευσης, που στην ουσία βρίζουν όλους τους 
δυτικούς για υλισμό και ζουν σε πλήρη απόλαυση όλων, του δυ
τικού τρόπου ζωής, υλικών πραγμάτων, αλλά και άλλων προε
λεύσεων. Ο Ιησούς είπε "εγερδήσονται γαρ μευδόχριστοι και 
μευδοπροφήται επί τω αποπλανάσδαι υμάς . Αυτό δεν τό είπε

ΓΙΑΛΛΗ φ. Γ^Λί>ΓΑ^οΠο/Αθ/ Ηί>ΑΚΑ̂ Τ<>£ ο <φ^£ΐο£
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Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς και του εκτυφλωτικού "σκοτεινού" 
Η ράκλειτου ..."

Εδώ θέλω να πω πως ότι καλό εισφέρει ο Μπα
γκουάν Σρι Ραζνίς στην ερμηνεία του Ηράκλειτου, και δεν 
είναι λ ίγα  ομολογώ, θα το χρησιμοποιήσω στο βιβλίο μου.

Αλλά πάνω σ’ αυτούς τους τίτλους, θέλω να πω κά
ποιους στίχους του μεγάλου 'Ελληνα Εθνικού ποιητή του 
Κωστή Παλαμά, που κι αυτός δεν πήρε Nobel ποίησης.

Η  μάντρα106 είναι ο αφίλιωτος οχτρός μας 
την πλατωσιά του κόσμου τη στενεύει 
στριγγλόχορτα φυτρώνουν και γοργόνια 
βλαστομανώντας κάτου από από τον ίσκιο της. 
του δολερού αναγάλλιασμα, τα μαραζώνει τα 
ξεφτέρια του νου και της καρδιάς τ ’ αηδόνια'®1 * 107

ΠΑΜΗ φ .  ΓΑΚΟΠΟ/ΑΟ/  Η/> ΑΚΑΥΤΟΣ ο «<Κ£ΐθ£

σίγουρα για του Η ράκλειτο (μια κι αυτός ε ίχ ε  ήδη εγερδεί) αλλά  
για κάποιους ά λλ ου ς μετά απ’ αυτόν. Μ ήπως γνω ρίσατε κ α νένα  
απ αυτούς; Εάν κάποιος άνθρω πος, βρίσκεται (ή ήρδε) μ ’ ένα  ε
π ίπεδο  νοη μ οσ ύ νη ς πάνω  απ’ του μ έσ ο  όρο, αυτό δ εν  λέγει τί
ποτα. Δ εν  μετατρέπεται αυτόματα σε δά σ κ α λο ή γκουρού και 
ιδίως με την πληρωμή, όποιας μορφής, υπηρεσιών. Π άνω σ ’ αυ
τό ο  Μ εγάλος Δ άσ καλος, ο  Ιησούς, είπε "δωρεάν ελά6ατε, δω
ρεάν δώτε . Αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι, που έρχονται σ ε  πολύ  
αργά, για του ανθρώ πινο χρόνο , διαστήματα, είναι οι ταπεινοί, 
σ α ν  τον  Ηράκλειτο, εραστές του Θείου. Αυτοί δ εν  λ έγουν, ούτε 
κρύπτουν, αλλά σημαίνουν. Δ είχνο υ ν  τα σημάδια της γνώ ση ς  
που πρέπει εμείς να  την βιώ σουμε και κανείς ά λλος δ εν  μπορεί 
να  μας την πει, με τόσα ή άλλα τόσα, "δίδακτρα γνώσης".

Δ ε ν  δ έχουμ ε τα σύνορα, δε  μ ε  χω ρούν τα φαινόμενα, πνί- 
γουμαι.! Την αγω νία τούτη δαδιά αιματερά να τη ζήσης." Νίκου  
Κ αζαντζάκη ΑΣΚΗΤΙΚΗ, εκδόσεις Ε λένη ς Καζαυτζάκη Α θ ή 
να 1971 σελ. 15.
107 Κωστής Π αλαμάς ΔΩ ΔΕ Κ Α Λ Ο ΓΟ Σ Τ Ο Υ  ΓΥ Φ Τ Ο Υ  ΛΟΓΟΣ 
Ζ’ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΚΑΚΑΒΑΣ. Ο  Κωστής Π αλαμάς γεννή θη κ ε  
στην Πάτρα το 1859  α πό  γονείς  Μ εσολογγίτες. Έ ζη σε τα παιδι
κά του χρ όνια  στο Μ εσολόγγι, στο σπίτι που είναι σήμερα το 
μ ουσείο  του, εκατό μέτρα περίπου απόσταση από το σπίτι που  
γεννή θη κ α  κι απέναντι απ’ το πατρικό σπίτι του Χ αρίλαου Τρι-

Ιτ
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Έ τσ ι λοιπόν μη ποτίζουμε την μάντρα, αυτό το όριο 
της χωριστικότητας και προπαντός με τίτλους βαρύγδου
πους και εξ ορισμού χωριστικούς, αφού ο Σκοτεινός μας έ
χει διδάξει την βασική αντίληψη της ενότητας των πάν
των. Και το κυριώτερο, όχι στ’ όνομά του, να καλλιεργούμε 
αυτή τη χωριστικότητα.

Β) Κώστας Αξελός Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟ
ΣΟΦΙΑ.

Ο Αξελός προχωρεί σε μια βαθειά και πολυσήμαντη 
ανάλυση του έργου του Ηράκλειτου και εισφέρει άπειρα 
βιογραφικά και δοξογραφικά στοιχεία.

Ο βασικός του προσανατολισμός είναι εξ ορισμού 
μαρξιστικός, αλλ’ αυτό δεν τον εμποδίζει να προεκτείνει 
την σκέψη του πολλές φορές, σε ιδεαλιστικά και μεταφυ
σικά μονοπάτια.

Κινείται με διαφανή διάθεση προστασίας της γνησιό
τητας της Ηρακλειτικής σκέψης και πολύ μεγάλο μέρος 
του βιβλίου του το αφιερώνει στο να διαχωρήσει την γνή
σια Ηρακλειτική σκέψη από τις παρεμβολές που έγιναν 
τόσο στην αρχαιότητα, όσο και στα νεώτερα χρόνια, από 
οπα- δούς, ερμηνευτές, "μαθητές" κ.λ.π. του Ηράκλειτου.

Στον τομέα αυτό παίρνει οπωσδήποτε το άριστα γιατί 
αναπτύσσει θαυμάσιες και λεπτές εννοιολογικές διακρί
σεις του φιλοσοφικού λόγου του Εφέσιου, εν σχέσει με τις 
φιλοσοφικές δοξασίες των μεταγενεστέρων του, αρχαίων 
και νέων.

Μεσ’ τις σελίδες του βιβλίου του, αναπτύσσονται οι 
διαφορές της σκέψης του Ηράκλειτου και των "Ηρακλει- 
τικών" της Ελληνικής αρχαιότητας, των Σκεπτικών, των

ΠΑΛΛΗ φ. ΓtCipf ΛΚΟΠΟ//\0/ Η̂ ΑΚΑ̂ ΙΤΟ̂  ο <4><ξΐ<>ξ

κούπη, πρω θυπουργού της Ε λλάδας, που απέχει γύρω στα 80  
μέτρα ατΤτο πατρικό μου. Π έθανε το έτος 1 9 4 3  στην Α θήνα , ό 
ταν η Α θήνα  ήταν Γ ερμανοκρατούμενη απ’ τις ορ δ ές  του Χίτ- 
λερ  και η κηδεία του, την οποία  παρακολούθησαν εκατοντάδες  
χιλιάδες κάτοικοι της τότε Α θήνας, α νη σ ύχη σ ε σφ όδρα  τους 
κατακτητές και ήταν η απαρχή  της απελευθέρω σης της Ελλά
δας και τότε ο  Α γγελ ος  Σ ικελιανός α π ή γγειλε πάνω  απ τον τά
φ ο του Κωστή Π αλαμά το ποίημα:

" Η χείστε οι Σάλπιγγες"
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Στωϊκών, και των Σοφιστών, των Σωκράτη-Πλάτωνα και 
του Αριστοτέλη, του Σέξτου του Εμπειρικού, οι διαφορές 
της Ηρακλειτικής σκέψεις με τους Έ γελο, Νίτσε, Χαίλ- 
ντερλιν, Σπινόζα, Σοπενχάουερ Χάϊντεγκερ και όλους ό
σους ανά τους αιώνες προσπάθησαν να ερμηνεύσουν, ν’ α
ναλύσουν, να υιοθετήσουν την Ηρακλειτική σκέψη ή να 
υιοθετηθούν απ αυτήν. Η προσπάθεια αποκάθαρσης της 
Ηρακλειτικής σκέψης απ' τα ξένα και φερτά στοιχεία, εί
ναι οπωσδήποτε σπουδαία εργασία αλλά και καθήκον προς 
την ιστορική αλήθεια, κυρίως όμως και πρωτίστως, είναι 
αδήριτη ανάγκη για  τα σύγχρονα ερμηνευτικά εγχειρήματα 
και για την παρακολούθηση της ροής αυτής της σκέψης 
στους 25 κατοπινούς αιώνες.

Στις προθέσεις μου είναι και η ερμηνεία αλλά και η 
ανίχνευση της φανερής ή κρυμμένης διαδρομής της Ηρα- 
κλειτικής σκέψης. Απ’ την πλευρά αυτή, δεν μ’ απασχο
λούν άμεσα οι διαφορές των επιγενομένων με την Ηρα- 
κλειτική σκέψη, αλλά οι ταυτότητάς τους, οι οποίες π ι
στοποιούν την γονιμοποίηση της σκέψης των υπολοίπων 
απ’ τον Ηράκλειτο.

Αυτή η διαφοροποίηση προέρχεται από το διαφορετι
κό σκοπό του βιβλίου αυτού.

Γ) Ευάγγελος Ρούσσος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (ΠΕΡΙ ΦΥ- 
ΣΕΩΣ).

Ενα σημαντικό βιβλίο με πλούσια βιογραφικά και 
δοξογραφικά στοιχεία, που αντιμετωπίζει το θέμα περισ
σότερο από σκοπιά φιλολογική, αλλά όχι χωρίς προεκτά
σεις.

Πάντως γίνονται αξιόλογοι συσχετισμοί της Ηρα- 
κλειτικής σκέψης με τους άλλους 'Ελληνες φιλοσόφους 
και γίνεται παράθεση αποσπασμάτων από τα έργα τους.

Δ) X. Α. Λαμπρίδης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Βιβλιοπωλείο 
ΚΛΕΙΩ 1991.

Κι αυτό το βιβλίο είναι πολύ αξιόλογο. Είναι γεμάτο 
από συσχετίσεις των Ηρακλειτικών αποσπασμάτων με κεί
μενα των αρχαίων συγγραφέων, αλλά και συσχετίσεις με 
κείμενα των Ορφικών και του μεγαλύτερου ποιητή της Ελ
ληνικής αρχαιότητας και γνωστού μυστικού, του Π ίνδα
ρου.
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Στο βιβλίο γίνονται σοβαρές προσπάθειες κατάταξης 
των Ηρακλειτικών σκέψεων όπως κατατάξεις μεταξύ ζευ
γώ ν αντιθέτων ( ξηρόν-υγρόν, ανατέλον- δύνον κ.λ.π.).

Είναι ένα βιβλίο που πολλά εισφέρει στην μελέτη του 
Ηράκλειτου, μέσα απ’ τις πεντακόσιες περίπου σελίδες του.

Ε) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ εκδόσεις ΠΛΕΘΡΟΝ
Έ να  πολύ κομψό και συμπαθητικό βιβλίο που πετυ

χαίνει ένα κατόρθωμα. Μέσα σ’ ένα μικρό κι εύχρηστο βι
βλιαράκι, περιέχονται σχεδόν τα πάντα για τον Ηράκλει
το, συνοπτικά αλλά όχι ελλιπή και αξιόλογες αναζητήσεις 
πάνω στην Ηρακλειτική Σκέψη και μια σοβαρή προσπά
θεια κατάταξης των αποσπασμάτων, κατά τα θέματα Φύση, 
Λόγος κ.λ.π.. Είναι μετάφραση από Γαλλική έκδοση με επι
μελητή τον J. Brun

ΣΤ) 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. Π. "Οι Ίω νες προσωκρατι- 
κοί στοχαστές". Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο για τους Ιω- 
νες προσωκρατικούς φιλοσόφους, που στο κεφάλαιο Η
ράκλειτος, περιέχει πολλές καλές και θάλεγα πρωτότυπες, 
σκέψεις πάνω στον Εφέσιο.

Ζ) Αντρέας Γεωργίου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ -ο ηττημένος 
νικητής- Το βιβλίο αυτό, όπως λέγω και πιο πάνω, εκδό- 
θηκε μέσα στο 1997 και έπεσε στα χέρια μου τον Οκτώβρη 
του ίδιου έτους. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο που έχει σαν 
μοναδικό μειονέκτημα την μικρή του έκταση γ ι’ αυτό το 
τρομερό παιδί της Ελλάδας. Πραγματικά οι ογδόντα τόσες 
ουσιαστικές σελίδες γ ι’ αυτόν τον μεγάλο, είναι οπωσδή
ποτε πολύ λίγες. Αλλά οφείλω να ομολογήσω με παρρησία 
ότι αν αυτό το βιβλίο το είχα υπόψη μου, στο χρόνο έναρ
ξης της συγγραφής αυτού του βιβλίου, θα είχα στα σίγουρα 
συντομέψει τις διαδρομές μου πάνω στην ερμηνεία μερι
κών τουλάχιστον αποσπασμάτων του Ηράκλειτου.

Για τα βιβλία των Ράσσελ 108 και Λεγκράντ, έχω να 
κάνω μια παρατήρηση γενική και μια παρατήρηση ειδική.

Γενικά, δεν είναι καθόλου εύκολο σ’ ένα βιβλίο ευ
ρύτερου περιεχομένου, να περιληφθούν κομμάτια για τα επί

P A /W  Φ Γ^Λ^ΓΑΚΟΠΟ/ΛΟ/ ΗΜΚΛ^Τόξ ο  <Φ<ξΚ>£

108 Bertrand Arthur William Russel Α γγλος φ ιλόσ οφ ος και μα
θηματικός (1872- 1970). Δ ευτερότοκος γιος του κόμητα John  
Russel. Τ ιμη μένος με το βραβείο  N obel
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μέρους θέματα που να διεκδικούν την ποιότητα του ειδι
κού. Οσοδήποτε μεγάλη κι αν είναι μια Εγκυκλοπαίδεια 
Τέχνης, δεν είναι δυνατό να περιέχει πίνακες, λεπτομέ
ρειες της ζωής και των έργων, ενός ζωγράφου, απ’ όσες θα 
περιλαμβάνει ένα άλμπουμ ειδικά γ ι’ αυτόν. Οσοδήποτε κι 
αν είναι εκτεταμένη η ιστορία της Αμερικάνικης επανά
στασης, δεν είναι δυνατό να περιέχει περισσότερες λεπτο
μέρειες για τον Ουάσιγκτον, απ’ ότι μια εκτεταμένη 
βιογραφία του. Το αυτό ισχύει για τον Ροβεσπιέρο ή τον 
Κολοκοτρώνη, στις ιστορίες της Γαλλικής και της Ελληνι
κής επανάστασης αντίστοιχα. Έ τσ ι εκ προοιμίου μη περι
μένετε να βρείτε στις λ ίγες σελίδες που αφιερώνουν τα πιο 
πάνω βιβλία στον Ηράκλειτο, τίποτε σημαντικό, εισφορά 
νέων στοιχείων ή σκέψεων, εκτός από μια συμπυκνωμένη 
κατάταξη της ύλης για να χωρέσει στα στενά πλαίσια του 
βιβλίου

Ειδικά για τον Ηράκλειτο, που από κάθε μεριά ομο- 
λογείται ότι απ' την μια είναι σκοτεινός κι απ’ την άλλη 
ότι είναι παραξηγημένος, η γρήγορη παρουσίασή του, είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη και δεν μπορεί να ξεφύγει από ένα κα
τατοπιστικό σημείωμα για ενημέρωση του μέσου αναγνώ
στη.

Ό λοι ομολογούν ότι η παρεξήγηση του Ηράκλειτου 
προέρχεται από το γεγονός ότι ο Ηράκλειτος εσφαλμένα 
τοποθετήθηκε και εξετάζεται μαζί με τους άλλους Μιλή- 
σιους φιλοσόφους και επιχειρήθηκε απ’ τους μεταγενέ
στερους μια προσπάθεια να "χωρέσει" ο Ηράκλειτος ανά
μεσα σ’ αυτούς και τις περισσότερες φορές με τη βολική 
μέθοδο της "κλίνης του Προκρούστη".109 Αυτό το παραδέ
χεται και ο Ράσσελ με αναφορά στον Κόνφορδ 110 αλλά α
μέσως στη συνέχεια πέφτει στην ίδια παγίδα όταν

109 Π ροκρούστης: Λ ηστής της Ε λληνικής μυθολογίας που λυ
μ α ίνοντα ν την ο δ ό  Α θηνώ ν-Μ εγάρω ν. Λ έγεται ότι τα θύματά  
του τα τοποθετούσ ε πάνω  σ ε  κρεββάτι και εά ν ήταν κοντότερα, 
τα τραβούσε να  μακρύνουν, εά ν  ήταν μακρύτερα τα εξομ οίω νε  
με το κρεββάτι, κόβοντας ότι περίσσευε. Κατά την παράδοση, 
του Π ροκρούστη του σκότω σε ο  Ή ρω ας Θ ησέας.
110 σελίδα  91 F.M. Conford "Απ’ τη Θρησκεία στη Φιλοσοφία".
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διατυπώνει την φράση: "Καθώς θα θυμάται ο αναγνώστης 
ο Θαλής θεωρούσε ότι τα πάντα προήλθαν από το ύδωρ, ο 
Αναξιμένης πίστευε τον αέρα ως πρωταρχικό στοιχείο. Ο 
Ηράκλειτος προτίμησε τη φωτιά."

Αυτή η τοποθέτηση, εκτός του ότι βρίσκεται εξ ορι
σμού εγκλωβισμένη στο σφαλερό της συνεξέτασης του Η
ράκλειτου ενιαία με τους άλλους Ίω νες, για το οποίο ο 
Ράσσελ δέχεται ότι είναι λάθος, συμφωνώντας με τον Κόν- 
φορδ, περιέχει κατά την γνώμη μου κάποια απόχρωση ει
ρωνείας, σαν να υπαινίσσεται ότι οι Ίω νες φιλόσοφοι, 
μοίρασαν μεταξύ τους τα στοιχεία της φύσεως σαν πυρήνα 
της φιλοσοφίας του καθενός και ο Ηράκλειτος "προτίμη
σε" το πυρ. Αυτό πιστοποιείται κατά την γνώμη μου απ’ 
την φράση την οποία παραθέτει αμέσως, "ο Εμπεδοκλής, 
τέλος, προτείνει έναν πολιτικότατο111 συμβιβασμό,θεωρών
τας τέσσερα ως πρωταρχικά στοιχεία, τη γη, τον αέρα, το 
πυρ και το ύδωρ." Η όλη μεθόδευση μοιάζει περίπου να λέ
γει, αφού οι πρώτοι διάλεξαν το νερό και τον αέρα κι α
φού ο Ηράκλειτος προτίμησε το πυρ, έ ο Εμπεδοκλής, 
"προτίμησε" και τα τέσσερα για να τους ικανοποιήσει ό
λους.

Αυτές οι απλοϊκότητες είναι πολύ μακρυά απ’ τους 
προσωκρατικούς φιλοσόφους και προπαντός απ’ τον Ηρά
κλειτο. Ο Ράσσελ, δέχεται τουλάχιστο ότι ο Ηράκλειτος ή
ταν μυστικιστής και ιδιότυπος Αλλά σταματά εκεί. Τίποτε 
περισσότερο. Για την πλευρά του Ηράκλειτου που ερευνού
με τώρα, κάτι είναι κι αυτό.

Ο Λεγκράντ, είναι σίγουρα πιο βαθυστόχαστος απ’ 
τον Ράσσελ και σίγουρα ψάχνει κάποιες βαθύτερες παρα
μέτρους πάνω στην Ηρακλειτική σκέψη.

Ασχολείται αρκετά με το εάν ο Ηράκλειτος ήταν μυ- 
στικιστής ή όχι, αλλά καταλήγει σε ασαφή συμπεράσματα, 
κατ’ εμέ τουλάχιστον.

Π άντως είναι περισσότερο διεξοδικός και δεν παρου
σιάζει το στριμωγμένο στοίβαγμα του σχετικού υλικού 
που εμφανίζει το κείμενο του Ράσσελ.

Αυτή είναι μια συνοπτική παρουσίαση των βιβλίων

ΡΑΛΛΗ Φ· Γ^Λ /ΤΑΚόρο/ΛΟ / Ηί>ΑΚΑ Ι̂Τ<>£ ο <Φ<ζΙόζ

1110  τονισ μ ός δικός μου
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που μπορεί να διαβάσει ο ενδιαφερόμενος για το θέμα, η ο
ποία δεν έχει σκοπό ούτε να αξιολογήσει, ούτε με κανέ
να τρόπο να κρίνει τα βιβλία, αλλά να δώσει στον ανα
γνώστη μια τοπογραφία του χώρου.

Όπου είχα κάποιες παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις, τις 
διατύπωσα φωναχτά και με παρρησία, ανεξάρτητα από το 
πόσο βάσιμες είναι. Αυτό το αφήνω στην κρίση του ανα
γνώστη.

Πριν τελειώσω το κεφάλαιο αυτό θέλω να παρατηρή
σω ότι, η σύγχρονη Ευρωπαϊκή σκέψη ξεχωρίζει με σαφή
νεια την ανωτερότητα αλλά και την διαφοροποίηση της Η- 
ρακλειτικής σκέψης από την σχολή της Μιλήτου και τους 
λοιπούς Ίω νες. Και εδώ δεν αναφέρομαι στους κατ’ εξοχήν 
Ηρακλειτικούς Ευρωπαίους φιλοσόφους και στοχαστές, 
αλλά γενικά στους Ευρωπαίους διανοητές.

Σαν παράδειγμα θα αναφέρω εδώ τον Γάλλο Μωρίς 
Κρουαζέ, ο οποίος στο πολύ αξιόλογο βιβλίο του με τον 
τίτλο Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, γρά
φει:

"■■Ηρ ά κ  λ  ε  ι τ  ο ς  ο Ε  φ έ  σ  ι ο ς. Παρ’ όλες αυτές 
τις διαφορετικές απόψεις, μπορούμε να πούμε πως οι τρεις 
Μιλήσιοι περιστρέφονταν γενικά στον ίδιο κύκλο ιδεών. 
(Εδώ ο Κρουαζέ αναφέρεται στους Θαλή, Αναξίμανδρο και 
Αναξιμένη). Και οι τρεις θεωρούσαν πως η ύλη τείνει, με 
μια σειρά μεταβολών να σταθεροποιηθεί σε οριστικές μορ
φές. Αυτή τη σιωπηρή αποδοχή και των τριών αυτών φιλο
σόφων, τόλμησε να την αντικρούσει, κατά τα τέλη του VI 
αιώνα, ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος, το πιο ρωμαλέο πνεύμα 
εκείνης της εποχής. Διαφωνώντας με τη γενική δοξασία, 
συνέλαβε την ιδέα, ότι το Είναι κατά βάθος, είναι ένα διη
νεκές γίγνεσθαι. Θεωρούσε λοιπόν την πραγματικότητα 
σαν μία διαδοχή καθαρά εφήμερων καταστάσεων, που κά
τω απ’ αυτές ο νους του αποκάλυπτε μια αδιάκοπη ροή. 
Μέσα σ’ αυτήν όμως την αιώνια πορεία των πραγμάτων, α
πέδιδε κυριαρχική σημασία στη φωτιά. Ασφαλώς θεωρούσε 
πως η φωτιά είναι η δύναμη εκείνη που καθορίζει την αρχή 
και το τέλος όλων των περιόδων που ξεχώριζε μέσα σ’ αυ
τή την ατελεύτητη ροή. Μήπως προαισθανόταν έτσι αμυ- 
δρά την σύγχρονη επιστήμη που θεωρεί την θερμότητα μια
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απ’ τις μορφές της ενέργειας; Αυτές τις βαθιές απόψεις του 
τις μετέφραζε σε δογματικά αποφθέγματα, συμπυκνωμένα 
και σκοτεινά σα χρησμούς, πολλές φορές απελπιστικά γρι- 
φώδη στη συντομία τους και πάντα συναρπαστικά απ’ τον 
υψιπετή χαρακτήρα ενός μισοποιητικού ύφους. Η συλλογή 
των αποφθεγμάτων του που έφτασε ως εμάς, είναι ένα απ’ 
τα ωραιότερα μνημεία της αρχαίας σκέψης."

Βέβαια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι η παρουσίαση 
του Ηράκλειτου από τον Κρουαζέ είναι η καλύτερη δυ
νατή, αλλά μέσα σ’ ένα βιβλίο τόσο γενικό, είναι μια πολύ 
καλή παρουσίαση, παρά τις γενικότητες που περιέχει.

Αλλά και στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 
της Ουνέσκο, υπάρχει ένα αφάνταστα μικρό για την μεγα
λοσύνη του Ηράκλειτου, εν σχέσει προς την τεράστια έ
κταση της πιο πάνω ιστορίας, κομματάκι για τον Ηρά
κλειτο, που εγώ όμως το βρήκα καίτοι επιγραμματικό, πο
λύ πιο ελκυστικό και πλήρες από κάποιες εκτεταμένες α
ναφορές σ’ αυτόν, που όμως δείχνουν πως τον έχουν πε
ράσει "ξώφαλτσα".

Αξίζει λοιπόν να παραθέσω αυτό το ελάχιστο κομ
ματάκι που είναι γραμμένο από τον ΛΟΥΪΤΖΙ ΠΑΡΕΤΙ 
και τους συνεργάτες του ΠΑΟΛΟ ΜΠΡΕΤΣΙ και ΛΟΥ- 
ΤΣΙΑΝΟ ΠΕΤΕΚ.

"Ο σύγχρονός τον, ο Ηράκλειτος ο Εφέσιοξγι που άκ
μασε κι αυτός την 69η Ολυμπιάδα, ανέπτυξε μια θεωρία 
διαμετρικά αντίθετη. Γ ι’ αυτόν, ακριβώς η αντίθεση και η 
αντίφαση ανάμεσα στα πράγματα αποτελούν την απόδειξη 
της πραγματικής τους ύπαρξης, αφού τίποτα δεν μένει στα
θερό και αμετάβλητο και το κάθε τι μεταβάλλεται και ρέει, 
βρίσκεται δηλαδή στην κατάσταση ενός συνεχούς γίγνε
σθαι ("τα πάντα ρεΓ) 112 113 Πόλεμος, αντίθεση διαχωρισμός (ή

ΡΛΛΛΗ φ Γ^ΓΛΙ<ομογΑογ Ηί> ΑΜΗΤΟΣ ο «Φ«£Ι<>£

112 Π ιο πάνω π ιστορία μιλάει για τον Ελεάτπ Π αρμενίδη, ο  ο 
ποίος όμω ς ήταν κατά πολύ μεταγενέστερος του Ηράκλειτου. 
Πάνω στο θέμα  αυτό υπάρχει και σωστή παρατήρηση του Δ ρ Ρ. 
Oliva ο  οπ ο ίος  όμω ς κάνει στη συνέχεια  το λάθος της ταύτισης 
του Η ράκλειτου με την Ιωνική Σ χολή  τον Α υαξιμέυη και κυρίως 
του Ξ ευοφάυη του Κ ολοφώ υειο.
113 Η  φράση "τα πάντα ρει" δ εν  υπάρχει αυτούσια σε κ α νένα  α-
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διάκριση) 114 115 και διαφορά ήταν η βάση του κόσμου, δηλαδή 
η "παράφωνη συμφωνία" που κυβερνά τη ζωή της φύσεως 
και του ανθρώπου, σύμφωνα με  τον εγγενή  θεϊκό νόμο (τον 
προσιτό μόνο στους μύστες), που βρίσκει απήχηση σε κάθε 
ύπαρξη και από τον οποίο πηγάζει ο ανθρώπινος νόμος. 
Ό λα τα στοιχεία, νερό, αέρας, γη, ήταν σε μια κατάσταση 
αλλαγής με την επενέργεια της φωτιάς. Φωτιά αναπέμπε- 
ται κάθε φορά που η ύλη μεταβάλλεται, και η φωτιά γέν
νησε το αέναο γίγνεσθαι.//115

Είναι πράγματι πολύ επιγραμματικό αυτό το κομμα
τάκι, αλλά  πολύ πιο βαθυστόχαστο από άλλα  κομμάτια που 
παραθέσαμε.

Στην συνέχεια θα χρειαστεί νομίζω να κάνω κάποιες 
αναφορές στα πιο πάνω βιβλία.

Ό ταν είχε ήδη γραφτεί αυτό το κεφάλαιο του βιβλίου 
αλλά και μετά απ’ αυτό πολλά άλλα, γύρω στις 300 σελί
δες περίπου, εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ το από 
έτους περίπου αναμενόμενο βιβλίο του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ. Έ 
τσι δεν μπόρεσα να το σχολιάσω στην "οικεία" τάξη. Αλλά 
το να γράφεις, όχι σε χειρόγραφα, ή σε γραφομηχανή, αλλά 
σ’ ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρέχει πολλές 
δυνατότητες να παρεμβάλλεις κείμενα σε οποιοδήποτε μέ
ρος ενός βιβλίου. Έτσι κάνω χρήση αυτής της δυνατότη
τας, μιας και το βιβλίο αυτό το στοιχειοθετώ εγώ γρά
φοντας, απευθείας χωρίς χειρόγραφο, αφού-να το εξομολο
γηθώ- από πολλά χρόνια τώρα, έχω αρχίσει να απεχθάνο- 
μαι - ίσως κακώς-το χειρόγραφο.

Ό ταν πήρα στα χέρια μου, στις αρχές του Δεκέμβρη 
του 1995, ένα πραγματικά καλαίσθητο τόμο που επιγρά
φονταν ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, κι ένοιωσα τον όγκο και το βάρος

πόσπασμα του Ηράκλειτου, καίτοι υπάρχει π ευρεία πεποίθη ση  
ότι έχει ειπωθεί από τον μ εγάλο  Εφέσιο. Πάντως από το σ ύ νο 
λο  των αποσπασμάτω ν του Ηράκλειτου, η φράση αυτή δ εν  α
ναιρείται αλλά μ ά λ λ ο ν  επικουρείται.
114 Δείτε στα "ΚΛΕΙΔΙΑ" το κλειδί της χωριστικότητας.
115 U N ESC O  Η  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Τ Η Τ Α Σ  τόμ ος 2 
σελ. 217, Ελληνική έκ δοσ η  "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ", Α θήνα  
1963.
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του, ενθουσιάστηκα. Επί τέλους. Είχα στα χέρια μου ένα 
σημαντικό και αρκούντως περιεκτικό βιβλίο, σκέφτηκα.

Μετά την πρώτη εντύπωση και την στη συνέχεια 
φυλλομέτρηση του τόμου, διαπίστωσα ότι το μισό περίπου 
βιβλίο (230 σελίδες από τις 470) ήταν αφιερωμένο στην 
κλασσική αντιμετώπιση του θέματος, εισαγωγή, αποσπά
σματα, βιογραφικά και δοξογραφικά στοιχεία κ.λ.π. και 
μπορώ να πω ότι στον τομέα αυτό, ούτε υστερεί, αλλ’ ούτε 
και μπορεί να διεκδικήσει πρωτεία από τα λοιπά βιβλία 
για τον Ηράκλειτο, τα οποία αναφέρω πιο πάνω.

Αλλά στη συνέχεια διαπίστωσα ότι ο τόμος αυτός, 
περιείχε, εκτός της εισαγωγής, των αποσπασμάτων και 
των σχολίων πάνω σ’ αυτά και τρία κείμενα, τα οποία, έ
χουν μεν σχέση με τον Ηράκλειτο, αλλά είναι τέλεια α
νόμοια και το κυριώτερο παρουσιάζονται με ένα τρόπο 
που, εγώ τουλάχιστο προσωπικά δεν έχω ξανασυναντήσει 
στα εκδοτικά χρονικά.

Το ένα κείμενο (απ’ τα επί πλέον τρία) επιγράφεται Η 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ. ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΗΣ 
ΝΟΗΜΑ, το δεύτερο Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ και το τρίτο σκέτο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ.

Στο κείμενο δεν παρέχεται καμμιά πληροφορία για 
την πατρότητα του κάθε κειμένου, αλλ’ όταν διάβασα με
ρικές σελίδες από το καθένα, κατάλαβα ότι ανήκαν σε δι
αφορετικούς συγγραφείς με εκ διαμέτρου αντίθετη τοπο
θέτηση και ειδικά στο τρίτο αναγνώρισα ένα κείμενο που 
το αναφέρω παραπάνω. Το βιβλίο του Sri Aurobindo, για 
τον Ηράκλειτο και μάλιστα στην ίδια μετάφραση (Κ.Β. 
Στεφανίδη) με την οποία είχε εκδοθεί το έτος 1969 από τις 
εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ. Μα, σκέφτηκα, 
δεν είναι δυνατό. Τι δουλειά έχει αυτό το κείμενο εδώ, α
νεπίγραφο και χωρίς καμμιά αναφορά στο συγγραφέα.

Εν τέλει η απορία μου λύθηκε όταν ξαναέψαξα τον 
τόμο, όπου στην αρχή του και κάτω από τον τίτλο ΠΕΡΙ
ΕΧΟΜΕΝΑ μας πληροφορεί ότι το πρώτο κείμενο έχει 
σαν συγγραφέα τον Θανάση Παπαδόπουλο, το δεύτερο τον 
Κ,Δ.Γεωργούλη και το τρίτο πράγματι τον Sri Aurobindo 
και τίποτε άλλο.

Για τον Sri Aurobindo και τον Κ.Δ. Γεωργούλη, έχω

pi ΑΛΛΗ φ. Γ^ΟΛΓΑΚ^ΡΟ/ΛΟ/ ΗΛΑΚΛ^ΤΟλ ο  <-φ<ΑΚ>λ
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αρκετές αναφορές στο βιβλίο αυτό. Τον Θανάση τον Πα- 
παδόπουλο δεν τον ξέρω. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το 
θέμα είναι ότι όταν κυκλοφορείς μια στερεότυπη έκδοση 
ενός αρχαίου Έ λληνα συγγραφέα δεν είναι συνηθισμένο 
να περιλαμβάνεις σ’ αυτό ετερόκλητα αυτοτελή και μα
κροσκελή κείμενα χωρίς καμμιά αναφορά στους συγγρα
φείς αυτών των κειμένων, (ποιοι είναι,) και χωρίς κάποιες 
πληροφορίες για τα κείμενα, (πότε γράφτηκαν κ,λ.π.,) και 
γιατί όχι, μια ειδική εξήγηση για την τοποθέτηση αυτού 
του κειμένου στο βιβλίο και όχι άλλων και υπάρχουν, δόξα 
τω Θεώ, αρκετά.

Εγώ βέβαια ήμουνα τυχερός γιατί αγόρασα δυο φορές 
μόνο το βιβλίο του Sri Aurobindo. Για σκεφτείτε αυτόν 
που έτυχε να έχει στην κατοχή του περισσότερα κείμενα. 
Αλλά ο πιο κακότυχος είναι εκείνος ο ανυποψίαστος ανα
γνώστης ο οποίος προσπαθεί να βγάλει άκρη μεταξύ φρά
σεων "...οι αντιλήψεις του Ηρακλείτου είναι αντιφατικές. 
Υπάρχουν σ  ’αυτές όχι μόνο ολιγαρχικές και αντιδημοκρα- 
τικές αλλά και νεωτεριστικές προοδευτικές τάσεις." (σελ. 
247) "...Η διδασκαλία του Εφεσίου σοφού δεν μένει απλή 
διδαχή που έχει μόνον ιστορικήν αζίαν εκ  της απόψεως 
της γενεαλογίας των ιδεών. Ενέχει μίαν επικαιρότητα την  
οποίαν κανείς δεν μπορεί να παραβλέψη. Α πό  τα βάθη των 
περασμένων αιώνων ο Ηράκλειτος απευθύνει προστάγμα
τα. Όπως ο θεός του μαντείου των Αελφών, έτσι κι αυτός 
σημαίνει.. Λ εν  αποκαλύπτει και δεν αποκρύπτει. Απευθύνει 
σήμα πρόσταγμα, όπως οι ομηρικοί σημάντορες λαών, εις  
τους οποίους ανέτρεχε η ιστορική του καταγωγή." (σελ. 
370.7 "...Και προβάλλει το πρόβλημα. Ο Ηράκλειτος παρα
δεχόταν ή όχι την θεωρία της περιοδικής εκπύρωσης ή 
πραλάγια το πυρ επελθόν κρινείκαι καταλήψεται. Α ν  υπο
στήριζε την άποψη αυτή, τότε έχουμε και πάλι χτυπητή σύ
μπτωση της σκέψης του Ηρακλείτου με  τις οικείες γνώ
σεις των Ινδών για το περιοδικό πραλάγια της Πουρανικής 
εκπύρωσης του κόσμου με την εμφάνιση των δώδεκα ή
λιω ν της Βεδαντικής θεωρίας των αιώνιων κύκλων εκδή
λωσης και απόσυρσης από την εκδήλωση.."

Α ντιλ α μ β ά νετα ι κ α ν ε ίς  τη ν φοβερή διάσταση α π ό ψ ε
ω ν και τις  α ντιφ ά σ εις  που υ π ά ρ χουν στα  κ είμ ενα  αυτά  τα
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οποία είναι καταχωρημένα έτσι, στοιβαγμένα, "εική" 11 ό
πως θάλεγε ο Ηράκλειτος, στο βιβλίο.

Α ν σ’ όλα αυτά προστεθούν και οι γνώμες του βασι
κού εισηγητή του θέματος, στο βιβλίο, που υπογράφει την 
εισαγωγή και τα σχόλια στα αποσπάσματα και που είναι ο 
Αθανάσιος Κυριαζόπουλος και που δεν βρίσκονται σε καμ- 
μιά σύνδεση με τα υπόλοιπα κείμενα, όπως και το καθένα 
απ’ αυτά προς τα άλλα, μπορείτε να καταλάβετε εύκολα 
το ιδεολογικό "αλαλούμ" του κατά τα άλλα ομολογουμέ- 
νως, όμορφου βιβλίου.

Εγώ προσωπικά δεν έχω καμμιά προκατάληψη με 
κάτι τέτοια, ίσα-ίσα το αντίθετο. Στο βιβλίο αυτό προσ
παθώ να συνδέσω την Ηρακλειτική σκέψη με όλα τα μο
νοπάτια και τις στρατούλες της γνώσης, ανά τον κόσμο 
και τις εποχές της ουσιαστικής γνώσης και προσπαθώ να 
παρουσιάσω μια ενιαία αντιμετώπιση των ιδεών, των θρη
σκειών, των ταγμάτων, των δοξασιών, των φιλοσοφιών 
κ.λ.π. έτσι ώστε να εναρμονίζονται με την βασική αρχή 
της ενότητας του Σύμπαντος.

, Αυτό όμως είναι άλλο και άλλο είναι να στοιβάζο
νται τυχαία (εική κι ως έτυχε)116 117 χωρίς κάποια σύνδεση με 
το βασικό θέμα, που εδώ είναι ο Ηράκλειτος, ετερόκλητα 
κι αντιφατικά κείμενα, χωρίς καμμιά καθοδήγηση του ανα
γνώστη πάνω σ’ αυτά τα κείμενα και χωρίς καμμιά σύνδε
σή τους με τα υπόλοιπα περιεχόμενα του βιβλίου.

Αυτό είναι ένας πολύ περίεργος και πως να το κά
νουμε, ανορθόδοξος τρόπος παρουσίασης ενός θέματος, ο 
οποίος γενικά δεν συνηθίζεται.

116 'Μ η εική περί των μεγίστων συμβαλλώμεδα" όπως μας λέγει 
στο απ. 47 που έχει την έννοια να μη ασχολούμεθα με τα σοβα
ρά πράγματα τυχαία και ασυλλόγιστα.
117Το εική κι ως έτυχε είναι μια γνωστή αλλά μάλλον ανεπιτυ
χής νεοελληνική έκφραση, που αντικατοπτρίζει την Ηρακλει- 
τική έκφραση εική, ανεπιτυχής γιατί το εική σημαίνει το τυχαίο 
και κατά συνέπεια υπάρχει μια επανάλημη του ίδιου πράγμα
τος, όπως στις εκφράσεις 'από ανέκαθεν' ή πολλάκις φοράς 
όπου εμπεριέχεται μια περιττή επανάλημη, και είναι οπωσδήπο
τε λάθος.

piA/W φ. Γ^Λ^Γ-Α^ΠΟ/ΛΟ/ °  *<Κ£Κ>£

92



ΠΆΛΛΗ φ· Αί<ορο//[θ/ Η/>4Κ/ΚΙΤ<>£ ο «φ<£10£

VII-ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1
Σεξτος προς Μαθηματικούς VI1132.

"του δε λόγου τούδ’ εόντος αεί αξύνετοι γίνονται άνθρωποι και πρόσθεν 
ή ακούσαι και ακούσαντες το πρώτον γινομένων γαρ πάντων κατά τον λόγον 
τόνδε απείροισιν εοίκασι πειρώμενοι και επέων και έργων τοιούτων, οκείων εγώ 
διηγεύμαι κατά φύσιν διαιρέων έκαστον και φράζων όκως έχει, τους δε άλλους 
ανθρώπους λανθάνει οκόσα εγερθέντες ποιούσιν, όκωσπερ οκόσα εύδοντες επι- 
λ α ν θ ά ν ο ν τα ι.
(Αν και αυτός ο λόγος υπάρχει αιώνια, οι άνθρωποι γίνονται ασύνετοι και πριν 
τον ακούσουν και αφού τον πρωτοακούσουν, γιατί, ενώ τα πάντα γίνονται σύμ
φωνα μ' αυτόν, οι άνθρωποι φαίνονται άπειροι απέναντι σ 'αυτόν κι όταν ακόμη 
επιχειρούν λόγια και έργα σαν αυτά που εγώ διηγούμαι, κατά τον φυσικό νόμο, 
διαιρώντας το καθένα,, λέγοντας πως ακριβώς είναι στην ουσία του, απ ' τους 
άλλους όμως ανθρώπους, ξεφεύγουν αυτά που αφού ξυπνήσουν κάνουν, όπως 
ακριβώς λησμονούν κι αυτά που κάνουν στον ύπνο τους.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2
2. Σέξτος προς Μαθηματικούς 7,133

διό δει έπεσθαι τω (ξυνώ τουτέστι τω) κοινώ. Ξυνός γαρ ο κοινός, του 
λόγου δ1 εόντος ξυνού ζώουσιν οι πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνησιν.

γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε τον κοινό, (αυτόν που ανήκει σε όλους 
μας). Γιατί ενώ ο λόγος είναι κοινός, οι περισσότεροι ζουν σαν να έχουν μια δι
κή τους φρόνηση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3.
3. Αέτιος II, 21,4
(περί μεγέθους ηλίου) εύρος ποδός ανθρωπείου.
(αναφορικά με το μέγεθος ηλίου) είναι το εύρος του ανθρώπινου πο

διού.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 4
4.Albertus Μ. de veget. 6,401
si felicitas esset in delectationibus corporis, boves felices diceremus, cum 

inveniant orovum ad comedendum.
εάν η ευτυχία βρισκόταν στις ηδονές του σώματος, θα θεωρούσαμε τα 

βόδια ευτυχισμένα επειδή βρίσκουν να φάνε όροβο.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5
5. Αριστ. Ωριγ. Κέλσ. 7, 62
καθαίρονται δ' άλλω αίματι μιαινόμενοι οίον ει τις εις πηλόν εμβάς πη

λόν απονίζοιτο. μαίνεσθαι δ1 αν δοκοίη, ει τις αυτόν ανθρώπων επιφράσαιτο ού- 
τω ποιέοντα. και τοις αγάλμασι δε τουτέοισιν εύχονται οκοίον ει τις δόμοισι 
λεσχηνεύοιτο, ου τι γινώσκων θεούς ούδ1 ήρωας οίτινές είσι.

καθαρίζονται όσοι μιαίνονται (με αίμα) με άλλο αίμα σαν κάποιος που 
έχει μπει στη λάσπη, να καθαρίζεται με λάσπη, δίνοντας την εντύπωση ότι εί
ναι τρελλός αν κάποιος τον παρατηρούσε να κάνει τέτοια πράγματα. Και στα 
αγάλματα αυτά προσεύχονται, όπως ακριβώς κάποιος που φλυαρεί με τους 
τοίχους, και τίποτα δεν γνωρίζουν για το ποιοι είναι οι θεοί και οι ήρωες.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 6
6. Αριστοτ. Μετεωρ. 355 α 13
ο ήλιος ου μόνον καθάπερ ο Ηράκλειτος φησι νέος εφ’ ημέρη εστίν, άλ-

λ1 αεί νέος και συνεχώς.
ο ήλιος όχι μόνον, όπως λέγει ο Ηράκλειτος, είναι νέος κάθε ημέρα, αλ

λά είναι πάντοτε νέος και συνεχώς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 7
7. Άριστοτ. Περί αισθήσ. 443 α 23
ει πάντα τα όντα καπνός γένοιτο, ρίνες αν διαγνοίεν.
αν όλα τα όντα γίνονταν καπνός, τα ρουθούνια θα τα διέκριναν 

(αναγνώριζαν)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 8
8. Άριστοτ. Ήθ. Ν. 1155 β 4
το αντίξουν συμφέρον και εκ των διαφερόντων καλλίστην αρμονίαν και 

πάντα κατ’ έριν γίνεσθαι.
τα αντίθετα ταιριάζουν και από αυτά που διαφέρουν προέρχεται η τέ

λεια αρμονία και τα πάντα γίνονται από την έριδα, την αντίθεση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 9
9. Αριστοτ. Ηθ. Ν. 1176 α 5
ετέρα γαρ ίππου ηδονή και κυνός και ανθρώπου, καθάπερ Ηράκλειτος 

φησιν όνους σύρματ' αν ελέσθαι μάλλον ή χρυσόν.
είναι διαφορετική η ηδονή του ίππου, του κυνός και του ανθρώπου, και 

όπως λέγει ο Ηράκλειτος οι όνοι θα προτιμούσαν μάλλον τα άχυρα παρά το 
χρυσάφι.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 10
10. 'Αριστοτέλης Περί κόσμου. 396 b 7
ίσως δε των εναντίων η φύσις γλίχεται και εκ τούτων αποτελεί το σύμ

φωνον, ουκ εκ των ομοίων... ταυτό δε τούτο ην και το παρά τω σκοτεινώ λεγό
μενον Ηρακλείτω ξυλλάψιες όλα και ουχ όλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, 
συνάδον διάδον, και εκ πάντων εν και εξ ενός τα πάντα.

Συνάφειες, όλα και όχι όλα, συμπορευόμενο και μη συμπορευόμενο, 
ταιριασμένο και αταίριαστο, από τα πάντα ένα κι από το ένα τα πάντα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 11
11. Αριστοτέλης Περί κόσμου. 401 a 8
των τε ζώων τα τε άγρια και ήμερα τα τε εν αέρι και επί γης και εν ύδα- 

τι βοσκόμενα γίνεται τε και ακμάζει και φθείρεται τοις του θεού πειθόμενα θε- 
σμοίς παν γαρ ερπετόν πληγή νέμεται, ως φησιν Ηράκλειτος.

Κάθε τι που κινείται πάνω στη γη εξουσιάζεται με χτύπημα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 12
12. Άρειος Δίδυμος κατά Ευσέβιον Ε.Π. XV 20.
Ζήνων την ψυχήν λέγει αισθητικήν αναθυμίασιν καθάπερ Ηράκλειτος 

βουλόμενος γαρ εμφανίσαι ότι αι ψυχαί αναθυμιώμεναι νοεραί αεί γίνονται είκα- 
σεν αυτάς τοις ποταμοίς λέγων ούτως ποταμοίσι τοίσιν αυτοίσιν εμβαίνουσιν 
έτερα και έτερα ύδατα επιρρεί και ψυχαί δε από των υγρών αναθυμιώνται.

Ο Ζήνων λέει ότι η ψυχή είναι αισθητική αναθυμίαση, όπως και ο Ηρά
κλειτος για να δείξει ότι οι ψυχές με την αναθυμίαση αποκτούν πάντα κάποια 
νόηση, τις παρομοίασε προς ποταμούς λέγοντας τα εξής: όσοι μπαίνουν στα 
ίδια ποτάμια όλο και διαφορετικά ύδατα ρέουν πάνω τους και οι ψυχές αναδη
μιουργούνται από τα υγρά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 13
13. Αθηναίος V, 178 f
δει γαρ τον χαρίεντα μήτε ρυπάν μήτε αυχμείν μήτε βορβόρω χαίρειν 

καθ' Ηράκλειτον, ύες βορβόρω ήδονται μάλλον ή καθαρώ ύδατι.
οι χοίροι πιο πολύ ευχαριστιούνται στον βόρβορο παρά στο καθαρό νε

ρό.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 14
14. Κλήμης Προτρεπτικός 22
τίσι δή μαντεύεται Ηράκλειτος ο Εφέσιος; νυκτιπόλοις, μάγοις, βάκ- 

χοις, λήναις, μύσταις τούτοις απειλεί τα μετά θάνατον, τούτοις μαντεύεται το 
πύρ. τα γαρ νομιζόμενα κατ' ανθρώπους μυστήρια ανιερωστί μυεύνται.

για ποιους προφητεύει Ηράκλειτος ο Εφέσιος; Για τους περιπλανώμε- 
νους την νύχτα, τους μάγους,τους βάκχους, αυτούς που μετέχουν στα Λήναια,
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τους μύστες γι' αυτούς προφητεύει και απειλεί για τα μετά τον θάνατον τη 
φωτιά, γιατί μυούνται σ’ αυτά που οι άνθρωποι νομίζουν σαν μυστήρια με τρό
πο ανίερο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 15
15. Κλήμ. Προτρ, 34
ει μη γαρ Διονύσω πομπήν εποιούντο και ύμνεον άσμα αιδοίοισιν, αναι

δέστατα είργαστ1 αν, ωυτός δε Αίδης και Διόνυσος, ότεω μαίνονται και ληναί- 
ζουσιν.

γιατί αν τα φαλλικά άσματα δεν τα έκαναν στην πομπή που υμνούν 
τον Διόνυσο, τα έργα τους θα ήσαν ξεδιάντροπα, όμως Άδης και Διόνυσος, 
προς τιμήν του οποίου μαίνονται και μετέχουν στα λήναια, είναι το ίδιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 16
16. Κλήμ. Παιδαγ. 2, 99
λήσεται μεν γαρ ίσως το αισθητόν φως τις, το δε νοητόν αδύνατον ε- 

στίν, ή ως φησιν Ηράκλειτος το μη δύνόν ποτέ πως αν τις λάθοι;
γιατί θα μπορέσει ίσως κάποιος να κρυφτεί από το φως των αισθή

σεων, από το νοητό όμως αποκλείεται, ή όπως λέγει ο Ηράκλειτος : απ' αυτό 
που δεν δύει ποτέ, πως μπορεί κανείς να κρυφτεί;

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 17
17. Κλήμ. Στρωμ. 2 ,8
ου γάρ φρονέουσι τοιαύτα πολλοί, οκόσοι εγκυρεύσιν, ουδέ μαθόντες 

γινώσκουσιν, εωυτοίσι δε δοκέουσι.
οι περισσότεροι δεν ερευνούν τίποτε από όσα γίνονται γύρω τους, ούτε 

και τα κατανοούν αν τους διδάξουν, απλώς έχουν την δική τους αντίληψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 18
18. Κλήμ. Στρωμ. 2,17
εάν μή έλπηται ανέλπιστον ουκ εξευρήσει ανεξερεύνητον εόν καί άπο

ρον
αν δεν ελπίζεις, δεν θα βρεις το ανέλπιστο, το ανεξερεύνητο και το ά

πορον (αυτό που δεν έχει πόρο, πέρασμα, άβατο, απλησίαστο, απροσπέλαστο.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 19
19. Κλήμ. Στρωμ. 2,24
ακούσαι ουκ επιστάμενοι ουδ' ειπείν.
δεν γνωρίζουν ούτε να ακούουν, ούτε να πουν.

20. Κλήμ, Στρωμ. 3,14
γενόμενοι ζώειν εθέλουσι μόρους τ' έχειν, μάλλον δέ αναπαύεσθαι, και

ΡΛΛΛΗ Φ· Γ̂ Λ/>ΓΑΚοΠθ/Λ<>/ Η/> ΑΚΑΥΤΟΣ ο «Φ«£Ι<>£
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παίδας καταλείπουσι μόρους γενέσθαι.
αφού γεννηθούν, θέλουν απλά να ζήσουν και να πεθάνουν ή μάλλον 

να αναπαυτούν, και αφήνουν πίσω τους παιδιά τα οποία θα έχουν την ίδια μοί
ρα, (δηλαδή τον θάνατο)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 21
21. Κλήμ. Στρωμ. 3,21
καί Ηράκλειτος θάνατον τήν γένεσιν καλεί...... εν οίς φησι θάνατός ε-

στιν οκόσα εγερθέντες ορέομεν, οκόσα δέ εύδοντες ύπνος.
και ο Ηράκλειτος αποκαλεί την γένεση θάνατον όταν λ έγε ι: όσα βλέπο- 

μεν όταν είμαστε ξύπνιοι είναι θάνατος καί όσα όταν κοιμόμαστε ύπνος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 22
22. Κλήμ, Στρωμ. 4 ,4
χρυσόν γάρ οι διζήμενοι γην πολλήν ορύσσουσι καί ευρίσκουσιν ολίγον., 
αυτοί που ψάχνουν για χρυσάφι σκάβουν πολλή γη και ευρίσκουν λίγο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 23
23. Κλήμ. Στρωμ. 4,10
Δίκης όνομα ουκ αν ήδεσαν, ει ταύτα μή ήν.
δεν θα γνώριζαν το όνομα της Δίκης, αν δεν υπήρχαν αυτά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 24
24. Κλήμ, Στρωμ. 4,16 
αρηιφάτους θεοί τιμώσι καί άνθρωποι.
αυτούς που έπεσαν στην πόλεμο τιμούν θεοί και άνθρωποι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 25
25. Κλήμ. Στρωμ. 4, 50
μόροι γάρ μέζονες μέζονας μοίρας λαγχάνοουσι.
γιατί οι μεγάλοι θάνατοι, τυχαίνουν της μεγαλύτερης μοίρας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 26
26. Κλήμ. Στρωμ. 4,143
άνθρωπος εν ευφρόνη φάος άπτεται εωυτώ αποθανών αποσβεσθείς ό

ψεις, ζών δέ άπτεται τεθνεώτος εύδων, αποσβεσθείς όψεις, εγρηγορώς άπτε- 
ταιεύδοντος.

Ο άνθρωπος μεσ' την νύχτα ανάβει ένα φως για τον πεθαμένο εαυτό 
του, όταν θάχουν σβήσει τα αισθητήρια της όρασης (τα μάτια) στη ζωή όμως ό
ταν κοιμάται, ακουμπάει τον θάνατο, αφού τα μάτια του είναι κλειστά, κι όταν 
(στη ζωή του) είναι ξύπνιος, ακουμπάει τον ύπνο.

Π ΑΛΛΗ Φ. Γ̂ Λ/>ΓΑΚ<>Πο/Λο/ Η/>ΑΚ/\̂ ΐΤθ£ ο <e<f><e£k>£

97



ΡΑΛΛΗ Φ Λ^ορο/Aoy HMKMT<>£ ο <·φ<·ζκ>£

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 27
27. Κλήμ. Στρωμ. 4,146
ανθρώπους μένει αποθανόντας άσσα ουκ έλπονται ουδέ δοκέουσιν.
τους ανθρώπους τους αναμένουν μετά θάνατον πράγματα που ούτε πε

ριμένουν ούτε φαντάζονται.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 28
28. Κλήμ. Στρωμ 5 ,9
δοκέοντα γάρ ο δοκιμώτατος γινώσκει, φυλάσσει καί μέντοι καί Δική 

καταλήψεται ψευδών τέκτονας καί μάρτυρας.
ο αγνός άνθρωπος γνωρίζει και τηρεί τα ορθά και βέβαια η Δίκη θα συλ- 

λάβει τους κτίστες ψευδών και τους ψευδομάρτυρες.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 29
29. Κλήμ. Στρωμ. 5 ,60
αιρεύνται γάρ έν αντί απάντων οι άριστοι, κλέος αέναον θνητών οι δέ 

πολλοί κεκόρηνται όκωσπερ κτήνεα.
εκλέγουν αντί πάντων οι άριστοι , μεταξύ των θνητών, την αιώνια 

δόξα οι πολλοί όμως χορταίνουν κατά κόρον σαν τα κτήνη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 30
30. Κλήμ. Στρωμ. 5,105
κόσμον τόνδε τόν αυτόν απάντων ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποί- 

ησεν, αλλ' ήν αεί καί έστιν και έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα καί απο- 
σβεννύμενον μέτρα.

αυτόν εδώ τον κόσμο ο οποίος είναι κοινός για όλους ούτε κάποιος από 
τους θεούς, ούτε από τους ανθρώπους δημιούργησε, αλλ' ήταν πάντοτε και εί
ναι και θα είναι πυρ αείζωον, το οποίον ανάβει με μέτρα και σβήνει επίσης με 
μέτρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 31
31. Κλήμ. Στρωμ. 5,105
πυρός τροπαί πρώτον θάλασσα, θαλάσσης δέ τό μέν ήμισυ γή, τό δέ ή- 

μισυ πρηστήρ... θάλασσα διαχέεται και μετρέεται είς τόν αυτόν λόγον, οκοίος 
πρόσθεν ήν ή γενέσθαι γή.

πυρός μετατροπαί, πρώτα τρέπεται σε θάλασσα, και το μισό όμως της 
θάλασσας γίνεται γη και το άλλο μισό ανεμοστρόβιλος (πρηστήρ.. )  ή θάλασσα 
διαχέεται και έχει σαν μέτρο τον ίδιον ακριβώς λόγο τον οποίο είχε πριν να γί
νει γη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 32
32. Κλήμ. Στρωμ. 5,116
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έν τό σοφόν μούνον λέγεσθαι ουκ εθέλει και εθέλει Ζηνός όνομα.
ένα και μόνο είναι το σοφό, δεν θέλει αλλά και θέλει να λέγεται με το 

όνομα του Δία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 33
33. Κλήμ. Στρωμ.. 5,116
νόμος καί βουλή πείθεσθαι ενός,
νόμος είναι και η υπακοή στη βούληση του ενός.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 34
34. Κλήμ, Στρωμ. 5,116
αξύνετοι ακούσαντες κωφοίσιν εοίκασι φάτις αυτοίσιν μαρτυρεί παρε- 

όντας απείναι.
οι ασύνετοι ακόμη και αφού ακούσουν, μοιάζουν με κωφούς γι' αυτούς 

ισχύει η παροιμία "παρόντες απουσιάζουν".

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 35
35. Κλήμ. Στρωμ. 5,141
χρή γάρ εύ μάλα πολλών ίστορας φιλοσόφους άνδρας είναι καθ’ Ηρά

κλειτον.
Πρέπει απ' τους πιο καλύτερους κριτές να είναι οι άνδρες που φιλοσο

φούν, κατά τον Ηράκλειτο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 36
36. Κλήμ. Στρωμ. 6,16
ψυχήσιν θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δέ θάνατος γήν γενέσθαι, εκ γης 

δέ ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δέ ψυχή.
για τις ψυχές είναι θάνατος να γίνουν νερό, και θάνατος για το νερό εί

ναι να γίνει γη, και από την γη γίνεται νερό και από το νερό ψυχή.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 37
37. Columella 8 ,4
sues caeno, cohortales aves pulvere vel cinere lavari.
οι χοίροι καθαρίζονται με βόρβορο, τα πουλερικά με σκόνη ή στάχτη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 38
38. Διογ. Λαέρτ. 1,23
δοκεί δέ κατά τινας (Θαλής) πρώτος αστρολογήσαι........ μαρτυρεί δ'

αυτώ καί Ηράκλειτος και Δημόκριτος.
μερικοί θεωρούν ότι πρώτος ο Θαλής ασχολήθηκε με την αστρονομία 

και το μαρτυρούν Ηράκλειτος και ο Δημόκριτος.

Ρ4ΛΛΗ Φ P^VTA^opoyAoy ο <·φ<·£Κ>£
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 39
39. Διογ. Λαέρτ. 1,88
εν Πριήνη Βίας εγένετο ο Τευτάμεω ου πλείων λόγος ή των άλλων.
στην Πριήνη γεννήθηκε ο Βίας ο υιός του Τευτάμου του οποίου ο λόγος 

είναι μεγαλύτερος παρά των άλλων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 40
40. Διογ. Λαέρτ. 9,1
πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει Ησίοδον γάρ αν εδίδαξε και Πυθαγό- 

ρην αυτίς τε Ξενοφάνεά τε καί Εκαταίον.
η πολυμάθεια δεν διδάσκει να έχεις μυαλό, αλλιώς αν ήταν έτσι, θα εί

χε διδάξει τον Ησίοδο καί τον Πυθαγόρα και ακόμη και τον Ξενοφάνη και τον Ε- 
καταίο.

ΡΆΛΛΗ <t>. Γ<Ό/>Γ4Κo p o / A o y  ΗΜΜ«ΙΤ< > ί  ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 41
41. Διογ. Λαέρτ. 9,1
είναι γάρ έν τό σοφόν, επίστασθαι γνώμην, οτέη εκυβέρνησε πάντα διά

πάντων.
γιατί ένα είναι το σοφό, να γνωρίζει κανείς την σκέψη η οποία κυβερ

νά τα πάντα διά των πάντων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 42
42. Διογ. Λαέρτ. 9,1
τόν τε Όμηρον έφασκεν άξιον εκ των αγώνων εκβάλλεσθαι καί ραπίζε- 

σθαι καί 'Αρχίλοχον ομοίως.
έλεγε ότι στον Όμηρο αξίζει να τον αποβάλουν με ραπίσματα από 

τους αγώνες και με τον ίδιο τρόπο και τον Αρχίλοχο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 43
43. Διογ. Λαέρτ. 9 ,2
ύβριν χρή σβεννύναι μάλλον ή πυρκαιήν.
Μάλλον πιο πολύ από την πυρκαγιά πρέπει να να σβήνει κανείς την

ύβρη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 44
44. Διογ. Λαέρτ. 9 ,2
μάχεσθαι χρή τόν δήμον υπέρ του νόμου όκωσπερ τείχεος. 
ο Δήμος (δηλαδή η συντεταγμένη πολιτεία ή λαός) πρέπει να μάχεται 

υπέρ του νόμου όπως ακριβώς υπερασπίζεται τα τείχη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 45
45. Διογ. Λαέρτ. 9 ,7
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ψυχής πείρατα ιών ουκ άν εξεύροιο, πάσαν επιπορευόμενος οδόν αύτω 
βαθύν λόγον έχει.

δεν θα μπορούσες, όσο και αν προχωρήσεις, να εύρεις τα ακραία όρια 
της ψυχής, οποιονδήποτε και αν ακολουθήσεις δρόμο τόσον βαθύ λόγον έχει.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 46
46. Διογ. Λαέρτ. 9 ,7
τήν τε οίησιν ιερόν νόσον έλεγε καί τήν όρασιν ψεύδεσθαι.
την οίηση την έλεγε ιερή νόσο και για την όραση έλεγε ότι ψεύδεται.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 47
47. Διογ. Λαέρτ. 9 ,73
μή εική περί των μεγίστων συμβαλλώμεθα.
να μη διατυπώνουμε τυχαία συμπεράσματα πάνω στα μεγάλα ζητή

ματα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 48
48. Etym. Magn. λ. βίος
τω ούν τόξω όνομα βίος, έργον δέ θάνατος.
το όνομα του τόξου είναι βίος, έργο του όμως είναι ο θάνατος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 49
49. Γαληνός. Περί διαγν. σφυγμ. 8, 773 
εις εμοί μύριοι, εάν άριστος η.
ο ένας για μένα αξίζει για δέκα χιλιάδες, αν είναι άριστος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 49α 
49α. Ηράκλ. 'Αλληγ. 24
ποταμοις τοις αυτοίς εμβαίνομέν τε καί ουκ εμβαίνομεν, ειμέν τε καί 

ουκ ειμεν.
στους ίδιους ποταμούς και μπαίνουμε και δεν μπαίνουμε, και είμαστε 

και δεν είμαστε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 50
50. Ιππόλ. Έλεγχ. 9, 9
ουκ εμού αλλά του λόγου ακούσαντας ομολογείν σοφόν εστιν έν πάντα 

είναι ο Η. φησι.
όχι εμένα, αλλά επειδή ακούσατε τον λόγον είναι σοφία να συμφωνή

σετε ότι τα πάντα είναι λόγω εν.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 51
51. Ιππόλ. Έλεγχ. 9 ,9
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ου ξυνιάσιν όκως διαφερόμενον εωυτώ ομολογέει παλίνχροπος αρμο- 
νίη όκωσπερ τόξου και λύρης.

δεν καταλαβαίνουν πως ενώ διίσταται είναι την ίδια στιγμή ομόλογο με 
τον εαυτό του είναι μία παλίντροπος αρμονία, όπως ακριβούς του τόξου και της 
λύρας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 52
52. Ιππολ. Έλεγχ. 9 ,9
αιών παις εστι παιζων πεσσεύων παιδός η βασιληίη. 
ο χρόνος είναι παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια ενός παιδιού η βασι

λεία .

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 53
53. Ιππόλ. Έλεγχ. 9 ,9
πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστι, πάντων δέ βασιλεύς, καί τους μέν 

θεούς έδειξε τούς δέ ανθρώπους, τούς μέν δούλους εποίησε τούς δέ ελευθέ
ρους.

ο πόλεμος είναι μεν πατέρας πάντων αλλά και βασιλεύς πάντων, και 
άλλους μεν ανέδειξε θεούς, άλλους δε ανθρώπους, και άλλους μεν τους έ
φτιαξε δούλους, άλλους δε ελευθέρους.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 54
54. Ιππόλ. Έλεγχ. 9 ,9
αρμονίη αφανής φανερής κρείττων.
η αφανής αρμονία είναι μεγαλύτερη της φανερής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 55
55. Ιππόλ. Έλεγχ. 9 ,9
όσων όψις ακοή μάθησις, ταύτα εγώ προτιμέω.
όσων υπάρχει όψις, ακοή, μάθησις, αυτά εγώ προτιμώ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 56
56. Ιππόλ. Έλεγχ. 9 ,9
εξηπάτηνται, φησίν, οι άνθρωποι πρός την γνώσιν τών φανερών παρα- 

πλησίως. Ομήρω, ός εγένετο των Ελλήνων σοφώτερος πάντων. εκείνον τεγάρ  
παιδες φθείρας κατακτείνοντες εξηπάτησαν ειπόντες όσα είδομεν καί ελάβο- 
μεν, ταύτα απολείπομεν, όσα δέ ούτε είδομεν ούτ1 ελάβομεν, ταύτα φέρομεν

οι άνθρωποι, λέγει, εξαπατώνται ως προς την γνώση των φανερών πα
ραπλήσια με τον Όμηρον ο οποίος ήταν ο σοφώτερος όλων των Ελλήνων, γιατί 
και εκείνον τον εξαπάτησαν τα παιδιά που σκότωναν ψείρες λέγοντάς του όσα 
είδαμε και επιάσαμε, αυτά τα αφήνουμε πίσω μας, ενώ όσα ούτε είδαμε ούτε ε- 
πιάσαμε, αυτά τα κουβαλάμε πάνω μας.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 57
57. Ιππόλ. Έλεγχ. 9,10
διδάσκαλος δέ πλείστων Ησίοδος τούτον επίστανται πλείστα ειδέναι, 

όστις ημέρην καί ευφρόνην ουκ εγίνωσκεν έστι γάρ έν.
δάσκαλος των πιο πολλών ο Ησίοδος που θεωρούν ότι αυτός κατείχε 

τις περισσότερες γνώσεις, ενώ δεν γνώριζε ότι η μέρα και η νύχτα, είναι μία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 58
58. Ιππόλ. Έλεγχ. 9,10
καί αγαθόν καί κακόν (έν εστιν). οι γουν ιατροί, φησίν ο Η., τέμνοντες, 

καίοντες πάντη βασανίζοντες κακώς τούς αρρωστούντας, επαιτέονται μηδέν ά
ξιοι μισθόν λαμβάνειν παρά των αρρωστούντων, ταυτά εργαζόμενοι, τά αγαθά 
καί τάς νόσους.

και το αγαθόν και το κακόν είναι ένα. οι ιατροί λοιπόν, λέγει ο Ηρά
κλειτος κάνουν τομές, καυτηριασμούς και βασανίζουν με κάθε τρόπο τους αρ
ρώστους και ζητούν επί πλέον, κι ας μη το αξίζουν, αμοιβή απ' τους αρρώστους, 
ενώ δεν κάνουν παρά το ίδιο το έργο της φύσης, στην οποία υπάρχουν οι αρ- 
ρώστειες και η θεραπεία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 59
59. Ιππόλ. Έλεγχ. 9,10
γναφείω οδός ευθεία καί σκολιή μία εστί, φησί, καί η αυτή.
στου βυρσοδέψη το εργαλείο, η οδός και η ευθεία και η ελικοειδής είναι 

μία, λέγει, και η ίδια.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 60
60. Ιππόλ. Έλεγχ. 9,10
οδός άνω κάτω μία καί ωυτή.
η επάνω και η κάτω οδός είναι μία και η αυτή.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 61
61. Ιππόλ. Έλεγχ. 9,10
θάλασσα ύδωρ καθαρώτατον καί μιαρώτατον, ιχθύσι μέν πότιμον καί 

σωτήριον, ανθρώποις δέ άποτον καί ολέθριον.
η θάλασσα είναι ύδωρ πολύ καθαρό αλλά και πολύ μολυσμένο, για τα 

ψάρια είναι πόσιμο και πηγή ζωής, ενώ για τους ανθρώπους είναι άποτον και ο
λέθριο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 62
62. Ιππόλ. Έλεγχ. 9,10
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αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, ζώντες τον εκείνων θάνατον, τόν δέ 
εκείνων βίον τεθνεώτες.

αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, αφού ζουν από το θάνατο εκείνων 
και από τον βίον εκείνων πεθαίνουν.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 63
63. Ιππόλ. Έλεγχ. 9,10
ένθα δ' εόντι επανίστασθαι καί φύλακας γίνεσθαι εγερτί ζώντων καί νε

κρών.
όταν βρίσκεται εδώ ανασταίνονται πάλι και γίνονται άγρυπνοι φύλακες 

των ζωντανών και των νεκρών.118

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 64
64. Ιππόλ. Έλεγχ. 9,10
τα δέ πάντα οίακίζει Κεραυνός.
Τα πάντα τα κυβερνά ο Κεραυνός.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 65
65. Ιππόλ. Έλεγχ. 9,10
(καλεί τό πυρ) χρησμοσύνην καί κόρον.
(αποκαλεί το πυρ) και πείνα και άκρατο χορτασμό.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 66
66. Ιππόλ. Έλεγχ. 9,10
πάντα γάρ, φησί, το πυρ επελθόν κρίνει καί καταλήψεται.
το πυρ, λέγει, όταν επέλθει, θα κρίνει και θα καταλάβει τα πάντα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 67
67. Ιππόλ. Έ.λεγχ. 9,10
ο θεός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος λιμός, αλ- 

λοιούται δέ όκωσπερ (πυρ), οπόταν συμμιγή θυώμασιν, ονομάζεται καθ' ηδονήν 
εκάστου.
_______ ο θεός είναι η μέρα και η νύχτα, χειμώνας καλοκαίρι, πόλεμος και ει-

118 Τ ο  α πόσπ ασ μ α  αυτό το έσω σε ο  Ιππόλυτος επ ίσ κ οπ ος της 
Ρώμης. Για την κατανόηση του αποσπάσματος, νομίζω  ότι πρέ
πει να  παρατεθεί και το κείμενο του Ιππόλυτου.

"Λέγει δε και σαρκός ανάστασιν ταύτης φανερός εν η γεγενή- 
μεδα, και τον δ  εάν ok5ε ταύτης της αναστάσεως αίτιον ούτως 
λέγω ν ένδα δ ’ εόντι επανίστασθαι καί φύλακας γίνεσθαι εγερτί ζώ
ντων καί νεκρών λέγει δε και του κόσμου κρίσιν και πάντων των 
εν αυτώ διά πυράς.

π ΑΛΛΗ <f>. Γ̂ ΛΛΓΑΚΟΠΟ/ΛΟ/ WAM^JOZ ο «<Κ£ΐο£
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ρήνη, χορτασμός και πείνα και αλλοιώνεται, όπως ακριβώς το πυρ, το οποίον, 
όταν αναμιχθεί με αρωματικές ουσίες, παίρνει το όνομα κατά το κέφι του καθε- 
νός.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 67α
67α. Hisdosus Scholast. (Σχολιαστής Χαλκιδίου Πλάτ.Τίμ. cod. Paris. 1, 

8624 s.12,2)
sicut aranea, ait, stans in medio telae sentit, quam cito musca aliquem filum 

suum corrumpit itaque iiluc celeriter currit quasi da fill persectione dolens, sic 
hominis anima aiiqua parte corporis, cui firme et proportionaliter iuncta est.

όπως η αράχνη, λέγει, ενώ στέκεται στη μέση του ιστού της αισθάνε
ται, όταν μία μύγα καταστρέφει κάποιο νήμα, και τρέχει εκεί γρήγορα σαν να 
την πονάει το σπάσιμο του νήματος, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου, όταν κά
ποιο μέρος του σώματος πάθει βλάβη, σπεύδει αμέσως εκεί σαν να μη μπορεί ν' 
αντέξη την βλάβη του σώματος με το οποίο είναι στερεά και αρμονικά δεμένη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 68
68. Ιάμβλιχος Περί μυστηρ. 1,11
άκεα
φάρμακα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 69
69. Ιάμβλιχος Περί μυστηρ. 5,15
θυσιών τοίνυν τίθημι διττά είδη, τά μέν των αποκεκαθαρμένων παντά- 

πασιν ανθρώπων, οία εφ' ενός άν ποτέ γένοιτο σπανίως, ως φησίν Ηράκλειτος ή 
τίνων ολίγων ευαριθμήτων ανδρών.

(Ξεχωρίζω δύο είδη θυσιών) απ' την μια των ανθρώπων οι οποίοι έχουν 
τελείως εξαγνισθεί, πράγμα που θα ήτο σπάνιο να υπάρξει ακόμη και για ένα 
άνθρωπον (όπως λέγει ο Ηράκλειτος ή κάποιοι λίγοι κ ι εύκολα αριθμούμενοι).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 70
70. Ιάμβλ. Περί ψυχ. (Στοβ. 2,1,16)
Ηράκλειτος παίδων αθύρματα νενόμικεν είναι τά ανθρώπινα δοξάσμα- 

τα.
ο Ηράκλειτος, σαν παιγνίδια παιδιών θεωρεί τις ανθρώπινες δοξασίες.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 71
71. Μ. Αυρήλ. 4 ,46
μεμνήσθαι δέ καί του επιλανθανομένου ή η οδός άγει.
και να θυμόμαστε αυτόν, ο οποίος ξεχνά που οδηγεί ο δρόμος.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 72
72. Μ. Αυρήλ. 4 ,46  , .
ώ μάλιστα διηνεκώς ομιλούσι λόγω, τω τα όλα διοικούντι τουτω διαφε-

ρονται καί οις καθ' ημέραν εγκυρούσι, ταύτα αυτοίς ξένα φαίνεται.
από τον λόγον, με τον οποίο βρίσκονται στο διηνεκές σε επικοινωνία, 

αυτόν, που διοικεί τα πάντα, απ' αυτόν διαφέρουν και όσα καθημερινά συνα
ντούν, αυτά τους φαίνονται ξένα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 73
73. Μ. Αυρήλ. 4 ,46
ου δει ώσπερ καθεύδοντας ποιείν καί λέγειν. 
δεν πρέπει να προβαίνουμε σε πράξεις και να λέμε λόγια σαν να είμα

στε κοιμισμένοι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 74
74. Μ. Αυρήλ. 4 ,46  . . .
ου δει ως παίδας τοκεώνων, tout' έστι κατά ψιλόν καθότι παρειληφα-

με. ,
δεν πρέπει σαν παιδιά κάποιων συγκεκριμένων γονιών, να ενεργούμε

απλά και μόνο με όσα παραλάβαμε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 75
75. Μ, Αυρήλ. 6 ,42 ,
τούς καθεύδοντας οίμαι ο Ηράκλειτος εργάτας είναι λεγει και συνερ-

γούς των εν τω κόσμω γινομένων.
ο Ηράκλειτος νομίζω, λέγει ότι οι κοιμώμενοι είναι εργάτες και συνερ- 

γοί των όσων γίνονται στον κόσμο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 76
76. Μάξιμ. Τύρ. 12,4 Πλούτ. Ε Ι392 c Μ. Αυρήλ. 4 ,46
ζη πυρ τον γης θάνατον καί αήρ ζη τόν πυρός θάνατον, ύδωρ ζη τόν α- 

έρος θάνατον, γη τόν ύδατος.
Πλουτ. περί του ΕΙ του εν Δελφ. 392c
πυρός θάνατος αέρι γένεσις, καί αέρος θάνατος ύδατι γένεσις.
Μ. Αντωνίνος IV 46. .
ότι γης θάνατος ύδωρ γενέσθαι καί ύδατος θάνατος αέρα γενεσθαι και

αέρος πυρ καί έμπαλιν. # ,
ζα  το πυρ από τον θάνατο της γης, και ο αέρας ζει αποτον θανατο 

του πυρός, το νερό ζει από τον θάνατο του αέρα και η γη από το θάνατο του ύ
δατος. ,

ο θάνατος του πυρός είναι γένεση του αέρα και ο θανατος του αέρα εί
ναι γένεση του νερού.

Ρ4ΛΛΗ φ. Γ^Λ Γ̂ Κ̂ΟΠΟ/ΛΟ/ Hp-Â Â ITOi ο <φ*£Ιθ£
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γιατί ο θάνατος της γης α  ναι γένεση του νερού και ο θάνατος του νερού 
είναι γένεση του αέρα και ο θάνατος του αέρα είναι γένεση του πυράς και αν
τίστροφα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 77
77. Νουμήν. απ. 35 (Πορφ. άντρ. νυμφ. 10)
όθεν καί Ηράκλειτον ψυχήσι φάναι τέρψιν ή θάνατον υγρήσι γενέσθαι. 

τέρψιν δέ είναι αυταίς τήν εις γένεσιν πτώσιν, αλλαχού δέ φάναι ζην ημάς τόν 
εκείνων θάνατον καί ζην εκείνος τόν ημέτερον θάνατον.

και ο Ηράκλειτος είπε ότι είναι τέρψη ή θάνατος για τις ψυχές να γί
νουν υγρές.Τέρψη δε είναι η πτώση αυτών στη γέννηση. Και αλλού είπε ότι ε
μείς ζούμε τον θάνατον εκείνων και ζουν εκείνες τον δικό μας θάνατον.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 78
78. Ωριγ. Κέλσ. 6,12
ήθος γάρ ανθρώπειον μέν ουκ έχει γνώμας, θεόν δέ έχει.
Το ανθρώπινο είδος,, δεν κατέχει την (αληθινή) γνώση, αλλά το θείο

την εχει.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 79
79. Ωριγ, Κέλσ. 6,12
ανήρ νήπιος ήκουσε πρός δαίμονος όκωσπερ παις πρός ανδρός.
ο άνδρας είναι νήπιο μπροστά στο θεό όπως ακριβώς ένα παιδί μπρο

στά στονάνδρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 80
80. Ωριγ. Κέλσ. 6 ,42
ειδέναι δέ χρή τόν πόλεμον εόντα ξυνόν, καί δίκην έριν καί γινόμενα 

πάντα κατ' έριν καί χρεών,
πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος είναι κοινός και ότι η δι

καιοσύνη είναι αντίθεση και ότι όλα γίνονται με τους κανόνες των αντιθέτων 
και την ανάγκη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 81
81. Φιλόδημος ρητ. 1,57, 62
κοπίδων εστίν αρχηγός.
είναι αρχηγός των ψευτών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 82
82. Πλάτ. Ιππ. μείζ. 289 α
πιθήκων ο κάλλιστος αισχρός ανθρώπων γένει συμβάλλειν.
ο πιο καλός πίθηκος είναι αισχρός όταν συγκρίνεται με το ανθρώπινο

ΠΑΛΛΗ φ .  Γ̂ Λ̂ ΓΑ̂ ΟΠΟ/ΛΟ/ ΗΑΑΚΛ̂ ΤΟ̂  ο <<K£IO£
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γένος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 83

ανθρώπων ^  'σοφώτατα^ πρός θεόν πίθηκος φανείται καί σοφία καί 

κ ά λ λ ε ικ α ι τ α ς ^ ^ ς π α ^ , ^  ^  φανεί πιθηκος σε σύγκριση με το θεο και 

στην σοφία και στο κάλλος και σε όλα τα άλλα,

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 84α
84α. Πλωτ. Ενν. 4 ,8 ,1
μεταβάλλον αναπαύεται.
αφού επιφέρει την μεταβολή αναπαύεται.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 84β 
84β. Πλωτ. Ενν. 4 ,8 ,1
κάματός εστι τοις αυτοίς μοχθείν καί αρχεσθαι. .
είναι κάματος για τα ίδια πάντα να μοχθείς και να ξεκινάς πάλι με τα

ίδια.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 85 
85. Πλούταρχου Κοριολανός. 22 
θυυώ υάχεσθαι χαλεπόν ό γάρ άν θέλη, ψυχής ωνειται. 
είναι δύσκολο να μάχεσαι το θυμικό, γιατί ό,τι δήποτε θελει το αγορά

ζει με ψυχή.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 86

S 3 & . - »  Ηράκλειτον, απ,οτίη διοφοηάνε,

μή τον Ηράκλειτο τα περασότερα των θείων πραγμάτων ενεκα
απιστίας μας διαφεύγουν, ώστε να μη τα γνωρίζουμε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 87
87. Πλούτ. Περί του ακούειν 41 α
βλάξ άνθρωπος επί παντί λόγω επτοήσθαι φιλει.
ο βλαξ άνθρωπος αρέσκεται να εκστασιάζεται με κάθε κουβέντα.

^<Γρήμα~πτοέω, έχει πολλαπλές έννοιες. Τρομάζω, εμποιώ 
φόβο εκφοβίζω, παδητικώς εκφοβίζομαι, φοβούμαι, τρομάζω, 
μεταφορικώς κινώ, δονώ, ταράοσιο,
σουαι συνκινούμαι, διατελω εν  ταραχή, (βλ. I. Σ 1 ^ΜΑIΑΑ ,Τ  
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗ Σ Α ΡΧΑ ΙΑ Σ ΕΛΛΗ ΝΙΚ Η Σ ΓΛΩΣΣΑΣ) Ετσι
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 88
88. Πλούταρχος. Παραμυθητικός προς Απολλώνων 106 e
ταυτό τ' ένι ζων καί τεθνηκός καί εγρηγορός καί καθεύδον καί νέον καί 

γηραιόν τα δε γάρ μεταπεσόντα εκείνα έστι κ'ακείνα πάλιν μεταπεσόντα τού
τα.

είναι το ίδιο αυτό που ζει κι αυτό που πέθανε, αυτό που είναι ξύπνιο κι 
αυτό που κοιμάται, νεότητα και γηρατειά διότι αυτά μεταπίπτουν και γίνονται 
εκείνα και εκείνα πάλι μεταπίπτουν σε αυτά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 89
89. Πλούταρχος. Περί Δεισιδαιμονίας 166c
ο Ηράκλειτός φησι τοις εγρηγορόσιν ένα καί κοινόν κόσμον έιναι, των 

δέ κοιμωμένων έκαστον εις ίδιον αποστρέφεσθαι.
ο Ηράκλειτος λέγει ότι για τους ανθρώπους όταν είναι ξύπνοι βρίσκον

ται σε ένα και κοινό κόσμο, ενώ στον ύπνο ο καθένας στρέφεται στον δικό του 
κόσμο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 90
90. Πλούτ. Ε Ι388 e
πυρός τε ανταμοιβή τά πάντα καί πυρ απάντων όκωσπερ χρυσού χρή

ματα καί χρημάτων χρυσός.
πυρός ανταλλαγή είναι τα πάντα και το πυρ ανταλλάσσεται με τα πάν

τα, όπως ακριβώς ο χρυσός ανταλλάσσεται με τα πράγματα και τα πράγμα
τα με το χρυσάφι

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 91
91. Πλούτ. ΕΙ 392 β
ποταμώ γάρ ουκ έστιν εμβήναι δίς τω αυτώ καθ' Ηράκλειτον ουδέ θνη

τής ουσίας δίς άψασθαι κατά έξιν (της αυτής) αλλ1 οξύτητι καί τάχει μεταβολής 
σκίδνησι καί πάλιν συνάγει (μάλλον δέ ουδέ πάλιν ουδ' ύστερον, αλλ' άμα συνί- 
σταται καί απολείπει) καί πρόσεισι καί άπεισι.

δεν είναι δυνατόν να μπούμε δύο φορές στον ίδιο ποταμό, κατά τον Η
ράκλειτο, ούτε να αγγίξουμε δύο φορές την ίδια θνητή ουσία αλλά εξ αιτίας της 
οξύτητας και της ταχύτητας της μεταβολής διασκορπίζει προς όλες τις κατευθ- 
θύνσεις και πάλι μαζεύει (και μάλλον όχι πάλι ούτε ύστερα, αλλά συγχρόνως

προτίμησα το εκστασιάζομαι που αγγίζει την νοηματική αντί- 
Anyn του πλησιάζει τις έννο ιες  συγκινούμαι και διατελώ εν  τα
ραχή  και νομίζω  ότι ταιριάζει σαν γάντι στο νόημα αυτού του 
Ηρακλειτικού αποσπ άσ ματος που 8α  το αντιμετω πίσουμε πιο  
κάτω.
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εμφανίζει και εξαφανίζει) και πλησιάζει και η απομακρύνεται.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 92
92. Πλούτ. Περί του μήχρ.έμμ. 397 α
Σίβυλλα δέ μαινομένω στόματι καθ' Ηράκλειτον αγέλαστα και ακαλ

λώπιστα καί αμύριστα φθεγγομένη χιλίων ετών εξικνείται τη φωνή διά τόν

η Σίβυλλα με μαινόμενο στόμα, σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, διατυπώ
νει φθόγγους (λέγει κουβέντες) για πράγματα που δεν σηκώνουν γέλια, όχι φ- 
κιασιδωμένα και με αρώματα, και η φωνή της, διατρέχει χίλια χρόνια ένεκα 
του θεού.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 93
93. Πλούτ. Περί του μή χρ. έμμ. 404 d
ο άναξ ου τό μαντειόν εστι τό εν Δελφοίς, ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλ

λά σημαίνει. , , , .
ο άναξ, που είναι δικό του το μαντείο στους Δελφούς, ούτε λεγει ούτε

κρύβει, αλλά τοποθετεί σημάδια.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 94
94. Πλούτ. Περίφυγ. 604 α . . .
Ήλιος γάρ ουχ υπερβήσεται μέτρα ει δέ μή, Ερινύες μιν Δίκης επίκου

ροι εξευρήσουσιν. ,
ο ήλιος δεν θα υπερβεί τα μέτρα ει δ' άλλως οι Ερινυες, οι βοηθοί της

Δίκης, θα τον ανακαλύψουν.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 95
95. Πλούτ. Συμποσιακ. 644 f
αμαθίην γάρ άμεινον κρύπτειν, έργον δέ εν ανέσει καί παρ' οίνον. 
Στοβαίου Ανθολόγ. 1175 
κρύπτειν αμαθίην κρέσσον ή ες τό μέσον φέρειν. 
έιναι καλύτερο να κρύβει κανείς την αμάθειά του, πράγμα που όμως εί

ναι δύσκολο στην ακολασία120 και στην μέθη.
καλύτερα να κρύβει κανείς την αμάθεια του παρά να την προβάλλει.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 96
96. Πλούτ. Συμποσιακ. 669 α 
νέκυες γάρ κοπριών εκβλητότεροι.

120 Προτίμησα το ακολασία  στηριζόμ ενος στη δεύτερη έννο ια  
του ουσιαστικού ά νεσ ις  του I. ΣΤ ΑΜ Α ΤΑ Κ Ο Υ  ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ  
Α ΡΧΑ ΙΑ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σ ΓΛΩΣΣΗΣ
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τα πτώματα είναι περισσότερο για πέταμα από την κοπριά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 97
97. Πλούτ. Ει πρεσβ. πολιτ. 787 c
κύνες γάρ καταβαϋζουσιν ων άν μή γινώσκωσι. 
τα σκυλιά γαυγίζουν όσους δεν γνωρίζουν.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 98
98. Πλούτ. Περί προσ. σελήν. 943 e 
αι ψυχαί οσμώνται καθ' Άιδην.
οι ψυχές οσφραίνονται στον Άδη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 99
99. Πλούτ. Πότερ. ύδ. ή πυρ 957 α
ει μή ήλιος ην, ένεκα των άλλων άστρων ευφρόνη άν ην.
αν δεν υπήρχε ο ήλιος, ακόμη και εξ αιτίας των άλλων άστρων νύχτα

θα ήταν.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 100
Πλούτ. Πλατ. Ζητ. 1007 d
..περιόδους ων ο ήλιος επιστάτης ων και σκοπός ορίζειν και βραβεύειν 

και αναδεικνύναι και αναφαίνειν μεταβολάς ώρας αί πάντα ψέρουσι καθ' Ηρά
κλειτον.

τις περιόδους των οποίων ο ήλιος είναι επιστάτης και φρουρός ορίζο
ντας, βραβεύοντας, αναδεικνύοντας και φέρνοντας στο φως τις εποχές οι ο
ποίες φέρνουν τα πάντα, κατά τον Ηράκλειτο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 101
101. Πλούτ. ΠρόςΚολώτ. 1118 c
εδιζησάμην εμεωυτόν.
συζήτησα με τον εαυτό μου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 101α
101α. Πολύβ. 12, 27,1
οφθαλμοί γάρ των ώτων ακριβέστεροι μάρτυρες.
οι οφθαλμοί είναι πιο ακριβείς μάρτυρες παρά τα αυτιά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 102
102. Πορφύρ. Ομ. Ζητ. Δ 4
τω μέν θεώ καλά πάντα καί αγαθά καί δίκαια, άνθρωποι δέ α μέν άδικα 

υπειλήφασιν α δέ δίκαια.
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για το θεό τα πάντα είναι ωραία και καλά και δίκαια, ενώ οι άνθρωποι 
άλλα μεν νομίζουν άδικα, άλλα δε δίκαια.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 103
103. Πορφύρ. Ομ. Ζητ. Ξ200
ξυνόν γάρ αρχή καί πέρας επί κύκλου περιφερείας.
είναι κοινό σημείο, η αρχή και το πέρας, πάνω στην περιφέρεια του

κύκλου.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 104
104. Πρόκλ. Αλκιβ. 1, 525,21 (1864)
τις γαρ αυτών νόος ή φρην; δήμων αοιδοίσι πείθονται καί διδασκάλω 

χρείωνται ομίλω ουκ ειδότες ότι οι "πολλοί κακοί, ολίγοι δέ αγαθοί".
ποιον δηλαδή νουν ή ποιαν φρόνησιν έχουν; Πείθονται εις αυτούς που 

κολακεύουν τον λαόν και έχουν ως διδάσκαλον τον όχλον, επειδή δεν γνωρίζουν 
ότι "οι πολλοί είναι κακοί και ολίγοι οι καλοί

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 105
105. Σχόλ. Ομήρου AT Σ251 
(Ηράκλειτος) αστρολόγον φησί τόν Όμηρον.
(ο Ηράκλειτος) ονομάζει τον Όμηρο αστρολόγο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 106
106. Πλούτ. Κάμιλλ. 19,1
Ηράκλειτος επέπληξεν Ησίοδω......ως αγνοούντι φύσιν ημέρας απάσης

μίανούσαν.
ο Ηράκλειτος κατηγόρησε τον Ησίοδο σαν αγνοούντο ότι η φύση όλων 

των ημερών είναι μία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 107
107. Σέξτ. Μαθ. 7,126
κακοί μάρτυρες ανθρώποισιν οφθαλμοί καί ώτα βαρβάρους ψυχάς εχό-

ντων.
κακοί μάρτυρες για τους ανθρώπους,, είναι τα μάτια και τ' αυτιά , αν 

έχουν βάρβαρες ψυχές.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 108
108. Στοβ. 3,1,174
οκόσων λόγους ήκουσα, ουδείς αφικνείται ες τούτο, ώστε γινώσκειν ότι 

σοφόν εστί πάντων κεχωρισμένον.
κανείς από όσους άκουσα του λόγους των δεν κατώρθωσε να καταλάβει 

ότι το σοφόν ευρίσκεται χωριστά από όλα.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 109
109. απ. 95

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 110
110. Στοβ. 3,1,176
ανθρώποις γίνεσθαι οκόσα θέλουσιν ουκ άμεινον.
για τους ανθρώπους, το να γίνονται όσα θέλουν, δεν είναι το καλύτερο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 111
111. Στοβ. 3,1,177
νούσος υγιείην εποίησεν ηδύ καί αγαθόν, λιμός κόρον, κάματος ανά-

παυσιν.
η νόσος την υγεία την έκανε πράγμα ευχάριστο και αγαθό, ο λιμός τον 

κόρο, ο κάματος την ανάπαυση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 112
112. Στοβ. 3,1,178
σωφρονείν αρετή μεγίστη, καί σοφίη αληθέα λέγειν καί ποείν κατά φύ- 

σιν επαίοντας.
η φρόνηση είναι αρετή μέγιστη και σοφία είναι το να λέμε τα αληθινά 

και να πράττουμε σύμφωνα με την φύση, όπως αυτοί που γνωρίζουν (οι επα- 
ίοντες.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 113
113. Στοβ. 3,1,179
ξυνόν εστι πάσι τό φρονέειν.
είναι κοινή σε όλους, η ιδιότητα του σοφρωνισμού (και της γνώσης).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 114
114. Στοβ. 3,1,179
ξύν νόω λέγοντας ισχυρίζεσθαι χρή τω ξυνώ πάντων, όκωσπερ νόμω 

πόλις καί πολύ ισχυροτέρως. τρέφονται γάρ πάντες οι ανθρώπειοι νόμοι υπό ε
νός του θείου κρατεί γάρ τοσούτον οκόσον εθέλει καί εξαρκεί πάσι καί περιγί- 
νεται.

με τον νου όσοι μιλούν, είναι ανάγκη να στηρίζονται στην αρχή του κοι
νού των όλων, όπως ακριβώς η πόλις στηρίζεται στον νόμο, και ακόμη περισσό
τερο. Διότι όλοι οι ανθρώπινοι νόμοι τρέφονται από ένα νόμο, τον θείο, γιατί 
αυτός κρατάει όσο θέλει και τροφοδοτεί τα παντα και περισσεύει.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 115
115. Στοβ. 3,1,180
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ψυχής εστι λόγος εαυτόν αύξων.
η ψυχή έχει λόγο, ο οποίος αυξάνει τον εαυτόν του.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 116
116. Στοβ. 3 ,5 ,6 ,
ανθρώποισι πάσι μέτεστι γινώσκειν εωυτούς καί σωφρονείν.
Σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθή η δυνατότητα να γνωρίσουν τους 

εαυτούς των και να σωφρονιστούν.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 117
117. Στοβ. 3 ,5 , 7
ανήρ οκόταν μεθυσθή, άγεται υπό παιδός ανήβου σφαλλόμενος ουκ ε

παΐων όκη βαίνει, υγρήν τήν ψυχήν έχων.
ο άνδρας όταν μεθύσει οδηγείται από παιδί ανήλικο και δεν γνωρίζει 

που πηγαίνει, έχοντας υγρή την ψυχή του.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 118
118. Στοβ. 3 ,5 ,8
αύη ψυχή σοφωτάτη καί αρίστη.
ξηρή ψυχή, σοφώτατη και άριστη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 119
119. Στοβ. 4 ,4 0 ,2 3
ήθος ανθρώπω δαίμων.
το ήθος είναι για τον άνθρωπο ο Θεός του.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 120
120. Στράβ. 1,6
ηούς καί εσπέρας τέρματα η άρκτος καί αντίον της άρκτου ούρος αί

θριου Διός.
της αυγής και της εσπέρας τα τέρματα η άρκτος και απέναντι στην άρ

κτο το όριο του αίθριου Δία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 121
121. Στράβ. 14,25
άξιον Εφεσίοις ηβηδόν απάγξασθαι πάσι καί τοις ανήβοις τήν πόλιν κα- 

ταλιπείν, οίτινες Ερμόδωρον άνδρα εωυτών ονήιστον εξέβαλον φάντες ημέων 
μηδέ εις ονήιστος έστω, ει δέ μή, άλλη τε καί μετ' άλλων.

Όλοι οι ενήλικες Εφέσιοι να κρεμαστούν και να αφήσουν την πόλη 
στους ανηλίκους, αφού αυτοί εξόρισαν τον Ερμόδωρον, που υπήρξε μεταξύ τους 
ο πιο άξιος, λέγοντας κανείς να μην είναι πιο άξιος ανάμεσά μας, αλλοιώς, να 
πάει αλλού και με άλλους.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 123
123. Θεμίστ. Ρητ. 5 
φύσις κρύπτεσθαι φιλεί.
η φύσις αγαπάει να κρύβεται.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 124
124. Θεόφρ. Μ. τ. Φ. 15
ώσπερ σάρμα εική κεχυμένων ο κάλλιστος κόσμος..
Σαν σκουπίδια τυχαία σκορπισμένα είναι ο καλύτερος κόσμος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 125
125. Θεόφρ. Περίιλίγγ. 9
καί ο κυκεών διίσταται μή κινούμενος.
και ο κυκεώνας χωρίς ανακίνηση διαχωρίζεται στα μέρη του.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 125 α
125α. Τζέτζ. Άριστοφ. Πλουτ. 88
μή επιλίποι υμάς πλούτος.Εφέσιοι, ίν1 εξελέγχοισθε πονηρευόμενοι. 
μακάρι να μη σας λείψει ο πλούτος, Εφέσιοι, για να ελέγχεσθε ότι ήσα

στε πονηροί.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 126
126. Τζέτζ. σχολ.'. σελ. 126
τά ψυχρά θέρεται, θερμόν ψύχεται, υγρόν αυαίνεται, καρφαλέον νοτί-

ζεται.
τα ψυχρά θερμαίνονται, το θερμό ψύχεται, το υγρό ξηραίνεται, το ξηρό 

υγραίνεται.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜ ΑΤΑ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΝΟΘΑ)

(126α) Ανατόλιος, "περί δεκάδος κ.λ.π." 36
Κατά λόγον δέ ωρέων συμβάλλεται εβδομάς κατά σελήνην, διαιρείται 

δε κατά τας άρκτους, αθανάτου Μνήμης σημείω..
Σύμφωνα με το νόμο των ετών, η εβδομάδα ενώνεται με τη σελήνη, 

αλλά διαιρείται με τις άρκτους, τα δύο σημεία της αθάνατης μνήμης.

(126b) Ανώνυμος εις Πλάτωνος Θεαίτητο.
'Άλλως ά(λλο αεί αυξε)ται προς ό (άν ή ελλι)πές.
Κάθε πράγμα αυξάνει με τον τρόπο του, σύμφωνα μ' αυτό που του

λείπει.
(127) Αριστόκριτος "θεοσοφία" 69
Ο αυτός προς Αιγυπτίους έφη εί θεοί είσιν, ίνα τί θρηνείτε αυτούς; εί 

δέ θρηνείτε αυτούς, μηκέτι τούτους ηγείσθε θεούς.
Ο Ηράκλειτος είπε στους Αιγύπτιους: Αν είναι θεοί, γιατί τους θρηνεί

τε; Αλλά εάν τους θρηνείτε, μη τους θεωρείτε πια θεούς.

(128) Αριστόκριτος "Θεοσοφία" 74
Ό τι ο Ηράκλειτος ορών τους Έλληνας γέρα τοίς δαίμοσίν απονέμο- 

ντας είπεν, δαιμόνων αγάλμασιν εύχονται ακούουσιν, ώσπερ ακούοιεν, ουκ απο- 
διδούσιν, ώσπερ ουκ απαιτοίεν.

Ο Ηράκλειτος, βλέποντας τους Έλληνες να προσφέρουν δώρα στους 
θεούς, είπε: Προσεύχονται στα αγάλματα των θεών σαν να μπορούσαν να τους 
ακούσουν, ενώ δεν τους ακούνε, δεν δίνουν, όπως και δεν μπορούν τίποτα να 
ζητήσουν.

(129) Διογένης Λαέρτιος VIII, 6.
Πυθαγόρης Μνησάρχου ιστορίην ήσκησεν ανθρώπων μάλιστα πάντων 

και εκλεξάμενοι ταύτας τας συγγραφάς αποιήσατο εαυτού σοφίην, πολυμαθίην, 
κακοτεχνίην.

Ο Πυθαγόρας, ο γιός του Μνησάρχου, άσκησε περισσότερο απ' όλους 
τους ανθρώπους την έρευνα, και αφού διάλεξε τούτες τις γραφές, έκανε μ' αυ
τές μια δική του σοφία: πολυμάθεια, κακοτεχνία.

(130) Γνωμολ. Monac. LAT I 19.
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Non convenit ridiculum esse, ita, ut ridiculus ipse videaris, Heraclitus dixit.. 
Δεν ταιράζει να αστειεύται κανείς σε σημείο που ο ίδιος να γίνεται 

γελοίος, έλεγε ο Ηράκλειτος.

(131) Γνωμολ. Paris. Sternb. η. 209.
Ηράκλειτος έλεγε την οίησιν προκοπής εγκοπήν.
Ο Ηράκλειτος έλεγε πως η έπαρση είναι εμπόδιο στην προκοπή.
(132) Γνωμολ. Vatic. 743 n. Sterbn.
Τιμαί θεούς και ανθρώπους καταδουλούνται.
Οι τιμές υποδουλώνουν θεούς και ανθρώπους.

(133) Γνωμολ. Vatic. 313.
Άνθρωποι κακοί αληθινών αντίδικοι.
Οι κακοί άνθρωποι είναι εχθροί εκείνων που λένε την αλήθεια.

(134) Γνωμολ. Vatic. 314
Την παιδείαν έτερον ήλιον είναι τοις πεπαιδευμένος..
Η παιδεία είναι ένας άλλος ήλιος για τους μορφωμένους.

(135) Γνωμολ. Vatic. 315.
Συντομωτάτην οδόν έλεγεν εις ευδοξίαν το γενέσθαι αγαθόν 
Ο συντομότερος δρόμος για ν' αποκτήσεις καλή φήμη είναι το να γί

νεις καλός.

(136) Σχόλ. Επικτήτου
Ηρακλείτου, ψυχαί αρηίφατοι καθαρώτεραι ή ενί νούσοις.
Κατά τον Ηράκλειτο, οι ψυχές που πέσανε μαχόμενες είναι καθαρό

τερες από εκείνες που κύλησαν σ' αρρώστιες.

(137) Στοβαίου Εκλογαί I 5
Γράφει γούν "έστι γαρ ειμαρμένα πάντως..."..
Υπάρχει σ' όλα επέμβαση της ειμαρμένης (;)...

(138) Κώδ. Paris. 1630 s. XIV f. 191.
Ηρακλείτου φιλοσόφου κατά του βίου. Ποίην τις βιότοιο τάμοι τρίβον. 
Ποιον στην ζωή του κανείς να χαράξει δρόμο;

(139) Catal. Codd. Astrol. Graec. IV 32 VI1106.
Ηρακλείτου φιλοσόφου. Επειδή φασί τινές εις αρχάς κείσθαι τα άσ

τρα..,.μέχρις ου εθέλει ο ποιήσας αυτόν.
Ηρακλείτου του φιλοσόφου. Επειδή κάποιοι λέγουν ότι στην αρχή υ-
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πάρχουν τα άστρα...αλλά μέχρι εκεί που θέλει (επιτρέπει) ο δημιουργός του κό
σμου.
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L- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ηράκλειτος, όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε πιο 
πάνω, είναι ένας μοναχικός ταξιδιώτης στον πλανήτη μας.

Ο Ηράκλειτος, εμφανίστηκε ξαφνικά κι απρόσμενα, 
στον Ελλαδικό χώρο μεταξύ 6ου και 5ου π.χ. αιώνα, χωρίς 
νάναι ενταγμένος σε καμμιά θρησκεία, ούτε σε καμμιά ε
σωτερική σχολή, χωρίς η διδασκαλία του να δημιουργήσει 
καμμιά θρησκεία, δεν είχε ούτε καν σχολή, όμοια προς τον 
Πυθαγόρα, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη.

Δ εν διδάχτηκε από κανένα, όπως οι πιο πολλοί απ’ 
τους βιογράφους του μαρτυρούν, και γιατί να διδαχτεί; κι 
από ποιόν να διδαχτεί; Αυτός ήταν, ο κοσμικά αυτοδίδα- 
χχος.

Ή ταν αυτός που όταν ήταν μικρός έλεγε πως δεν ήξε
ρε τίποτα κι όταν ήρθε σε ηλικία, έλεγε ότι ήξερε τα πάν
τα. Αυτός που, κατά τους αρχαίους, λοιδόρησε τα μεγάλα 
ονόματα της αρχαιότητας. Όμηρο, Ησίοδο, Αρχίλοχο, Εκα- 
ταίο, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη και όλα τα λοιπά "θύματά" του.

Αυτός που είναι έτοιμος για την μεγάλη ανάταση, κι ε
ξίσου έτοιμος για την μεγάλη πτώση..

Αυτός ο Προμηθέας, που φέρνει τη φωτιά, και που δε
σμεύεται απ’ αυτή, όπως ο Ηράκλειτος από το πυρ.

Κι η φωτιά, το πυρ, είναι το στοιχείο που συντηρεί και 
διαφεντεύει τους ανθρώπους, είναι το αιώνιο φως της αγά
πης, το οποίο ενώνει και συντονίζει ολόκληρη την πλάση.

Ο Εφέσιος, ο Σκοτεινός, έμεινε στην αρχαιότητα terra 
incognita, χαμένη γη, άγνωστη γη. Τα λίγα βιογραφικά του 
και τα λίγα δοξογραφικά του κείμενα είναι πολύ μικρά γ ι’ 
αυτόν τον μεγάλο.

Κι ένας που χάνεται στην Ελληνική αρχαιότητα, χάνε
ται και στον κόσμο όλο, για κάποιες χιλιάδες χρόνια.

Ο Ηράκλειτος όμως, φαινομενικά και μόνο φαινομενι
κά, χάθηκε απ’ τον αρχαίο κόσμο.

Και λέγω φαινομενικά, γιατί η σκέψη του μεγάλου αυ
τού, δούλευε πάντα, σ’ όλη τη γη, σ’ όλα τα μήκη και πλά
τη της, ήταν ο σπόρος, του καλού σπορέα και θέριευε, όταν
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ο φορέας της δεν ζούσε πια.
Είναι σαν το σπέρμα που εκτοξεύεται στη μήτρα του 

σύμπαντος κι αναπαράγει τον εαυτό του, όπως οι ιοί στην 
πληροφορική. 121 πάνω στα μηχανήματα (hardware) και στα 
προγράμματα (software).

Πολλοί απ’ τους βιογράφους του, όπως είδαμε, τον ονο
μάζουν αυτοδΐδαχτο. Οι νεώτεροι δεν δέχονται αυτόν τον 
χαρακτηρισμό και αντιτάσσουν το ερώτημα πώς είναι δυ
νατόν ο Ηράκλειτος, γόνος βασιλικής οικογένειας να μην 
είχε διδαχτεί. Νομίζω ότι εδώ γίνεται μια σοβαρή παρα
νόηση. Ό ταν τον αναφέρουν σαν αυτοδίδαχτο, εννοούν ότι 
δεν μαθήτεψε κοντά σε ένα απ’ τα γνωστά ονόματα της 
αρχαιότητας, δεν εννοούν βέβαια ότι δεν έλαβε την ανάλο
γη μέ- ση παιδεία της εποχής του.

Εγώ προσωπικά φρονώ ότι ο Ηράκλειτος ήταν αυτο- 
δίδαχτος, με την έννοια που καθορίσαμε πιο πάνω. Πι
στεύω ότι προσωπικότητες σαν τον Ηράκλειτο, είναι πολύ 
δύσκολο να βρουν δάσκαλο. Εδώ θα θυμίσω τις απόπειρες 
του Ιωσήφ να βρει δάσκαλο στον Ιησού, όπως μας παραδό
θηκαν από το Ευαγγέλιο του Θωμά το, οποίο δεν περιλαμ
βάνεται στην Καινή Διαθήκη και ανήκει στα αποκαλού- 
μενα ψευδευαγγέλια ή απόκρυφα ευαγγέλια ,122 αλλ’ ο αφο-

121 Ξέχασα ασφαλώς απ ’την αρχή του βιβλίου αυτού να σας συ- 
στηδώ. Δεν πειράζει, δεν χάνετε και τίποτα σημαντικό. Είμαι έ
νας επαρχιώτης δικηγόρος της Ελλάδας, με έδρα την 
Κομοτηνή, ασχολούμαι λίγο, εκτός από τα νομικά, με την ζω
γραφική, την ποίηση, λίγο με την εσωτερική γνώση και λίγο με 
την πληροφορική, με ικανοποιητικές επιδόσεις, όπως λένε φί
λοι μου κομπιουτεράδες.
122 C. Tischendorf EYANGELIA APOKRYPHA Lipsiae 1853 
Ελληνική Έκδοση Σπανός . Εκεί αναφέρονται οι προσπάδειες 
του Ιωσήφ να βρει δάσκαλο για τον μικρό Ιησού μεταξύ των ο
ποίων κι ένα καθηγητή με το όνομα Ζακχαίος. Τράυας δε ο 
Ζακχαίος την αλφάβητον εβραϊστί, και λέγει προς αυτόν Άλφα, και 
φησιν το παιδίον Άλφα, και αΰθις ο διδάσκαλος Άλφα, και το παιδίον 
ομοίως.και πάλιν λέγει ο διδάσκαλος εκ τρίτου το άλφα, τότε εμβλέ- 
μας αυτόν ο Ιησούς τω καθηγητή λέγει. Συ το άλφα μη ειδώς πως άλ
λον το βήτα διδάξης; και αρζάμενος το παιδίον από του άλφα είπεν
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ρισμός αυτός δεν ανήκει στον διδάσκαλο μας Ιησού, ούτε 
καν στον Απόστολό μας τον Παύλο αλλά στο μετά απ’ αυ
τούς ιερατείο, και γ ι’ αυτό δεν μας εμποδίζει τίποτε να το 
επικαλεστούμε, όπου μας δίνει μια όψη αυτού του θέματος.

Αλλά και μέσα απ’ τα επίσημα Ευαγγέλια προκύπτει 
με σαφήνεια ότι δεν υπήρχε δάσκαλος για τον Ιησού.Ποιος 
μπορούσε να διδάξει τον Ιησού όταν 12 χρόνων κατέπληξε 
τους δάσκαλους των φαρισαίων στον Ναό;

Από τα αποσπάσματα που διασώθηκαν, αλλά και τα 
βιογραφικά και δοξογραφικά στοιχεία, προκύπτει με σαφή
νεια ότι ο Ηράκλειτος ήταν κοινωνός όλης της γνώσης 
της εποχής του.

Αναφέρεται στον Όμηρο, στον Αρχίλοχο, στον Πυ
θαγόρα, στον Ησίοδο, στον Θαλή, στον Ξενοφάνη, στον Ε- 
καταίο. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν του ήταν άγνωστο το 
έργο του Αναξίμανδρου και του Αναξιμένη, αλλά και τα 
Ορφικά. Δ εν του ήταν λοιπόν άγνωστη η αρχαία Ελληνική 
παιδεία και σκέψη. Ό λοι οι πριν απ’ αυτόν του ήταν γνω 
στοί. Μη ξεχνάτε πάντα ότι τα αποσπάσματα τα οποία δι
ασώζονται, δεν είναι παρά ένα ασήμαντο κομμάτι του έρ
γου του. Εδώ θέλω να σας εξομολογηθώ μια τρελλή μου 
σκέψη. Λέγεται., με μεγάλη συχνότητα, ότι η καταστροφή 
της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ήταν αποτέλεσμα μιας 
πρόνοιας του Παγκόσμιου Σχεδίου, ή του Ηρακλειτικού 
Λόγου, αν θέλετε, προκειμένου να προστατέψει την γνώση 
και πιο πολύ την ανθρωπότητα από την γνώση αυτή. Η 
τρελλή μου σκέψη είναι, μήπως και η καταστροφή του έρ
γου του Ηράκλειτου, είτε αυτή έγινε με την ίδια πυρκαγιά, 
είτε μ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν αποτελεί παρά μια 
άλλη εκδήλωση της ίδιας πρόνοιας; Έ βαλα απλά ένα ερώ
τημα. Απλά.

Π ΑΛΛΗ φ. Γ̂ ΛΛΓΑΚορο//\θ/ ΗΛΑΚΑ<ΊΤ<>̂  ο <·φ<·£10£

αφ’ εαυτού τα κβ γράμματα. Είτα και αύδις λέγει. Ακουσον, διδάσκα
λε την τάζιν του πρώτου γράμματος, και γνώδι πόσους προσόδους 
έχει και χαρακτήρας ξυνούς διαβαίνοντας συναγομένους. και ακού- 
σας ο Ζακχαίος τας τοιαυτας προσηγορίας του ενός γράμματος, εκ- 
πλαγείς ουκ είχεν αποκριδήναι αυτώ, και στραφείς λέγει τω Ιωσήφ 
Αδελφέ, το παιδίον τούτο αληδώς ουκ έστιν γηγενές, άρον ουν αυτό 
απ’ εμού." σελίδα 152.

125



Ας δούμε χώρα σε γενικές γραμμές τον πνευματικό 
ορίζοντα του κόσμου στα χρόνια που γεννήθηκε ο Ηρά
κλειτος.

Ο Όμηρος

Ο Όμηρος είναι ο πρώτος Έ λληνας ποιητής των ι
στορικών χρόνων. Έ ζησε το πιθανότερο μεταξύ 9ου και 
8ου π.Χ. αιώνα και η προσωπικότητά του χάνεται μέσα 
στην αχλύ του μύθου. Η ίδια αβεβαιότητα επικρατεί και 
για την πατρίδα του. Πολλές πόλεις "ερίζουν" για την κα
ταγωγή του. Η Σμύρνη, η Χίος κ,λ.π. Πολλοί αμφισβητούν 
ακόμη και το γεγονός ότι υπήρξε, γεγονός το οποίο, εγώ 
προσωπικά το απορρίπτω για τους λόγους που θα δούμε 
στην συνέχεια. Έ γραψε τα δυο πασίγνωστα έπη. Την Ιλιά- 
δα που αναφέρεται στα γεγονότα του πολέμου μεταξύ Ελ
λήνων και Τρώων και την Οδύσσεια η οποία αναφέρεται 
κυρίως στις περιπέτειες του Οδυσσέα, που ήταν ένας από 
τους Έ λληνες αρχηγούς στον Τρωικό πόλεμο, κατά την ε
πιστροφή του στην πατρίδα του στην Ιθάκη. Πιο πάνω είπα 
πως εγώ προσωπικά απορρίπτω την άποψη ότι ο Όμηρος 
δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο και θα εξηγήσω εδώ το γιατί: 
α) Είναι απ’ τα λίγα πολύ αρχαία κείμενα που είναι τόσο 
εκτεταμένα και περιγράφουν με θαυμαστή ακρίβεια, πρό
σωπα, πράγματα και γεγονότα. Ναι μπορεί ν’ αντιτάξει ο 
αναγνώστης, μακροσκελή και ανάλογα περιγραφικά είναι 
και άλλα αρχαία κείμενα, ΝΪαχαμπαράτα, Γιλγαμές κ.λ,π. 
Ναι αλλά β) Ο Ερρίκος Σλήμαν ο αρχαιολόγος που ανακά
λυψε την Τροία, την ανακάλυψε, κρατώντας στο χέρι τα 
Ομηρικά έπη και απόρριπτε κάθε εύρημα που δεν ταίριαζε 
με τις περιγραφές του Ομήρου, μέχρις ότου βρήκε την πόλη 
της Τροίας και αυτή ταίριαζε απόλυτα με την Τροία που 
περιγράφει ο Όμηρος στα έπη του. Ανάλογη ιστορική επι
βεβαίωση, απ’ ότι γνωρίζω τουλάχιστο δεν έχει γίνει μέχρι 
τώρα και για τα άλλα αρχαία κείμενα, γ) Πολλοί αρχαίοι 
Έ λληνες συγγραφείς, των οποίων ο χρόνος γέννησης μπο
ρεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια να προσδιοριστεί και οι ο
ποίοι ήταν κατά τρεις ή το πολύ 4 αιώνες μεταγενέστεροι 
του Ομήρου, αναφέρονται σ’ αυτόν σαν υπαρκτό πρόσωπο.

Π ΑΛΛΗ Φ· Γ ^Γ Α Κ Ο Π Ο /Α Ο / ΗΛΑΚΑ^Τ^ξ ο  «Φ«£Ι<>£
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(π.χ. Ηρόδοτος, όπως θα δούμε παρακάτω), και δ) Από το 
γεγονός ότι ο φοβερός Εφέσιος ο Ηράκλειτος αναφέρεται 
σ’ αυτόν σαν υπαρκτό πρόσωπο και μάλιστα σε πολλά απο
σπάσματα, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Ο Ηράκλειτος 
πρέπει να έζησε το πολύ τρεις και το λίγο δυο αιώνες μετά 
τον Όμηρο, δηλαδή σε μια χρονική απόσταση όχι ιδιαίτερα 
μακρυνή. Μα θα αντιλέξετε: ίσως ναι, αλλά εκείνα τα ζο
φερά χρόνια ήταν δυνατό να υπάρχει μια ανάλογη πληρο
φόρηση; Θα σας πω. Μια ανάλογη πληροφόρηση υπήρχε 
τότε, υπήρχε μια ανάλογη πληροφόρηση, όχι αυτής του 
internet, αλλά των αρχαίων Ελληνικών χρόνων και των 
πρώτων μεταχριστιανικών χρόνων, του μεσαίωνα αλλά α
κόμη και της αναγέννησης. Ειδικά πάνω στο θέμα αυτό, 
πρέπει να πω ότι απ’ το αρχαίο Ελληνικό πάνθεο των συγ
γραφέων και διανοητών, μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα του 
είναι στο πρώτο προβολικό επίπεδο. Μετά απ’ αυτό, που α
ριθμεί μερικές δεκάδες, είναι το δεύτερο επίπεδο, που αριθ
μεί μερικές εκατοντάδες, και μετά το τρίτο που αριθμεί 
μερικές χιλιάδες συγγραφείς. Ο πολύς κόσμος, ακόμη και 
σε επίπεδο σοβαρών ερευνητών, σταματά σε μερικά αρ
χαιοελληνικά ονόματα του πρώτου προβολικού επιπέδου. 
Αλλά για μένα, το πιο σίγουρο γεγονός για την ύπαρξη 
του Ομήρου είναι η μαρτυρία του Ηράκλειτου, γιατί όπως 
άλλωστε θα δούμε σ’ αυτό το βιβλίο, ο Ηράκλειτος, είναι 
σε άμεση γραμμή (on line, θα λέγαμε σήμερα), συνδεδεμένος 
με μια άλλη, διαφορετική από τη μέση αντίληψη, αντικει
μενική πραγματικότητα και μέσα σ’ αυτή εντάσσει και τον 
Όμηρο.

Ο Ησίοδος

Ο Ησίοδος είναι ο κορυφαίος ποιητής της πρώιμης 
ελληνικής αρχαιότητας. Αν και πολλοί λέγουν ότι ήταν 
προγενέστερος του Ομήρου, εκδοχή που δεν ευσταθεί, δέ
χτηκε αναμφισβήτητα την επίδραση των Ομηρικών επών.

Ο Ησίοδος είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που έγραφε 
ποίηση και έβαλε το όνομά του στα ποιήματά του. Δηλαδή 
είναι ο πρώτος επώνυμος Ευρωπαίος ποιητής.

Οι πληροφορίες για τον ποιητή, που μας παραδόθη-
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καν από μεταγενέστερους του Ησίοδου μελετητές, είναι 
ελλιπείς και οπωσδήποτε αντικρουόμενες. Πολλά στοιχεία 
για τη ζωή του, αντλούμε άμεσα απ’ τα έργα του. Στο βι
βλίο του "Έργα και ημέραι " αναφέρει ότι ο πατέρας του 
ζούσε στην Αιολική Κύμη κι ασχολιόταν με το θαλάσσιο 
εμπόριο. Απ’ την φτώχεια, αναγκάστηκε να μεταναστέψει 
από την Ιωνία στην Άσκρα της Βοιωτίας. Εκεί ο Ησίοδος 
γεννήθηκε, στους πρόποδες του Ελικώνα (περί το 700 π.
X . )

Αναφορικά με τον χρόνο που έζησε ο Ησίοδος υπάρ
χουν αντιφατικές πληροφορίες. Ο Ηρόδοτος θεωρεί τον Η
σίοδο σύγχρονο του Ομήρου και λέγει πως και οι δυο ήταν 
τετρακόσια χρόνια προγενέστεροί του. Αξιόπιστη θεωρεί
ται και η μαρτυρία για τον Ησίοδο του Σιμωνίδη του Α- 
μοργινού (δεύτερο μισό 7ου αι. ), που στο 6ο απόσπασμά 
του είχε υπόψη του τους στίχους 702-3 από το έργο Έ ργα 
και Ημέραι. Η νεώτερη έρευνα δέχεται πως ο Ησίοδος έ
ζησε γύρω στα τέλη του 8ου ή στις αρχές του 7ου π. X. αι
ώνα, σε εποχή μεταγενέστερη του Ομήρου, όπως φαίνεται 
και απ’ όσα περιγράφονται στα έργα του, π.χ. η διαδεδομέ
νη χρήση του σιδήρου.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Ησίοδος, όπως και ο 
Όμηρος, ταξίδεψε και δοξάστηκε έξω από τα όρια της Βοι
ωτίας. Σπουδαίο γεγονός υπήρξε ο γνωστός αγώνας Ομή
ρου και Ησίοδου, που οργάνωσαν οι γιοί του βασιλιά της 
Χαλκίδας Αμφιδάμαντα για τον θάνατο του πατέρα τους. 
Στον αγώνα ο Ησίοδος, ψάλλοντας ύμνο του, κέρδισε το 
βραβείο, ένα χάλκινο τρίποδα, που το αφιέρωσε στις Μού
σες του Ελικώνα, στις οποίες πιστεύει ότι οφείλει την ποι
ητική του έμπνευση. Λέγεται μάλιστα ότι προτιμήθηκε ο 
Ησίοδος, γιατί τα ποιήματά του παρότρυναν τους ανθρώ
πους να ασχοληθούν με ειρηνικά έργα, σε αντίθεση με τον 
Όμηρο που προέτρεπε στον πόλεμο.

Ο Ησίοδος πέθανε και ενταφιάστηκε στην Άσκρα. 
Αργότερα, μετά την καταστροφή της πόλης από τους Θε- 
σπιείς, οι συμπολίτες του εγκαταστάθηκαν στον Ορχομενό, 
όπου και μεταφέρθηκαν τα οστά του ποιητή, σύμφωνα με 
χρησμό των Δελφών. Ο θάνατός του πέρασε στον χώρο 
του μύθου.Υπάρχουν μαρτυρίες ότι δολοφονήθηκε από τους
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γιούς του Αμφιφάνη, που υποψιάστηκαν ότι διέφθειρε την 
αδελφή τους Κλυμένη.

Ο Ησίοδος έγραψε τα πιο κάτω έργα: "Θεογονία", 
"Έργα και Ημέραι", "Ασπίς Ηρακλέους", "Κατάλογος γυ
ναικών" ή "Ηοίαι", "Αστρονομία", "Μελαμποδία", "Ιδαίοι 
Δάκτυλοι", "Χείρωνος υποθήκαι", "Κήρυκος γάμος", "Αιγί- 
μιος” κ.α. Τα τρία πρώτα σώζονται ολόκληρα και τα άλλα 
αποσπασματικά. Από τα σωζόμενα, σαν γνήσια έργα του 
θεωρούνται η "Θεογονία" και το Έ ργα  και Ημέραι" ενώ 
τα υπόλοιπα αμφισβητούνται.

Ο Πυθαγόρας

Ο Πυθαγόρας είναι ένας από τους μεγαλύτερους αρ
χαίους Έ λληνες φιλοσόφους και πολλοί ισχυρίζονται ότι 
ήταν αστρονόμος και μαθηματικός, πράγμα το οποίο δεν 
είναι σίγουρο, γιατί πολλοί ισχυρίζονται πως ο ίδιος ο Πυ
θαγόρας, δεν ήταν μαθηματικός αλλά πολλοί από τους μα
θητές του, ήταν δεινοί μαθηματικοί. Ή τα ν γιος του Μνη- 
σάρχου ή για άλλους αρχαίους συγγραφείς του Μαρμάκου. 
Γεννήθηκε πιθανά στην Σάμο μεταξύ 585- 575 π.Χ. και πέ- 
θανε το έτος 500-490 π.Χ. στο Μεταπόντιο. Για τον βίο του 
Πυθαγόρα, υπάρχουν από τους νεώτερους συγγραφείς πολ
λές αντιφατικές εκδοχές. Γιά τον Πυθαγόρα αναφέρουν 
πάρα πολλοί μεταγενέστεροί του συγγραφείς, αλλά υπάρ
χουν και μερικές βιογραφίες του. Μια βιογραφία έγραψε ο 
νεοπλατωνικός Ιάμβλιχος και έχω υπ’ όψη μου, δυο ακό
μη βιογραφίες του, την μια από τον γνωστό μας πια Δ ιογέ
νη τον Λαέρτιο και την άλλη από τον νεοπλατωνικό 
Πορφύριο.

Ο Πυθαγόρας μαθήτευσε αρχικά στην πατρίδα του 
την Σάμο κοντά στο Σύριο Φερεκύδη κι αργότερα κοντά 
στον Ερμοδάμαντα, αλλά μερικοί λένε ότι μαθήτευσε και 
στον Θαλή τον Μιλήσιο και τον Αναξίμανδρο. Λέγεται ότι 
μαθήτευσε και σε σοφούς Χαλδαίους. Το σίγουρο είναι ότι 
μαθήτευσε στους Αιγύπτιους Ιερείς της Μέμφιδας.

Ο Πυθαγόρας εγκαταστάθηκε στον Κρότωνα της Σι
κελίας όπου ίδρυσε την Πυθαγόρεια Σχολή, που ονομάζον
ταν Ό μακουείον" (από τις λέξεις ομού και ακούω). Εκεί οι
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μαθητές χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες, τρεις τάξεις ή 
τρεις βαθμούς.

Η διδασκαλία του Πυθαγόρα ήταν η συμβολική των 
αριθμών, αλλά και η μουσική αρμονία των σφαιρών. Δ ί
δασκε ότι η Μονάδα, περιέχει το άπειρο και συμβολίζει 
τον Θεό. Η Δυάς, που συμβολίζεται με τον αριθμό 2, συμ
βολίζει την αρχή της δυαδικότητας, δηλαδή την αρχή της 
συνύπαρξης του αιώνιου άρρενος και του αιώνιου θήλεως, 
ο δε αριθμός 3 η "τριττύς", συμβολίζει τρεις ομόκεντρους 
κύκλους ή Κόσμους του Σύμπαντος, τον φυσικό, τον αν
θρώπινο και τον Θείο, (δηλαδή την εκδήλωση της Θεότη
τας). Κατά τον Πυθαγόρα, αυτή η τριαδικότητα βρίσκεται 
παντού μέσα στην φύση αλλά και στον άνθρωπο λειτουρ
γεί. Ο άνθρωπος μετέχει στην τριαδικότητα της εκδήλωσης 
και απαρτίζεται από το Σώμα (παχυλή ύλη), από την Ψυχή 
(λεπτότερη ύλη) και από το Πνεύμα. (Θεός). Πιο κάτω θα 
δούμε αυτή την μονάδα, την δυαδικότητα και πιο πολύ την 
τριαδικότητα του σύμπαντος.

Η Σχολή τησ Μιλήτου

Μια μεγάλη Σχολή που λειτούργησε στον Ιωνικό 
χώρο ένα περίπου αιώνα πριν τον Ηράκλειτο.

Της μεγάλης αυτής Σχολής πατέρας θεωρείται ο 
Θαλής ο Μιλήσιος,123 με συνεχιστές τους μαθητές του Ανα

P4/V/VH φ· Γ ^Λ ^Γ Α ^Π Ο /Λ Ο / ΗΜΚΛ^ΤΟξ °  ϊφ ^ ί^ο ί

123 Γ εννή θη κ ε στην Μ ίλητο το τελευταίο τρίτο του 7ου αιώνα  
(635- 5 5 0  η.Χ. π ιθανές χρονολογίες). Η μοναδική ακριβής δια
σταύρωση είναι η έκλειμη του ήλιου στα 585, που ε ίχ ε  προβλέ- 
μει. Σύμφωνα με την διαμορφω μένη παράδοση, ο  Θ αλής  
πραγματοποίησε πολυάριθμα ταξίδια, στην Αίγυπτο, όπου  δι
δάχτηκε τα μαθηματικά και γεωμετρία (τρίγωνο εγεγρ α μ μ ένο  
σε κύκλο, μέτρηση του ύμους των πυραμίδων α π’ το μήκος της 
σκιάς τους, διατύπωση της ισότητας των γωνιώ ν της βάσεω ς ι
σ οσ κ ελού ς τριγώνου). Δ ίδασκε στούς ναυτικούς να  προσανατο
λίζονται με την μεγάλη άρκτο, κατασκεύασε η μερολόγιο , και 
υπολόγισ ε τις αποστάσεις των ορατών απ’ τη στεριά πλοίω ν, με 
μια "απλή μ έθ ο δ ο  των τριών". Σύμφωνα με την ίδια παράδοση  
είχε  την ευκαιρία να συμβουλευθεί "αρχεία" ιεροτεχνικής φύ-
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ξίμ ανδρο 124 και Α ν α ξ ιμ έ ν η 125 και τ ο ν  Ξ ενοφ ά νη  τ ο ν  Κ ο λ ο 
φώ νιο. 126 Π ο λ λ ο ί  κ α τα τά σ σ ουν και τ ο ν  Η ρ ά κ λ ειτο  στη  
σ χ ο λ ή  της Μ ιλήτου. Τ ούτο  ε ίνα ι σφ άλμα, όπ ω ς είπ α μ ε και 
πιο πάνω , στη  μικρή παρουσίαση του έργου  του Ρ ά σ σ ελ , 
ό χ ι γ ια τί ο Η ρ ά κ λ ε ιτ ο ς  ή τα ν Ε φ έσ ιος κ ι ό χ ι Μ ιλήσιος, α λ 

όης, κληρονομιά  του Βαβυλωνιακού πολιτισμού. Σ υγκαταλέγε
ται στους επτά σ οφ ού ς της αρχαιότητας.
124 Α να ξίμ α νδρος, (610 με 6 0 9 -  547  με 5 4 6  π. X.). Έ λλη να ς φι
λ ό σ ο φ ο ς  της Σ χο λή ς  της Μιλήτου, μετά του Θαλή, συμμαθητής  
του Α ναξιμένη , ο  οπ ο ίο ς  θεωρείται και σαν συνεχιστή ς του. 
Η ταν α σ τρ ονόμ ος και εφευρέτης Για τη ζωή του, λίγα πράγμα

τα είναι γνωστά. Α π ό  το έργο  του διασώζεται μ όνο  μια περικο
πή, αυτή που παράθεσα  πιο πάνω. Πάντως υπάρχουν και γι’ 
αυτόν π ολλά  δοξογραφ ικά  στοιχεία από π ολλούς αρχαίους Έ λ 
λ η νες  συγγραφείς. Ό πω ς πιστεύεται έγραμε κι αυτός έργο  
"Περί Φύσεως". Λ έγεται ότι είναι ο  πρώτος Έ λλη να ς που "τύ
πωσε" βιβλίο, μια και ο  Θ αλής δ εν  έγραμε τίποτα όπω ς μας πα- 
ραδίδει ο  Θ εμίστιος.

Ο Α να ξίμ α νδ ρος σ α ν  αρχή , αλλά και κατάλυσιυ των φυσι
κών όυτωυ βάζει το "άπειρου".
125 Γ εννήθη κε κι αυτός στην Μίλητο και υπήρξε ο  συνεχιστή ς  
της σ χ ο λ ή ς  της Μιλήτου. Μ εταγενέστερος του Α ναξίμανδρου  
έζη σ ε περίπου τα έτη 5 8 5 /4 -  528 /7  π.Χ. Ο Α υαξιμέυης σαν  
πρωταρχικό στοιχείο  του κόσμου θεωρεί του αέρα.
126Α υτός γ εννή θ η κ ε  στην Κ ολοφώυα της Μ. Α σίας σε α π ροσ
διόριστο χ ρ ό νο , αλλά  εικάζεται ότι έζη σ ε περίπου από το δεύτε
ρο μισό του 6ου  μέχρι το πρώτο μισό του 5ου π. X αιώνα., (κατά 
κάποιες εκ δ ο χ ές  575- 4 8 0  π. X.) δη λαδή  ήταν σ χ ε δ ό ν  σύ χρ ο-  
υος του Ηράκλειτου. Α πό κει προέρχονται και οι αντιρρήσεις 
πολλώ ν μελετητώ ν του Ηράκλειτου, στις αρχαίες απόμεις ότι ο  
Η ράκλειτος υπήρξε μαθητής του Ξ ενοφάνη. Α κόμη, αν ληφθεί 
υπόμη ότι ο  τιευοφάυης, έφυγε από την πατρίδα του κι εγκατα
στάθηκε στην Ελέα της νότιας Ιταλίας, όπου  από ά λλες πη γές  
προκύπτει ότι ίδρυσε την Ελεατική Σ χολή , σε χ ρ ό νο  που ο  Η
ράκλειτος ήταν πολύ μικρός, αλλά και από το γ εγ ο ν ό ς  ότι ο Η 
ράκλειτος επικρίνει του Ξ ενοφ άνη  στο απ. 4 0  μαζί με του 
Η σίοδο, του Π υθαγόρα και του Εκαταίο, πρέπει να θεωρείται 
πιθανό  ότι ο  Η ράκλειτος δ εν  ήταν μαθητής του Ξ ενοφάνη.
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λά γιατί ο Ηράκλειτος δεν ταιριάζει- όχι χρονικά και γε
ωγραφικά- στο χώρο αυτό, όπως θα δούμε πιο κάτω.

Οι Μιλήσιοι φιλόσοφοι και γενικά οι Ίωνες, εμφανί
ζουν τα χαρακτηριστικά μιας πρώιμης, αρχέγονης, θα μπο
ρούσαμε να πούμε επιστημοσύνης, όχι χωρίς μεταφυσικά 
μηνύματα και προεκτάσεις, αλλά σίγουρα με βασική επι
στημονική κατεύθυνση. Δ εν γράφτηκαν (Θαλής) ή δεν σώ
θηκαν τα έργα τους (Αναξίμανδρος και εν μέρει Αναξιμέ- 
νης), αλλά απ’ τα δοξογραφικά στοιχεία, δεν μένει καμμιά 
αμφιβολία ότι η επιστήμη, σχεδόν με την έννοια που την 
προσδιορίζουμε σήμερα, ήταν η κύρια επιδίωξή τους.

Αλλά και μετά απ’ αυτούς, όλοι αυτοί που είναι ε
πηρεασμένοι από το έργο τους, είναι, για την σύγχρονη αν
τίληψη του όρου, κλασσικοί επιστήμονες.

Παρμενίδης 127 και Ζήνων και λοιποί Ελεάτες, Μέ- 
λισσος και Γοργίας. Εμπεδοκλής.128

"Αυτό από το οποίο όλα τα όντα αντλούν την ύ
παρξή τους είναι επίσης αυτό στο οποίο επιστρέφουν στην 
καταστροφή τους ανάλογα με την αναγκαιότητα. Και αυτά 
τα όντα αλληλοαποδίδουν δικαιοσύνη και επανόρθωση της 
αδικίας τους σύμφωνα με την ακολουθία του χρόνου."

( Αρχήν είρηκε των όντων το άπειρον (...) εξ  ων δε η 
γένεσις εσ τί τοις ούσι, και την φθοράν εις ταύτα γίνεσθαι 
κατά το χρέων. Αιδόναι γαρ αυτά δίκην και τίσιν αλλή- 
λοις της αδικίας και την του χρόνου τάξιν. Σιμπλίκιος, 
Φυσ. 34, 13 ).

127 Έ λλη να ς φ ιλόσ οφ ος από την Ελέα της νότιας Ιταλίας ο  με
γαλύτερος εκπρόσω πος της Ελεατικής σ χολή ς. Ο  χρονικ ογρά 
φ ος Α πολλόδω ρος, τοποθετεί την ακμή του περί το 5 0 4 -5 0 0  
π.Χ. αλλά  πολλοί αμφισβητούν αυτή την χρ ο νο λ ό γη σ η . Δ εν  
γνω ρίζουμε πολλά  πράγματα για την ζωή του. Κατά την παρά
δοσ η  ήταν μαθητής του Ξ ενοφ άνη  του Κ ολοφώ νιου, αλλά  οι 
σ ύ γχ ρ ο νες  τάσεις των ερευνητώ ν αποκλείουν την εκ δ ο χή  αυτή.
Γενικά σήμερα πιστεύεται ότι ο  Π αρμενίδης, φ ιλόσ οφ ος του 

"είναι", είναι, ας πούμε ο  αντίποδας του Ηρακλειτικού "γίγνε
σθαι". Μ αθητές του ήταν και οι λοιποί Ελεάτες, ο  Ζήνων , ο  Μέ- 
λισ σ ος και ο  Γοργίας
128 Γ εννήθη κε στον Α κράγαντα πριν το 4 0 0  π.Χ.
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Το κομμάτι αυτό είναι ότι απόμεινε από το έργο του 
Αναξίμανδρου.

Δεν μένει καμμιά αμφιβολία ότι ο Ηράκλειτος, ήταν 
βαθύς γνώστης του χαμένου, (κι αυτού συμπτωματικά;) έρ
γου του Αναξίμανδρου.

Το "άπειρο" του Αναξίμανδρου, όπως το είδαμε πιο 
πάνω, ταιριάζει σε πολλές περιπτώσεις με το έργο του Η
ράκλειτου. Το "άπειρο" του Αναξίμανδρου δεν διαφέρει και 
πολύ απ’ τον Ηρακλειτικό Λόγο. Ό πω ς το άπειρο του Α
ναξίμανδρου είναι η αιτία των πάντων αλλά και το ση
μείο επιστροφής έτσι και ο Ηρακλειτικός Λόγος είναι η 
αιτία των πάντων. Ο Ηράκλειτος δεν μίλησε άμεσα για 
την επιστροφή στον Λόγο.

Ίσω ς όμως μίλησε στα κομμάτια του που χάθηκαν. 
Αλλά κι αυτά που σώθηκαν είναι αρκετά.

"Ανθρώποισι πάσι μέτεστι γινώσκειν αυτούς και σω- 
φρονείν"(απ. 116)

Σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθή η δυνατότητα 
να γνωρίσουν τους εαυτούς των και (σαν συνέπεια να έλ-  
θη) η φρόνησις

"Εάν μη έλπηται, ανέλπιστον ουκ εξευρήσει, ανε- 
ξερεύνητον εόν και άπορον." ( απ. 18).

Α ν  δεν ελπίζεις, δεν θα βρεις το ανέλπιστο, το ανε- 
ξευρεύνητο και το άπορον (αυτό που δεν έχει πόρο, πέρα
σμα, άβατο, απλησίαστο, απροσπέλαστο).

Στο πρώτο απόσπασμα ο Ηράκλειτος μας δίδει ένα 
στίγμα. Την αυτογνωσία σα μέσο προσέγγισης της αλή
θειας, της ατραπού, του δρόμου προς το Θειον, της φώτισης 
ή όπως αλλοιώς θέλετε να το ονομάσετε. Τούτο σημαίνει 
ότι ο Ηράκλειτος μας δίνει ένα εργαλείο για τον δρόμο 
της επιστροφής στην αρχική αιτία, κι αυτό είναι η αυτο
γνωσία. Απ’ τη θέση αυτή προκύπτει, με απόλυτη ακολου
θία ότι μέσα στον άνθρωπο ενοικεί ένα κομμάτι του Θείου. 
Το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Ηράκλειτος δεν αφήνει αμφι
βολία γ ι’ αυτό, μ έτεσ τ ι,  που σημαίνει ότι στον κάθε άν
θρωπο, υπάρχει μαζί η δυνατότητα της αυτογνωσίας, αυ
τής που οδηγεί στη φρόνηση, στην γνώση, στην ατραπό. 
Δηλαδή υπάρχει από την κατασκευή αυτή η δυνατότητα. 
Είναι μια ιδιότητα του ανθρώπου. "Γνώθι σαυτόν". Είναι έ-
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να γνωμικό που βρίσκονταν στα προπύλαια του Δελφικού 
Ναού του Απόλλωνα.

Γνώρισε τον εαυτό σου, επίτασσε αυτή η εντολή. Ο 
Ηράκλειτος, ο οποίος πολλές φορές αναφέρεται στον Α 
πόλλωνα, όπως θα δούμε πιο κάτω, μας παραδίνει μια ανά
λογη πρόταση. Αλλά ο Ηράκλειτος μας έχει δώσει και την 
εξήγηση γιατί αυτή η προτροπή.

"ψυχής πείρατα ιών ουκ αν εξεύροιο, πάσαν επιπο- 
ρευόμενος οδόν ούτω βα θύνλόγον έχει.."

(όσο και αν προχωρήσεις, δεν θα μπορούσες να βρεις 
τα πέρατα (  τ ’ ακραία όρια) της ψυχής, κι όλους αν ακο
λουθήσεις τους δρόμους, γ ια τί (η ψυχή) έχει ένα τέτοιο 
βαθύ Λόγο!).

Ο άνθρωπος είναι ένα κράμμα από ύλη, το μεγαλύ
τερο ποσοστό, και από ένα άλλο υλικό που ονομάζεται 
Ψυχή. Αυτό είναι κοινός τόπος όλων των ιδεαλιστικών 
και θρησκευτικών δοξασιών, όπου γης. Ο Σκοτεινός, μας 
λέγει λοιπόν σ’ αυτό το απόσπασμα, ότι η ψυχή έχει Λόγο 
πολύ βαθύ, δηλαδή συνδέεται άμεσα προς την θεότητα, τον 
ΛΟΓΟ.

Τα Ορφικά

Ό λοι σχεδόν οι αρχαίοι Έ λληνες συγγραφείς, στην 
αξιοπιστία των οποίων δεν υπάρχει λόγος να μη βασίζεται 
κανείς, βεβαιώνουν ότι ο Ορφέας ήταν υπαρκτό πρόσωπο.

Κατά τον Στράβωνα, γεννήθηκε στην Πίμπλα της 
Πιερίας, στις υπώρειες του Ολυμπου, στην περιοχή των 
Λειβήθρων, την σημερινή Λεπτοκαρυά. Λέγονταν Θραξ 
γιατί τότε η περιοχή από τον Όλυμπο μέχρι τον Ελλή
σποντο, ονομάζονταν Θράκη. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο, ό
που, κατά τους νεώτερους Ευρωπαίους συγγραφείς, μυή- 
θηκε από τους Μύστες της Μέμφιδας, αλλά στο στίχο 44 
των Αργοναυτικών αναφέρεται: "..Αιγύπτω ιερόν λό γο ν  ε -  
ξελόχευσα."

Το εξελόχευσα, στην κυριολεξία σημαίνει ξεγέννησα 
και σε επέκταση είπα, δίδαξα, διακήρυξα και σε καμμιά πε
ρίπτωση δεν σημαίνει διδάχτηκα.

Στη συνέχεια, κατά τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, πή-
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γε στην Κρήτη όπου διδάχτηκε απ’ τους Ιδαίους Δ ακτύ
λους και μετά, όπως αναφέρουν οι Ηρόδοτος και Απολ
λόδωρος, επέστρεψε στη Θράκη όπου βρήκε τα Διονυσιακά 
μυστήρια.

Η γέννηση του Ορφέα εικάζεται ότι έγινε το έτος 
1268 προ Χριστού, δηλαδή 85 χρόνια πριν από τον Τρωικό 
πόλεμο που τοποθετείται το έτος 1183 π.Χ.

Τα Ορφικά περιέχουν: α) Τα Αργοναυτικά β) τους 
Ύμνους, γ) τα Λιθικά δ) τα Αποσπάσματα, γραμμένα από 
τον Πρόκλο, τον φίλο του Ορφέα Μουσαίο και τον Καλλί
μαχο.

Τα Ορφικά μέχρι το έτος 527 π.Χ.. ήταν ακατάγρα
φτα. Τότε ο γιος του Πεισίστρατου Ίππαρχος, αναθέτει σ’ 
επιτροπή στην οποία προίσταται ο Ονομάκριτος, ο οποίος 
είχε καταγράψει με εντολή του Πεισίστρατου, τα Ομηρικά 
έπη, και στην οποία μετείχαν πιθανόν ο Κέρκωψ και ο 
Βρουτί- νος, όπως αναφέρει ο Κλήμης της Αλεξανδρείας 
στο έρ- γο του "Στρωματείς" (κεφ. 21, 131, 3-5), την κατα
γραφή των Ορφικών.

Για την αρχαιότητα, τα Ορφικά λογαριάζονταν σαν 
ιερά κείμενα και τέτοιος ήταν ο σεβασμός σ’ αυτά ώστε ο 
Ονομάκριτος, όταν κατηγορήθηκε από τον δάσκαλο του 
Πινδάρου Λάσο τον Ερμιονέα, ότι μέσα στα Ορφικά πρόσ- 
θεσε και δικούς του στίχους για τον καταποντισμό κάποι
ων νήσων στη Λήμνο, εξορίστηκε.

Κι εδώ μπαίνει το μεγάλο θέμα της ηλικίας των Ορ
φικών.

Αλλά πριν, ας δούμε τι είναι τα Ορφικά και πιο ει
δικά οι Ορφικοί ύμνοι.

Σήμερα είναι κοινός τόπος ότι οι Ορφικοί ύμνοι πε
ριέχουν καταγραφές αστρονομικών δεδομένων129 και τό
σες "σημερινές" επιστημονικές αλήθειες, όσες η επιστήμη 
σήμερα γνωρίζει και όσες μόλις σήμερα έφτασε να ψάχνει 
κι όσες μετά από ποιος ξέρει πόσους αιώνες ή χιλιετίες θ’ 
αρχίσει να ψάχνει.

Ο σοφός αστρονόμος Κώστας Χασάπης, Δ /ντής του

129 Δ.Π.Παπαδίτσα, Ε.Λαδιά ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜ ΝΟΙ εκδόσ εις I- 
M AGO Α θή να  1984
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αστεροσκοπείου της Πεντέλης,130 που παλαιότερα μας έ
θελξε και μας τρόμαξε με τις περισπούδαστες μικρές ή με
γάλες μελέτες του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μια 
για την Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας και μια για το Ά
στρο της Βηθλεέμ, το έτος 1967 έγραψε μια μελέτη πάνω 
στα Ορφικά και ειδικώτερα πάνω στους Ορφικούς Ύμνους 
και απόδειξε μ’ ατράνταχτη επιστημονική επιχειρηματο
λογία, ότι οι Ορφικοί ύμνοι περιέχουν ένα θαυμαστό σύνο
λο επιστημονικών αστρονομικών γνώσεων.

Μεσ’ τους ύμνους, καταγράφονται το σχήμα της γης, 
η κίνησή της, το ηλιοκεντρικό σύστημα, το σύμπαν.

Για σκεφτείτε, πριν τον Αρίσταρχο τον Σάμιο, και 
πριν άνθρωποι ανεβούν στην μεσαιωνική πυρά για τα τολ
μηρά πιστεύω τους πάνω στα θέματα αυτά, πριν τον Γα
λιλαίο και πριν τον Κοπέρνικο.

Αλλά και πάλι το ερώτημα: Ποια η ηλικία των Ορ
φικών ύμνων;

Ο Κώστας Χασάπης σε μια προσπάθεια επαναχρο- 
νολόγησης της δημιουργίας των ύμνων, στηριζόμενος πά
νω στον στίχο 21 του ύμνου 34 του Απόλλωνος, όπου υ
πάρχει η φράση "μίξας χειμώνος θερεός τ ’ ίσον αμφοτέροι- 
σ/ν" απ’ την οποία προκύπτει ότι ο ή οι συντάκτες των 
ύμνων, εγνώριζαν το φαινόμενο της χρονικής ισότητας 
των εποχών του θέρους και του χειμώνος κάνει τις πιο κά
τω αξιόλογες σκέψεις. Το φαινόμενο της χρονικής ισότη- 
τος των εποχών του θέρους και του χειμώνος εμφανί
ζεται σπάνια και είναι δυνατό με μαθηματικούς υπολογι
σμούς να προσδιορισθεί επακριβώς. Πράγματι ο Χασάπης 
παραθέτει τους υπολογισμούς, σύμφωνα με τους οποίους το 
φαινόμενο εμφανίστηκε στα έτη 11.835 π.Χ. και 1.366 π.Χ.

Και εδώ ο Χασάπης καταλήγει ότι οι Ορφικοί είχαν 
υπ’ όψη τους το φαινόμενο όταν εμφανίστηκε το έτος 1.366 
π.Χ. Η δικαιολογία γιατί το έτος 1.366 π.Χ. κι όχι το έτος 
11.835 π.Χ. δεν είναι τεκμηριωμένη με επάρκεια όπως θα 
δούμε στη συνέχεια. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Χασάπης η
θελημένα κι από μια πίεση του επίσημου επιστημονικού

130 Κ ω ν/νου Χ ασάπη Τ Α  ΟΡΦΙΚΑ Α θήνα  εκ δόσ εις  Εγκυκλο
παίδειας του Η ΛΙΟ Υ
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περίγυρου, κατάληξε στο έτος 1.366 και να γιατί:
α) Ο Χασάπης λέγοντας ότι οι Ορφικοί ύμνοι γρά

φτηκαν πριν από το φαινόμενο του 1.366 π.Χ. δυναμήτισε 
την επίσημη τότε άποψη ότι ο Τρωικός πόλεμος έγινε το 
1183 π.Χ. γιατί κατά τον Ευσέβιο ο Ορφέας γεννήθηκε 85 
χρόνια πριν την καταστροφή της Τροίας, με αποτέλεσμα ο 
Ορφέας να είναι αγέννητος κατά την συγγραφή των ύ
μνων.

β) Εάν ο Χασάπης πίστευε πραγματικά στο έτος
I. 366 π.Χ. για ποιο λόγο να κάνει πιο πίσω αναδρομή μέχρι 
το έτος 11.835 π.Χ.

Αντίθετα ότι η πιθανότερη ημερομηνία είναι το έτος
II. 835 π.Χ. επικουρείται από τα πιο κάτω δεδομένα.

J  Το γεγονός ότι ο Πλάτωνας στον Τίμαιο και τον 
Κριτία αναφέρει ότι κατά την ομολογία που του έκανε Α ι
γύπτιος ιερέας, οι Έ λληνες φέρονται αρχαιότεροι των Α ι
γυπτίων κατά 9.000 χρόνια.

J  Το γεγονός ότι για την ύπαρξη σύγχρονης της Α - 
τλαντίδας Ελλάδας υπάρχουν σήμερα πολλές μαρτυρίες 
που προέρχονται από πολλούς χώρους (επιστημονικούς, ε
σωτερικούς κ.λ.π.)131

J  Το γεγονός ότι για την αρχαιότητα των Καβει- 
ρίων έχουν διατυπωθεί απόψεις ότι προϋπήρχαν του κατα
ποντισμού της Α τλαντίδας.132

J  Το γεγονός ότι για την αρχαιότητα του ελληνι
σμού, έχουν τα τελευταία χρόνια διατυπωθεί απόψεις που 
επιμηκύνουν αφάνταστα κι έξω απ’ τις καθιερωμένες συμ
βατικές χρονολογίες την ιστορία τους στο χρόνο 133

Αλλά ποια είναι τα Ορφικά Μυστήρια;

131 βλ. Τζ. Τ έμ π λ  "Ο Ά γνω στος Σ ε ίρ ιο ς " ό π ο υ  δ ιατυπώ νει α 
ν ά λ ο γ ε ς  α π ό μ εις  για  τη ν π ρ ο ϊσ το ρ ικ ή  Ε λλά δα .

132 β  λ.L ew is  S p e n c e  Η Α  Τ Λ Α Ν Τ ΙΔ Α  η ή π ειρ ο ς  τω νμ υ σ τη -  
ρίω ν, ε κ δ ό σ ε ις  Ι Α Μ Β Α ΙΧ Ο Σ Α δ ή ν α  1987.
133 Β λ. J A M E S  C H U R C H W A R D  ’The L o s t  C intinent o f  
M u '  το ο π ο ίο  εκ δ ό δ η κ ε  στη ν Ε λ λ ά δ α  α π ό  το ν εκ δ ο  τικό ο ί 
κ ο  ΙΑ Μ Β Α ΙΧ Ο Σ  μ ε  το ν  τίτλο Α Ε Μ Ο Υ Ρ ΙΑ  το 1993.
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Τα Ορφικά μυστήρια διέφεραν από τα άλλα αρχαία 
μυστήρια γιατί δεν είχαν καμμιά σχέση με ιερατείο, αλλά 
τελούνταν από αδελφότητα που δεν είχε ιερατική τάξη. Οι 
μύστες στις τελετές τους είχαν σαν θέμα την δολοφονία 
του Βάκχου ή Διόνυσου από τους Τιτάνες και την τελική 
ανάστασή του με το όνομα " Φ ά ν η ς 134

Φάνης, είναι όνομα που πρέπει να προέρχεται από 
τη ρίζα cpavjco,= φαίνω= φωτίζω, δηλαδή έχει άμεση σχέση 
προς το φως, το οποίον περιέχει το παν και προς το οποίον 
το παν τείνει, το φως της αγάπης το οποίον ενώνει και συ
ντονίζει πάσαν την πλάσ ιν .135

Όπως είπαμε πιο πάνω, είναι σίγουρο ότι ο συντά
κτης των Ορφικών ύμνων, γνώριζε σίγουρα τα Καβείρια 
μυστήρια. Στον ύμνο προς Μουσαίο ο Ορφέας γράφει: "Κου
ρήτας τ’ ενόπλους Κορύβαντας τ’ ηδέ Κάβειρους και με
γάλους Σωτήρας ομου, Λ ιός άφθιτα τέκνα, Ιδαίους τε 
θεούς ήδ’ ά γγελον  Ουρανιώνων." (και τους Κουρήτας τους 
ενόπλους και τους Κάβειρους και μαζί τους μεγάλους Σω- 
τήρες, τ’ αθάνατα τέκνα του Δ ιός και τους μεγάλους Ιδαί
ους θεούς και των επουρανίων τον άγγελο). Στον ύμνο 38 
προς τους Κουρήτες 136 γράφει: ".Κουρήτες Κορύβαντες, α- 
νάκτορες, ευδύνατοί τε εν  Σαμοθράκη άνακτες ομού <δε> 
137 Αιόσκουροι αυτοί" ("Κουρήτες άρχοντες και πανίσχυροι, 
στη Σαμοθράκη Βασιλιάδες, μαζί και Διόσκουροι οι ίδιοι..")

134 Α ά σ κ α ρ η  Τ εκ τονικ ή  Ε γκ υ κ λο π α ίδ ε ια  κάτω α π ό  τη λ έ ξ η  
Ο ρφ ικά  μυστήρια.
135 "...Ου ya p  τι ν υ ν  γ ε  κ α χ θ έ ς  α λ λ ’ α ε ί  π ο τ έ  ζη  ταύτα. κ ο υ-  
δ ε ίς  ο ίδ ε ν  ε ξ ό τ ο υ  φάνη." (Σ ο φ ο κ λή ς  Α ν τ ιγ ό ν η  στιχ. 4 5 6  
και 457 ). Γιατί ό χ ι  6 έ 6 α ια  σ ή μ ε ρ α  και χ θ ε ς , α λ λ ’ αυτά  ζ ο υ ν  
π ά ντ ο τ ε  και κ α ν ε ίς  δ ε ν  γ νω ρ ίζ ε ι  α π ό  π ό τε  φ α ν ε ρ ώ θ η κ α ν  

(ήρθαν σ το  φως).
136 Το ό ν ο μ α  Κ ο υ ρ ή τ ες  σ η μ α ίνε ι νέοι, α π ό  το Κ ο ύ ρ ο ς  το α ρ 
σ εν ικ ό  α ντ ίσ το ιχο  της κόρης.
137Σ τη ν  έκ δ ο σ η  Δ .Π .Π απαδίτσα, Ε .Λ α δ ιά  Ο Ρ Φ ΙΚ Ο Ι ΥΜ 
Ν Ο Ι  ε κ δ ό σ ε ις  IM A G O  Α θ ή ν α  1 9 8 4  π ερ ιέχ ετ α ι και το <δε> 
ενώ  σ τ η ν  έκ δ ο σ η  Χ α σ ά π η  όχι.
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Και στον 39 ύμνο λέγει: "..Κορύβαντα, αιολόμορφον άνα- 
κτα, θεόν διφυή, πολύμορφον, φοίνιον, αιμαχθέντα κασι- 
γνήτων υπό δισσών.." (τον Κορύβαντα, τον ανεμόμορφο 
βασιλιά, δισυπόστατο θεό, τον κόκκινο σαν το αίμα, τον 
σκοτωμένο απ’ τους δυο αδερφούς).

Εδώ θα επιχειρήσω μια μικρή σύνδεση της Ηρα- 
κλειτικής σκέψης με τα Ορφικά.

".. ώυτός δε Αίδης και Διόνυσος.."(απ. 15)
( όμως ο Ά δης και ο Διόνυσος είναι ο ίδιος Θεός)
Σ’ αυτό το σημείο πιστοποιείται απόλυτα ότι ο Ηρά

κλειτος είχε υπ’ όψη του τα Ορφικά, αφού σ’ αυτά περιέχο- 
νται ανάλογες θέσεις με τις οποίες θ’ ασχοληθούμε τώρα.

"...Ήλιος, όν  Δ ιόνυσον επίκλησιν καλέουσιν... (Ή 
λιος, τον οποίον επονομάζουν Διόνυσον.) ,.είς Ζευς, είς
Αίδης, εις  Ήλιος, ε ίς  Διόνυσος,138... (....ένας είναι ο Αίας,
ένας είναι ο Άδης, ένας ο Ήλιος, ένας ο Διόνυσος) ..είς 
εν  πάντεσσι, τι σ ο ίδ ίχα  ταύτ’ αγορεύω." (.... ένας είναι ο 
θεός για τα πάντα, γ ια τί σ τ ’ απαγγέλω αυτά διχασμένα, 
δηλαδή "χωρισμένα";).

Κι εδώ, στα Ορφικά, βλέπουμε την αφετηρία αυτής 
της αντίληψης του Ηράκλειτου για τον ένα και μοναδικό 
Θεό, μακρυά κι ανεξάρτητα με το όνομα που κάθε φορά 
του δίνουν οι άνθριοποι, σε κάθε φάση της ιστορίας τους 
και της θρησκευτικής τους κουλτούρας.

Τον Θεό εκείνον που είναι πάνω από θρησκείες και 
προσωπικές δοξασίες και διοικεί τα πάντα με τον Λόγο.

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η τελευ
ταία φράση, που η διάσωσή της, αποδίδεται στον Ιουστίνο 
τον μάρτυρα "είς ε ν  πάντεσσι, τι σ ο ί δίχα ταύτ’ αγορεύω." 
και περιέχει μια πλάγια ερωτηματική πρόταση: "Αφού ένας 
είναι ο θεός για τα πάντα, γιατί στ’ απαγγέλω αυτά διχα
σμένα, δηλαδή "χωρισμένα" ;

Η φράση αυτή περιέχει μια υπόμνηση, ότι για την 
μέση ανθρώπινη αντίληψη, που δεν μπορεί να πηδήση πά
νω απ’ το φράγμα των μορφών, αυτά είναι διχασμένα, δη
λαδή "χωρισμένα".

M acrob iu s S a tu r  1, 1 8  Κ .Χ Α Σ Α Π Η  ΤΑ Ο ΡΦ ΙΚ Α  σ ε λ  
3 2 0 και 321
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Αυτό θυμίζει τα θυμιάματα του Ηράκλειτου, αυτά που 
χωρίζουν τις θεότητες κι αυτά πούναι οι προβολές της χω- 
ριστικότητας και του αναγκαίου εγωιστικού επακόλουθου.

JLo-3-E_L£-La

Τα Καβείρια μυστήρια αποτελούν ένα δύσκολο κι 
από τα λιγώτερο μελετημένα θέματα της Ελληνικής αρ
χαιότητας. Φρονώ ότι αυτό δεν είναι θέμα αμελείας των 
μελετητών, αλλ’ αποτέλεσμα ανυπέρβλητων δυσχερειών 
που παρουσιάζει αυτός ο χώρος.

Οι δυσχέρειες μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις βα
σικές αιτίες: α) Δεν υπάρχουν άμεσες διαγνωστκές πηγές 
περί των μυστηρίων αλλά και των Κάβειρων γενικά σαν 
μυθικά πρόσωπα, β) Στις έμμεσες πηγές υπάρχει μια σαφής 
αντιφατικότητα και ασάφεια πάνω στην προέλευση των 
Κάβειρων και των Καβειρίων μυστηρίων, γ) Παρατηρείται 
κι εδώ η κοινή δυσχέρεια πληροφόρησης που υπάρχει πάνω 
σ’ όλα τα μυστήρια της αρχαιότητας η οποία προέρχεται 
από τον απόκρυφο χαρακτήρα τους και τους όρκους σιγής 
που δίνονταν απ’ τους μυούμενους στά μυστήρια.

Λ ίγοι αρχαίοι συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με τα 
Καβείρια μυστήρια και όλοι "εν παρόδω". Ο περιηγητής 
Παυσανίας ο οποίος αφήνει να εννοηθεί ότι είχε μυηθεί 
στα καβείρια της Βοιωτίας, ομολογεί καθαρά ότι για  τα 
μυητικά δρώμενα και για το ποιοι ήταν οι Κάβειροι για 
την σχέση τους με την θεά μητέρα τους Ρέα δεν μπορεί να 
μας πει τίποτα.139

Αναφορικά με τα Καβείρια μυστήρια το πρώτο πρό
βλημα είναι ποιοι ήσαν οι Κάβειροι και γιατί ονομάστηκαν 
έτσι.

Μια εκδοχή αναφέρει ότι οι Κάβειροι έλαβαν το ό
νομά τους από το όρος Κάβειρος της Φρυγίας από την ο
ποία προήλθαν κι όπου λατρεύονταν η Φρυγική Μεγάλη 
Μητέρα. Άλλη εκδοχή συνάγει το όνομα από την Καβειρώ 
που ήταν κόρη του Πρωτέα και γέννησε τους Κάβειρους με 
τον θεό Ήφαιστο. Η εκδοχή αυτή "δένει" με το γεγονός ότι

ΓΙΑΛΛΗ 4>· Γ^ΓΑ Ι^Ο Π Ο /Λ Ο / ο  «4*£Ι<>£

139 Παυσανίας Θ’25.
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το δεύτερο μεγάλο κέντρο των Καβειρίων ήταν στο νήσι 
της Λήμνου όπου οι Κάβειροι ονομάζονταν Ηφαίστειοι και 
λατρεύονταν παράλληλα με τον Ήφαιστο.

Το όνομα των Κάβειρων ο Welker, τον οποίο ακο
λουθεί και ο Κων/νος Κουρτίδης, το συνάγει από την ελ
ληνική λέξη καίειν (Κα/ειροι) κι απ’ αυτό συνάγει ο Κων/ 
νος Κουρτίδης ότι τα Καβείρια ήταν πυρολατρεία, γεγονός 
το οποίο συνδέει και πάλι τα Καβείρια με τον θεό 
Ή φαιστο που ήταν θεός της φωτιάς και της τέχνης της 
κατεργασίας των μετάλλων.

Άλλοι συνάγουν το όνομα των Κάβειρων από την 
σανσκριτική λέξη Cawiras που σημαίνει ισχυρός κι άλλοι 
απ’ το σημιτικό Kabir που σημαίνει μέγας.140

Θέμα πολύ αμφιλεγόμενο είναι ποιοι είναι οι Κά
βειροι. Μια εκδοχή θέλει τους Κάβειρους Φοινικικές θεό
τητες του πυρός, ίχνη των οποίων ευρίσκονται και στον 
Λρυϊδισμό των Κελτών. Ταυτίζονται με τους ινδικούς 
Κιουμάρας τα τέσσερα ανώτατα όντα της αποκρύφου Ιε
ραρχίας τα οποία βοηθούν στην εξέλιξη της ανθρωπότη
τας. 141 Άλλοι ταυτίζουν τους Κάβειρους προς τους Δ ιό
σκουρους (Διός Κούρους) δηλαδή τα παιδιά του Διός, Κά
στορα και Πολυδεύκη, άλλοι προς τους Ιδαίους Δ ακτύ
λους, άλλοι προς τους Τελχίνες. Στα Ορφικά ονομάζονται 
ακόμη Κουρήτες και Κορύβαντες. Ό λοι έχουν ένα κοινό 
χαρακτηρισικό το οποίο τους συνδέει με την μεγάλη Μη
τέρα την οποία και ετάχθηκαν να υπηρετούν.142 Η μητέρα 
τους Καβειρώ ταυτίζεται προς την Ρέα ή Κυβέλη, την Δ ή
μητρα, την Εκάτη ή και την Αφροδίτη. Απ’ την άλλη μεριά 
οι Κάβειροι ταυτίζονται προς τον Ήφαιστο. Ο Ηρόδοτος 
μας λέγει ότι όταν ο Καμβύσης βασιληάς της Περσίας πή
γε στη Μέμφιδα της Αιγύπτου και μπήκε στο ιερό των Κά
βειρων όπου επιτρέπονταν η είσοδος μόνο στον ιερέα, 
καταγέλασε τα αγάλματα των Κάβειρων και κατάστρεψε

140 Λ άσκαρις Τεκτονική Εγκυκλοπαίδεια
141 Λ  άσκαρις Τεκτονική Εγκυκλοπαίδεια κάτω α π ’ τη λέξη  Κ ά
βειροι.
142 Κ. Κ Ε Ρ Ε Ν Υ Ι Η  Μ υ θ ο λ ο γ ία  των Ε λ λ ή ν ω ν  Ε κ δ ό σ ε ις  Ε Α -  
Λ Α Ξ Ι Α Σ Α θ ή ν α  1 9 6 8 σελ . 9 4  επ.
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μερικά απ’ αυτά γιατί ήσαν όμοια με τα αγάλματα του Η
φαίστου. 143

Απ’ τα ιθυφαλλικά αγάλματα του Ερμή, εικάζεται 
ότι τα Καβείρια ήσαν μυστήρια γονιμότητας. Δ εν ξέρουμε 
σε ποια περίοδο καθιερώθηκε η εκδοχή αυτής της γονιμό
τητας, που ήταν διαδομένη στα ιστορικά χρόνια, αλλά που 
ακόμη και σήμερα οδηγεί στο νησί πολλές άτεκνες γυναί
κες.

Εκείνα που είναι ιστορικά τεκμηριωμένα για τα Κα
βείρια είναι ότι:

α) Ή τα ν  τα αρχαιότερα μυστήρια του ευρύτερου αρ
χαιοελληνικού χώρου, γι’ αυτό και η ιερή φλόγα, μεταφέ
ρονταν κάθε χρόνο από την Σαμοθράκη στην Ελευσίνα για 
την έναρξη των μυστηρίων.144

β) Ή τα ν  στην πρώτη θέση της υπόληψης και του 
σεβασμού των κατοίκων του πιο πάνω χώρου και πλήθος 
ανθρώπων, απ’ τα πιο μακρυνά σημεία, αψηφώντας τις τα
λαιπωρίες, τους κινδύνους και τα έξοδα, συνέρρεαν για να 
μυηθούν στα Καβείρια μυστήρια.

γ) Οι περισσότεροι απ’ τους αρχηγούς των Αχαιών 
που πήραν μέρος στην εκστρατεία του Τρωικού πολέμου, 
πέρασαν πρώτα από την Σαμοθράκη και μυήθηκαν. Στην 
Οδύσσεια αναφέρεται πως ο Οδυσσέας, σε στιγμή κινδύνου, 
έβγαλε ένα κόκκινο μαντήλι και το έδεσε πάνω στο κε
φάλι του σαν επίκληση βοήθειας. Το μαντήλι αυτό, παρα
δίδονταν σε κάθε μυούμενο στα Καβείρια,για τον σκοπό 
αυτό.

δ) Τα Καβείρια μυστήρια τελούνταν εκτός από την 
Σαμοθράκη και στην Λήμνο, στην Ίμβρο, στην Βοιωτία, 
στην Αίγυπτο και σε πολλές περιοχές του ευρύτερου Ελ
ληνικού χώρου (Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο κ. λ. π.) 
όπως προκύπτει από καταγραμμένες μαρτυρίες, αλλά κι 
από αρχαιολογικά ευρήματα.145

143 Κ ω ν /ν ο υ  Κ ο υρ τίδ η  ό π ο υ  ανω τέρω  α να φ έρ ετ α ι
144Α ν τ ίθ ετ α  η φ λ ό γ α  για  τα Κ α β ε ίρ ια  μ ετ α φ έρ ο ν τ α ν  στη  
Σ α μ οθ ρ ά κ η  α π ό  το ιερ ό  του Α π ό λ λ ω ν α  στη Δ ή λο .
ια,ζΊ3λ. Κ ω ν /ν ο υ  Κ ο υ ρ τ ίδ ο υ  ΤΑ Α Ρ Χ Α ΙΑ  Ε Α Α Η Ν ΙΚ Α  Μ Υ 
Σ Τ Η Ρ ΙΑ  Α θ ή  να  1 9 3 4  σελ . 1 7  ε π ό μ ε ν α .
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Είπαμε πιο πάνω ότι δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες 
για τις μυητικές τελετουργίες. Πάντως από τις έμεσες δια
γνωστικές πηγές πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι από τα 
Καβείρια μυστήρια δεν έλειπαν ο "καθαρμός διά του ύ- 
δατος", η "διέλευση διά του πυρός", οι νηστείες και οι δοκι
μασίες και κάθε τι το οποίο είναι κοινός παρονομαστής, 
κάθε μύησης οποιωνδήποτε μυστηρίων.

Το κύριο δράμα είναι ο φόνος του Καδμίλου από 
τους τρεις αδελφούς του και η στην συνέχεια ανάστασή 
του στο πρόσωπο του μυούμενου, ο οποίος υποδύονταν τον 
Καδμΐλο.

Τα Ελευσίνια

Τα Ελευσίνια μυστήρια θεωρούνται από πολλούς τα 
μεγαλύτερα μυστήρια του αρχαίου Ελληνικού χώρου και τα 
πλέον σεβαστά στην αρχαία Ελλάδα. Εγώ, όπως θα κατα
λάβατε, έχω κάποιες αντιρρήσεις πάνω στο θέμα αυτό, γ ια 
τί θεωρώ τα καβείρια μυστήρια τα πιο αρχέγονα μυστήρια 
του αρχαίου Ελληνικού χώρου.

Τα τεκταινόμενα στις μυήσεις και γενικά στις εργα
σίες των Ελευσινίων, δεν είναι εύκολο να διαγνωσθούν. 
Παρατηρείται κι εδώ η κοινή δυσχέρεια πληροφόρησης που 
υπάρχει πάνω σ’ όλα τα μυστήρια της αρχαιότητας η οποία 
προέρχεται από τον απόκρυφο χαρακτήρα τους και τους 
όρκους σιγής που δίνονταν απ’ τους μυούμενους στά μυ
στήρια.

Το βασικό αρχαίο κείμενο το οποίο αναφέρεται στα 
Ελευσίνια, είναι το επονομαζόμενο "Ομηρικός ύμνος προς 
Δήμητραν"το  οποίο εικάζεται ότι είναι του 7ου π.Χ. αιώ
να.

Γενικά γίνεται δεκτό ότι τα μυστήρια αυτά είχαν 
σαν βάση τους τον μύθο της Δήμητρας και της κόρης της 
Περσεφόνης που συνοπτικά έχει έτσι:

Η Δήμητρα, κόρη του Κρόνου και της Κυβέλης, είχε 
γεννήσει την Περσεφόνη από την ένωσή της με τον Δία. 
Την Περσεφόνη, με την αποδοχή του Δία, την άρπαξε ο 
θεός του κάτω κόσμου, ο Πλούτωνας και την πήγε στον 
Άδη. Η Δήμητρα που θύμωσε με την αρπαγή της κόρης της
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αρχίζει μια κοπιώδη αναζήτηση της κόρης της και μετά 
από πολλές περιπέτειες, την βρίσκει και τελικά με διά
φορες συμφωνίες με τον Δ ία  κανονίζεται η Περσεφόνη να 
κατοικεί κατά το 1/3 στον Άδη και κατά τα 2/3 κοντά 
στην μητέρα της.

Αυτό είναι το πάνθεο των ιδεοόν στα χρονιά που εμ
φανίστηκε στην γη ο Ηράκλειτος.

Αυτό το πάνθεο περιέχει πάνω στο θέμα Γνώση πολ
λές συμβολικές παραστάσεις για τους πολλούς κι αμύη
τους, αλλά είναι και ο δρόμος για τους λίγους. Ζήτημα ερ
μηνείας των σημείων ή των σημαδιών είναι τελικά το 
πρόβλημα.

Ο Ηράκλειτος δείχνει το δρόμο του ανθρώπου, αυ
τού που είναι έτοιμος να πηδήσει πάνω απ’ τα βρόχια της 
"φρονιμάδας" και της τρέχουσας λογικής, πολύ ψηλά απ’ 
την μέση αντίληψη του κόσμου.

Ο Ηράκλειτος, μας δίνει το στίγμα του ανθρώπου, όχι 
αυτού που είναι, αλλά αυτού που πρέπει να είναι κλαυτού 
που τελικά θα γίνει." ανθρώποισι πασι μέτεστι γινώσκειν 
εωυτούς καί σωφρονείν."

Σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθή η δυνατότητα 
να γνωρίσουν τους εαυτούς των και να σωφρονιστούν μας 
λέγει στο απ. 116. Συναφές με το απόσπασμα αυτό είναι και 
το απ. 113 το οποίο μας λέγει: "ξυνόν έστι πάσι το φρο- 
νέειν" που σημαίνει ότι είναι κοινή σ’ όλους η δυνατότητα 
να σκέφτεται. Το σκέπτομαι, είναι ο πρόλογος του γνω 
ρίζω και συνεπώς του σωφρονίζομαι.

Τον είπαν κούκο. Σαν μοναχικός ταξιδιώτης, μπορεί 
να χαρακτηριστεί σαν τέτοιος. Δεν είχε συντρόφους, μαθη
τές, ομοϊδεάτες, ούτε σύντροφος ζωής (γυναίκα) αναφέ- 
ρεται στα βιογραφικά του.

Ξεπήδησε πραγματικά ανάμεσα στους Εφέσιους, πά
νω από πεντακόσια χρόνια πριν τον Χριστό και μιλούσε 
σαν κούκος, λέγοντας πράγματα περίεργα και μέχρι ένα 
σημείο ακατανόητα για τους συγχρόνους του.

Δ εν ήταν σίγουρα "οχλολοίδορος". Με το να κατη
γορεί τους συμπατριώτες του και γενικά τους ανθρώπους, 
ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν τον λόγο, ή ακόμα τους 
ασχολούμενους με τα μυστήρια, την θρησκευτική έκφραση

π ΑΛΛΗ Φ· Γ^ΓΑΚΟΡΟ/ΛΟ/ ΗΛΑΚΛ̂ Τ̂ ζ °  *Φ*ί ^ Ι
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της εποχής του, δεν σημαίνει ότι λοιδορούσε τον όχλο.
Με τα ίδια μέτρα θα μπορούσαμε να πούμε πως και ο 

Χριστός ήταν "οχλολοίδορος" μια και μέσα στα τόσα άλλα 
κοινά σημεία με τον Ηράκλειτο, καταφέρεται κατά των 
Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων και κατηγορεί τους τε
λώνες, τους γραμματείς, αλλά και εκείνους που δεν κατα
νοούν τον Λόγο του Θεού, όπως θα δούμε πιο κάτω.

Ό χ ι ο Ηράκλειτος δεν ήταν "οχλολοίδορος".
Μα ήταν "αινικτής"; Με την έννοια ότι έλεγε πράγ

ματα, που δύσκολα ήταν κατανοητά απ’ τους πολλούς, κι 
ακόμη ότι έλεγε πράγματα συμβολικά και παραβολικά, ή
ταν "αινικτής". Δ εν ήταν όμως "αινικτής", με την έννοια 
ότι έλεγε πράγματα ακατανόητα (αινιγματικά) από πρόθε
ση για να μπερδεύει τους ανθρώπους, πέρα απ’ το επιβαλ
λόμενο μέτρο για την προστασία της γνώσης.

Πραγματικά στην αρχαιότητα, τόσο για τον Ηρά
κλειτο, όσο και για πολλούς άλλους, Πυθαγόρα, Ησίοδο, 
Όμηρο, αλλ’ ακόμα για  τον πατέρα της θετικής επιστήμης, 
τον Αριστοτέλη, υπήρχε η αντίληψη, σε πολλούς αρχαίους 
συγγραψείς, ότι από πρόθεση μίλησαν αόριστα για να συγ- 
καλύψουν κάποια πράγματα.

Αν βέβαια η πρόθεση αυτή εντάσσεται μέσα στα 
πλαίσια τα επιβαλλόμενα για την προστασία της γνώσης, 
αυτό δεν είναι κακό.

"Και προσελθόντες οι μαθηταί είπον αυτώ. δ ιατί εν  
παραβολαίς λαλείς αυτοίς; ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς 
ότι υμίν όλδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας των 
ουρανών, εκείνοις δε ου δέδοται. όστις γαρ έχει δοθήσεται 
αυτώ και περισσευθήσεται. όστις δε ουκ έχει, και ο έχει 
αρθήσεται απ’ αυτού, διά τούτο εν  παραβολαίς αυτοίς λα 
λώ, ότι βλέποντες ου βλέπουσι και ακούοντες ουκ ακούου- 
σιν ουδέ συνιούσι" 146

Ρ4ΛΛΗ <f>. [ΧΛίΤΑΚορο/Λο/ ΗΜΚΛ«ΙΤ<>£ ο *φ*£ΐ<>£

146 Και όταν οι μαδητές τον επλησίασαν του είπαν, Τιατί τους 
μιλάς με παραβολές; " Αυτός τους είπε: "Σ’ εσάς έχει δοδεί να 
γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, σ’εκείνους 
όμως δεν έχει δοδεί. Γιατί σ’ εκείνον που έχει κάτι, κι άλλο δα 
του δοδεί και δα περισσέμει, αλλ’ απ’ όποιον δεν έχει αυτό το 
κάτι, δα του αφαιρεδεί κι εκείνο που έχει. Γι’ αυτό τους μιλάω με
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Αυτά είπε ο Χριστός πάνω στο επίμαχο θέμα και ι
σχύουν ασφαλώς και για τους πριν απ’ αυτόν, γιατί Αυτός 
"ουκ ήλθεν καταλύσαι τον νόμον και τους προφήτας αλλά 
πληρώσαι αυτούς."

Εδώ, όταν ο Χριστός μιλάει για Νόμο και Προφήτες 
δεν αναφέρεται μόνον στον Μωσαϊκό Νόμο, τον οποίο άλ
λωστε με σαφήνεια αντιμάχεται και διαφοροποιεί διαμετρι
κά σε πολλά σημεία και τους Προφήτες μόνον του Ισραήλ, 
όπως μερικοί δογματικοί φαντάζονται, αλλά εννοεί, όλον 
τον νόμο και γιατί όχι τον Λόγο του Θεού, και όλους τους 
προφήτες που πριν απ’ αυτόν πέρασαν πάνω απ’ τον φλοιό 
της γης. Κανείς από τους καρφωμένους απ’ την δογματική, 
δεν θα μπορέσει να δώσει αξιόπιστη και επαρκή απάντηση 
στη φράση που είπε ο Χριστός όταν του είπαν ότι ήλθαν 
Έ λληνες και τον ζητούν, είπε "Ελύληθεν η ώρα ίνα δοξα- 
σθή ο Υιός του ανθρώπου". 147Ή ρθε η ώρα να δοξαστεί ο 
υιός του ανθρώπου.

Γιατί ήλθε η ώρα ; Απ’ τα βιβλία των θρησκευτικών 
από το Δημοτικό Σχολείο μέχρι το Πανεπιστήμιο, δεκάδες 
ή εκατοντάδες χρόνια τώρα, θα μάθετε ότι αυτό το είπε ο 
Ιησούς γιατί διέβλεψε ότι μέσον της Ελληνικής γλώσσας 
και των Ελλήνων, θα επικρατήσει ο Χριστιανισμός κ.λ.π.

Αεν νομίζω να είναι έτσι τα πράγματα. Ο Ιησούς, κα
τά την άποψή μου πάντα, είπε τη φράση αυτή γιατί ήθελε 
να δείξει, ότι είχε επιτευχθεί συμβολικά η επαφή της νε- 
ώτερης (καινής) εσωτερικής διδασκαλίας με την ανάλογη 
διδασκαλία του αρχαίου κόσμου, που αναπτύχθηκε απ’ τον 
Ορφισμό, τον Πυθαγόρα και τους Πυθαγόρειους, τον Ηρά
κλειτο, και προπαντός απ’ αυτόν και τους μετά απ’ αυτόν, 
Έ λληνες φιλοσόφους, πολλοί από τους οποίους ήταν Χρι
στιανοί. 148

Ό πω ς αναπτύσσω στο κεφάλαιο Ηράκλειτος και

παραβολές, επειδή  καίτοι Βλέπουν, δ εν  βλέπουν, καίτοι ακού
ουν δ εν  ακούουν και δ εν  καταλαβαίνουν. ( Μ ατδαίου 13, 10 ). 
Αυτό το κομμάτι δα το αντιμετω πίσουμε και πιο κάτω.
147 Κατά Ιωάννη 12 23.
148 Ιουστίνος ο  Μάρτυς, Κ λήμης της Α λεξανδρείας, Αγιος Α υ
γουστίνος και τόσοι άλλοι.
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Χριστιανισμός, ο Χριστιανισμός και η Ηρακλειτική σκέψη, 
είναι δρόμοι παράλληλοι.

Ο Ηράκλειτος είναι όπως είπαμε ο μοναχικός ταξι
διώτης στον πλανήτη γη. Γιατί ήρθε: Είναι ένα μεγάλο ε
ρώτημα. Ή ρθε την ώρα που στην ανατολή ήρθαν ο Βούδας 
ο Λάο Τσε, ο Κομφούκιος και ο Ζωροάστρης. Ήρθε 550 
χρόνια πριν το Χριστό. Ευγενής από καταγωγή, αλλά μό
νος και ξένος στον χώρο του, δεν είχε συντρόφους ζωής κι 
ιδεολογίας, δεν είχε δάσκαλους και μαθητές Ή ταν μόνος 
μέσα στα θηρία σαν τον Δ ανιήλ στο κλώβο των λεόντων. 
Και δεν είναι ο μόνος.

Μα γιατί αυτός ο εκλεκτός ήρθε πάνω στη Γη;
Ο Ηράκλειτος, ήρθε σε μια σημαδιακή καμπή της ι

στορίας της ανθρωπότητας. Στα χρόνια που γεννήθηκε, 
γεννήθηκαν και τέσσερις μεγάλοι δάσκαλοι της ανατολής.. 
Η γέννησή του, αγγίζει χρονικά στο μεταίχμιο της ιστο
ρίας και της προϊστορίας. Μα γιατί ήρθε τόσο ταπεινά, 
καίτοι η βασιλική καταγωγή του, προοιώνιζε κάτι διαφο
ρετικό, και γιατί έφυγε το ίδιο ταπεινά:

Στο ερώτημα αυτό να μου επιτρέψετε να απαντήσω 
πιο κάτω.

Πάντως εδώ μπορώ να πω ότι ήρθε για να ενώσει την 
αρχέγονη παράδοση με τις σύγχρονες, για την εποχή εκεί
νη, εκφράσεις. Αυτός ο Σκοτεινός, ήταν ο αρχέγονος κρί
κος της αλυσσίδας της γνώσης που ξεκινάει απ’ τον Αδάμ 
και την αρχέγονη μαθητεία στη βασιλική τέχνη, τα αρχέ- 
γονα μυστήρια τον Απόλλωνα, τον Μελχισεδέκ, τον Σανάτ 
Κουμάρα, τον Διόνυσο, τον Ορφέα τον Μίθρα και τις βέδες 
και φτάνει στον Βούδα στον Λάο-τσε, τον Ζωροάστρη και 
τον Χριστό.

Ή ρθε αθόρυβα, είπε τα πάντα, κι έφυγε ταπεινά κι ά
φησε το λόγο του, αλλά και τον ΛΟΓΟ 149 του, σπαζοκεφα
λιά στους συγχρόνους του αλλά και στην ανθρωπότητα 
όλη, για  όσους ζουν σαν να είχαν μια δική τους φρόνηση.

Ο Ηράκλειτος είναι μια σκέψη κριτική και διαγώνια, 
που μας διαπερνά όλους, όπως διαπερνά κι όλες τις δο
ξασίες, θρησκείες ή σχολές μετά απ’ αυτόν Το φαινόμενο

149 Α υτόν που μας α π α σ χολεί σήμερα
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που παρουσιάστηκε μετά τον Έ γελο  είναι χαρακτηριστικό. 
Αυτό το ξανάνιωμα του χαμένου από αιώνες Σκοτεινού Η
ράκλειτου δεν είναι ούτε μόδα, ούτε εφήμερος προσανα
τολισμός. Αλλωστε από τον Έ γελο,150 μέχρι σήμερα έχουν 
περάσει πάνω από δυο αιώνες, αλλ’ ο Ηρακλειτικός συρμός 
δεν πέρασε, δεν ξέφτισε. Ίσ α -Ίσα  μάλιστα με το πέρασμα 
του χρόνου όλο και νέοι διψασμένοι συρρέουν απ’ όλα τα 
μέρη του κόσμου, μπροστά σ’ αυτή την ακένωτη και αρχέ- 
γονη πηγή σοφίας. Ο Ηράκλειτος σε πείσμα όλων των ε
χθρών του απ’ την αρχαιότητα, σε πείσμα της λήθης που 
του επέβαλαν οι αρχαίοι και σύγχρονοι αιώνες, σε πείσμα 
της καθολικής σχεδόν καταστροφής του έργου του, στέκει 
απτόητος και μας προκαλεί με κάτι ελάχιστα ξέφτια που 
έχουν απομείνει απ’ το έργο του.

Είναι αυτός ο "αινικτής" που προκαλεί τους ανθρώ
πους, κάθε εποχής, όχι για να δρέψει δάφνες και ενθου
σιασμούς, και τέτοια, αλλά για να σπείρει μέσα τους τον 
ΛΟΓΟ σαν κοινό κι απαραβίαστο, κανόνα, αυτόν τον ΛΟ
ΓΟ που δεν είναι άλλος από τον ΛΟΓΟ του θεού.

Ο Ηράκλειτος τελικά είναι ένας μεγάλος ερευνητής 
της γνώσης, μέχρι τα πιο ανεξερεύνητα όρια της.

Στις πιο κάτω σελίδες, θα προσπαθήσω ν’ ακολου
θήσω την Ηρακλειτική σκέψη, σ’ όλες τις πιθανές εκδοχές 
της, πάνω στις οποιεσδήποτε εκφάνσεις της, πάνω στον 
πλανήτη μας.

Καταλαβαίνω πως η προσπάθειά μου, θα σκοντάψει 
πάνω σε φοβερές ερευνητικές δυσχέρειες, αλλά και πάνω 
σε κάποια κετεστημένα, θρησκευτικά, φιλοσοφικά κ.λ.π. 
Α λλά ο Ηράκλειτος είναι ο απίθανος ταραξίας, όποιου η

150 Έ γ ε λ ο ς  είναι το εξελ λη νισ μ ένο  όνομ α  του G eorg Wilhelm 
Friedrich H egel (Γκεόργκ Β ίλχελμ  Φ ρήντριχ Χένκελ). Γεννή- 
δη- κε στην Στουτγάρδη το 1770 και η έδ α νε  στο Β ερ ολ ίνο  το 
1831. Είναι ο  σημαντικότερος εκπρόσω πος του Γερμανικού, αλ
λά και του παγκόσμιου Ιδεαλισμού. Είναι αυτός που εισέφερε  
ξανά  στην παγκόσμια σκέμη την διαλεκτική. Μ’ αυτόν ολοκλη - 
ρώ νε- ται και τερματίζεται η κλασσική φιλοσοφία.. Έ να  σημα
ντικό κεφάλαιο της δεωρίας του Μαρξ, έχει στηριχδεί στην 
διαλεκτική του Χ έγκελ.
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συχασμού, που λέγει καλά είμαστε εδώ, τι μας χρειάζονται 
τα παραπέρα και τα άγνωστα. Μα αυτά τα άγνωστα είναι 
το αλάτι, αλλά, και το κυριώτερο, ο σκοπός της ζωής.

Ναι ο σκοπός της ζωής.
Η Ηρακλειτική σκέψη, είναι στριφνή και πολυσήμαν

τη.
Αλλά όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε πιο κάτω.
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II. ΤΑ Κ Λ ΕΙΔΙΑ

Εδώ σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, θέλω να πω ότι, κα
τά την γνώμη μου, η κατανόηση της Ηρακλειτικής σκέ
ψης, περνάει αναγκαστικά από την κατανόηση κάποιων 
ερμηνευτικών κλειδιών.

Ό ταν λέγω ερμηνευτικά κλειδιά, μην εννοήσει κα
νείς, όπως συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες περισσότερο, 
και συνέβαινε αείποτε πάνω στον πλανήτη γη, σ’ οποιαδή
ποτε εποχή, σ’ οποιοδήποτε χώρο και σ’ οποιαδήποτε ηλι
κία κι ωριμότητα της ανθρωπότητας, ότι μιλάω για κά
ποια "μαγικά" εργαλεία που μπορούν να επιλύσουν οποιο- 
δήποτε πρόβλημα, είτε ιδεολογικό, είτε προσωπικό και πά
νω απ’ όλα μαγικά όργανα που μπορούν να καταστήσουν, 
τον "οποιοδήποτε" κάτοχο των κλειδιών, ικανό να επιβάλ
λεται κυριαρχικά πάνω στους συνανθρώπους του και στην 
εξέλιξη των γεγονότων.

Προς Θεού όχι αυτό. Τα κλειδιά για τα οποία θα μι
λήσω τώρα, είναι διαφορετικά.

Για μένα, η μόνη ορθή και αλάνθαστη μέθοδος, της 
οποιοσδήποτε προόδου, είναι απλά κλειδιά, που περνούν α
ναγκαστικά απ’ την βασική εντολή της Αγάπης 151. Τίποτα 
δεν μπορεί κανείς να καταλάβει, και πάνω απ’ όλα τον Η
ράκλειτο, αν δεν κατανοήσει τα βασικά αυτά κλειδιά.

α) Το κ λειδ ί της Ενότητας του Σύμπαντος

"...δεν είναι ικανοί να συλλάβουν το γεγο
νός ότι ο Θεός βρίσκεται σε όλα τα πλάσματα και στα 
πιο ασήμαντα- ακόμη και σε μια μύγα!"

Μάϊστερ Έκκαρτ 152

151 "..καινήν εντολή ν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους.."
152 Δ ομ ικα νός ιερω μένος βαδειά επ η ρεα σ μ ένος από τις δ ιδα
σκαλίες του Α λβέρτου του Μ εγάλου και του Θωμά του Ακινάτη. 
Γ εννήθηκε το 1260  στην επαρχία  της Θ ουριγγίας της Γερμα
νίας. και π έδα νε  το 1327. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους μυ-
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Ερίζεται, από την αρχαιότητα ακόμη, ποιος είναι ο 
πατέρας της αρχαίας Ελληνικής φράσεως "εν το παν". Ο 
Αέτιος το αποδίδει στον Θαλή. Πάντως το αξίωμα αυτό 
είναι κοινό στον Ηράκλειτο και στους Ελεάτες, αλλά και 
στον Πλατωνισμό και τον Νεοπλατωνισμό και σ’ όσα και 
όποια αυτοί επηρέασαν, στην διαδρομή της ιστορίας του 
πνεύματος.

Το ποιος το είπε, για  την άποψη που εξετάζουμε τώ
ρα, δεν έχει καμμιά ουσιαστική σημασία. Εκείνο που έχει 
σημασία είναι να κατανοήσει ο καθένας μας αυτό το κλει
δί στην ουσία του. Σαν πρόταση που απευθύνεται στην κοι
νή λογική, είναι απλή η κατανόησή της. Εντάξει, βρε 
αδελφέ δεν είναι δύσκολο. Τα πάντα είναι ένα και βέβαια 
δεν μπορεί νάναι κι αλλοιώς, αφού τα έφτιαξε όλα ο Θεός, 
θα πει ο θεοσεβούμενος όποιας θρησκείας. Τα ίδια θα πει 
κι ένας κλασικός υλιστής, που πιστεύει ότι τα πάντα είναι 
δημιουργήματα της ύλης και μόνο αυτής.

Η αληθινή γνώση, σκοντάφτει, δυστυχώς πάντα, πά
νω στην γενίκευση και την σχηματοποίηση.

Και το κυριώτερο είναι, ότι αυτοί που κάνουν αλό
γιστη χρήση της γενίκευσης και της σχηματοποίησης, μέ
νουν με την ακράδαντη πεποίθηση ότι βρίσκονται στον πιο 
σωστό δρόμο για την γνώση, που την θεωρούν πολύ απλή 
και ζήτημα λίγου ή λίγο περισσότερου χρόνου, χωρίς ν’ α
ντιλαμβάνονται ότι τελικά βρίσκονται σε λάθος δρόμο και 
όχι δεν πλησιάζουν αλλά απομακρύνονται απ’ τη κατα
νόηση αυτής της έννοιας της ενότητας του Σύμπαντος.

Η έννοια αυτή είναι σε γενικές γραμμές, ότι η κά
ποτε αρχική μονάδα διαιρέθηκε σε πολλά κομμάτια και τε
λικά, ξαναψάχνει τα κομμάτια της μέσα σ’ αυτή την α- 
πειραριθμία των μορφών, για να ενωθεί ξανά στην πρω
ταρχική μονάδα.

Πάνω στον πλανήτη Γη, έχουν διατυπωθεί πολλές 
εκδοχές, σε διάφορες εποχές και σε διάφορους γεωγραφι
κούς χώρους, πάνω στην αρχέγονη αυτή πραγματικότητα. 
Ο μύθος του Όσιρι, που διαμελίστηκε από τον αδελφό του

στικισιές της αυγής της α να γέννη σ η ς. Υ πήρξε σ ύ γχ ρ ο νο ς  του 
Δάντη.
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Σηθ και η γυναίκα του Ίσ ιδα που ψάχνει για τα κομμάτια 
του και ο διαμελισμός του Διόνυσου από τους Τιτάνες, εί
ναι δυο μόνο παραλλαγές πάνω σ’ αυτό το αιώνιο θέμα.

Η ουσία δεν είναι να κατανοήσουμε νοηματικά αυ
τές τις αρχέτυπες ενοιολογικές φόρμουλες. Η ουσία είναι 
να τις βιώσουμε στην πρωταρχική τους ουσία.

Ας προσπαθήσουμε μέ ένα μικρό και ταπεινό παρά
δειγμα, που βασίζεται στην υλιστική αντίληψη ζωής, να 
φτάσουμε σε κάποια πάροδο της ατραπού αυτής.

Ας υποθέσουμε ότι αγοράσατε ένα λαχείο, που αφού 
είδατε τα αποτελέσματα της κλήρωσής του και διαπιστώ
σατε πως δεν κερδίζει, από μανία για την κακοτυχία που 
πάντα σας κυνηγά, το κόψατε σε εκατοντάδες κομματάκια 
και το πετάξετε στο τενεκέ των σκουπιδιών σας. Έ λ α  ό
μως που είχατε δει τον κατάλογο της προηγούμενης κλή
ρωσης κι όχι αυτής που αφορούσε το λαχείο σας, κι όταν 
κοιτάξατε τον κανονικό κατάλογο, διαπιστώσατε ότι κέρ
διζε ένα ή περισσότερα δισεκατομμύρια δολλάρια.

Τι κάνετε τότε ; Τι άλλο, ψάχνετε, ψάχνετε μέσα 
στον τενεκέ των σκουπιδιών σας, με μανία, να βρείτε τα 
χαμένα κομμάτια του λαχείου σας.

Εδώ η αρχική μονάδα είναι το λαχείο σας και τα επί 
μέρους κομμάτια του είναι αυτά που συνθέτουν την αρχική 
μονάδα, τον δισεκατομμυριούχο λαχνό σας. Για σκεφτείτε 
με τι λαχτάρα αναζητάτε τα ευτελή μικρά τεμάχια χαρτιού, 
για  τον οποιοδήποτε που σας βλέπει απορία, κι ίσως πι
κρόχολη ειρωνεία, αλλά για σας που ξέρετε τι σημαίνει η 
ολοκλήρωση της αποκατάστασης της αρχικής μονάδας, του 
λαχνού σας, αυτού που κερδίζει τα δισεκατομμύρια, καμμιά 
προσπάθεια δεν πάει χαμένη, αφού η κάθε μια ανεύρεση κι 
ενός ελάχιστου τμήματος, σας οδηγεί στην αποκατάσταση 
του λαχνού και στο κέρδος των δισεκατομμυρίων.Και πόση 
αγανάκτηση νοιώθετε γ ι’ αυτούς τους γύρω σας, που δεν 
καταλαβαίνουν, γιατί απλά αγνοούν την διασύνδεση μετα
ξύ των ευτελών κομματιών χαρτιού, με την αποκατάσταση 
του λαχείου σας, της αρχικής μονάδας που κερδίζει τα δι
σεκατομμύρια.

Είδατε ποτέ έτσι τον περίγυρό σας πάνω στη Γη; 
Δηλαδή σαν κομμάτια της πρωταρχικής ουσίας, σαν μικρά
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κομματάκια του λαχείου σας, ή ακόμα σαν την περισυλλο
γή της πατρικής μας περιουσίας ή της ουσίας μας, αφού 
στο Έ να  μετέχουμε κι εμείς;

Σκύψατε ποτέ με την ανάλογη λαχτάρα πάνω στον 
συνάνθρωπό σας, πάνω στον σκύλο που μπορεί να σας γλύ
φει ή να σας γαυγίζει, πάνω στη γάτα ή στο κουνούπι, που 
πάντα κάτι θέλει από σας, λίγο απ’ το αίμα σας, για  να ζή- 
σει. Κανείς δεν λέγει να καθήσεις να σε φάει το κουνούπι, 
όπως κανείς δεν σου λέγει να μην αφαιρέσεις την σκωλη
κοειδή απόφυση, ή το νεφρό σου ή ένα άλλο μέρος απ’ το 
σώμα σου, αν αυτό θέτει σε κίνδυνο το υπόλοιπο σώμα σου. 
Αλλά την ώρα που χτυπάς το κουνούπι στο σβέρκο σου ή 
στο χέρι σου ή στο πόδι σου, νοιώθεις κάτι ανάλογο ή κάτι 
σχεδόν ανάλογο, δηλαδή την αναγκαιότητα της πράξης κι 
όχι το μίσος της πράξης;

Εάν όχι, φρόντισε να το νοιώσεις. Είναι μια βασική 
τεχνική για να καταλάβεις την ενότητα του Σύμπαντος 
και την αρμονία των αντιθέτων.

Βέβαια για την κατανόηση αυτών των εννοιών, ανα
γκάστηκα να πάρω παραδείγματα από την υλική φύση των 
πραγμάτων, κι αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει κατανοητή 
απ’ τον μέσο άνθρωπο, η διαδικασία αυτή, σ’ ένα άλλο θεω
ρητικό επίπεδο.

Πάνω στην αρχή της ενότητας του Σύμπαντος ο Η
ράκλειτος εισφέρει:

"..και εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.." (απ. 10) και 
από όλα το ένα κι απ’ το ένα τα πάντα.." Αυτό είναι το 
κλειδί της ενότητας του σύμπαντος που διατύπωσε ο Ηρά
κλειτος.

Πάνω στο θέμα αυτό, υπάρχει η ανάλογη φράση που 
περιλαμβάνεται στο φερόμενο σαν γραμμένο από τον Ερμή 
τον Τρισμέγιστο βιβλίο με τον τίτλο "σμαράγδινος πίναξ".

Ας το δούμε:" Κι όμως τα πράγματα προήλθον εξ Ε
νός πράγματος, διά της Σκέψεως Ενός, ούτω τα πράγματα 
εγεννήθησαν εκ του Ό ντος τούτου δια προσαρμογής, 
(adaptatio).153

pi ΑΛΛΗ φ. Γ^ΛΛΓΑ^ΟΠΟ/ΑΟ/ ΗΛΑΚΛ<ΐΤάξ ο  «<K£l<>£

153 βλ. Ερμου Τρισμέγιστου Ο  ΣΜ ΑΡΑΓΔΙΝΟΣ ΠΙΝΑ::, εκδό
σεις ΔΙΜ ΕΛΗ, Α θή να  1998, πάνω  σε κείμενο της βιβλιοθήκης
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" Η  επιστροφή στην αρχική κατάσταση είναι ο κοι
νός Νόμος. Η  γνώση του κοινού Νόμου είναι η φώτιση, η 
άγνοιά του είναι η μάταιη ταραχή και η πρόκληση της δυ
στυχίας πάνω στον άνθρωπο. Η  γνώση του κοινού Νόμου 
είναι κατανόηση, κατανόηση που οδηγεί στην αμερόληπτη 
παγκοσμιότητα. Η  αμερόληπτη παγκοσμιότητα είναι τε
λειότητα. Όποιος είναι τέλειος, είναι όμοιος μ ε  τον Ουρα
νό, όμοιος με τον Ουρανό μπορεί να ταυτιστεί μ ε  το Τάο. 
Ταυτισμένος με το Τάο, μπορεί να διαρκέσει ως το τέλος 
των ημερών του, δεν φοβάται κανέναν κίνδυνο." Αυτά μας 
λέγει ο Λάο-τσε στο Τάο τε Τ σ ινγκ .154

Βλέπουμε λοιπόν εδώ πως και το Τάο μιλά για την 
νομοτέλεια της επανόδου στην αρχική κατάσταση και μας 
λέγει ότι αυτός είναι ο κοινός Νόμος, που αν τον γνωρί
σουμε, έρχεται η φώτιση, αλλά αν τον αγνοούμε θα βρι
σκόμαστε σε μάταιη ταραχή και δυστυχία.

"Βυν νόω λέγοντας ισχυρίζεσθαι χρη τω ξυνώ πά
ντων, όκωσπερ νόμω πόλις και πολύ ισχυροτέρως τρέφο
νται γαρ πάντες οι ανθρώπειοι νόμοι υπό ενός, του θείου 
κρατεί γαρ τοσούτον οκόσον εθέλει και εξαρκεί πάσι και 
περιγίνεται." (απ 114)

(Αν με το νου μιλάμε, πρέπει να στηριζόμαστε σ’ αυ
τό που είναι κοινό όλων των πραγμάτων, όπως ακριβώς η 
πόλη, (Πολιτεία) και με περισσότερη δύναμη ακόμη. Γιατί 
οι ανθρώπινοι νόμοι τρέφονται από τον ένα, το θείο. Γιατί 
αυτός διαρκεί όσο θέλει και επαρκεί για τα πάντα και πε
ρισσεύει, (είναι δηλαδή ατέλειωτος και άφθαρτος).

Λιό δει έπεσθαι τω ξυνώ του λόγου δ’ εόντος ξυνού 
ζώουσιν οι πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνησιν. (απ. 2)

(Γι’ αυτό πρέπει ν’ ακολουθούμε το κοινό Λόγο κι’ 
ωστόσο, ενώ ο λόγος είναι κοινός, ζουν οι πολλοί σαν να 
έχουν μια δίκιά τους φρόνηση). Ταυτόσημο είναι και το απ. 
1 7 .155

Σ φ ιγγός του Πέτρου Γρά6ιγγερ.
154 βλ. Μαξ Κ άντενμαρκ "Ο Λ Α Ο  ΤΣΕ και Τ αοϊσμός" εκδόσεις  
Π ύρινος Κ όσμος, Α θήνα.
155 Απ. 17. Κλήμ. Στρωμ. 2 ,8  ου γόρ φ ρονέουσι τοιαύτα πολλοί, 
οκ όσ οι εγκυρεύσιν, ουδέ μαθόντες γινώ σκουσιν, εωυτοίσι δε  
δοκέουσι.
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Από αυτά τα τρία αποσπάσματα του Ηράκλειτου αν
τιλαμβανόμαστε πόσο κοντά βρίσκονται οι δυο σκέψεις, 
του Λάο-τσε και του Ηράκλειτου, πάνω στο θέμα που μας 
απασχολεί εδώ. Κι οι δυο μιλάνε για τον κοινό Λόγο ή 
Νόμο, που μόνο η ουσιαστική κατανόησή του, μπορεί να 
σπρώξει στην αληθινή γνώση, στην κατανόηση του σύμ- 
παντος ή η έλλειψη κατανόησης να δημιουργήσει προ
βλήματα στον άνθρωπο.

β) Το Κ λειδί της χω ριστικότητας

Το δεύτερο κλειδί είναι ο νόμος της χωριστικότη- 
τας τον οποίο θα προσπαθήσω ν’ αναπτύξω εδώ.

Το αρχικό Έ να, στην εκδήλωσή του στο χώρο και 
το χρόνο, που αυτό δημιούργησε, χωρίστηκε σε μια απειρά
ριθμη ποικιλία μορφών, έτσι που τα κομμάτια του να μη α
ναγνωρίζονται εύκολα. Μα γιατί αυτό θα ρωτήσει κανείς. 
Μα γιατί αυτό είναι ένας απ’ τους βασικούς κανόνες της 
εκδήλωσης.

Στο αρχικό Έ να, μετείχαμε και μετέχουμε όλοι, κι 
ας μη το ξέρουμε. Έ τσ ι αποφασίστηκε κάποτε αυτή η εκ
δήλωση στο Σύμπαν του νερού και σημαδοτήθηκε σαν 
"επίδοση", ο δρόμος της επιστροφής, που πρέπει νάναι τόσο 
δύσκολος, όσο η έξοδος από τον Μ ινωϊκό Λαβύρινθο. Ο 
μίτος της Αριάδνης υπάρχει πάντοτε, το πρόβλημα είναι η 
ανεύρεσή του.

Κι έτσι τα πάντα, μετά το χωρισμό, πήραν παράδοξη 
κι ανερμήνευτη όψη. Μόνο όψη, γιατί τα πάντα είναι αυτά 
τα δικά μας που κρύφτηκαν κάτω από μορφές. "Η  φύσις 
κρύπτεσθαι φ ιλεί " είπε ο Ηράκλειτος. Που σημαίνει ότι η 
φύση αγαπάει να κρύβεται, αυτός στην ουσία είναι ο πυρή
νας του νόμου της χωριστικότητας. Η βαθειά κατανόηση 
της ενότητας, πέρα κι έξω απ’ τις μορφές που η φύση αρέ- 
σκεται να παίρνει.

οι περισσότεροι δ εν  ερευνού ν τίποτε από όσα  γίνονται γύρω 
τους, ούτε και τα κατανοούν αν τους διδάξουν, απλώ ς έχο υ ν  την 
δική τους avn'/\nyn.
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Μα θα ρωτήσετε γιατί όλ’ αυτά; Είναι μια απλή και 
συχνά διατυπούμενη ερώτηση από πολλούς, που εγώ τελι
κά θα την θεωρήσω πολύ εύλογη, αλλά επιφανειακά.

Μα γιατί επιφανειακά, θα ρωτήσετε στα σίγουρα πά
λι. Θα σας πω. Το απλό αυτό ερώτημα, δεν απέχει ουσια
στικά από το ερώτημα, "Ποιος είναι ο Θεός και ποια η 
Σκέψη του". Πιο κάτω το ερώτημα αυτό δεν είναι τίποτε 
άλλο στην ουσία του, από το ερώτημα: "Γιατί ο Θεός α
ποφάσισε την δοκιμασία μας σ ’ αυτό το Σόμπαν του νερού" 
με όλα τα συναφή επακόλουθα. Ό ταν θα το ξέρω αυτό, δεν 
θα μπορώ να σας το πω, ούτε εσείς θα μπορείτε να το πείτε 
όταν θα το μάθετε.

Έ να ς σύγχρονος του Ηράκλειτου, που είδαμε πιο 
πάνω, ο Λάο Τσε είπε το περίφημο: "Αυτός που ξέρει δεν 
μιλά, αυτός που μ ιλά  δεν ξέρει".156

γ) Το Κ λειδί του Λ όγου

Ο φοβερός Ηρακλειτικός Λόγος. Τι είναι ο Λόγος; 
"του δε λόγου τούδ’ εόντος αεί αξύνετοι γίνονται 

άνθρωποι και πρόσθεν ή ακούσαι και ακούσαντες το πρώ
τον· γινομένων γαρ πάντων κατά τον λόγον τόνδε απεί- 
ροισιν εοίκασι πειρώμενοι και επέων και έργων τοι- 
ούτων, οκείων εγώ  διηγευμαι κατά φυσιν διαιρέων έκα
στον και φράζων όκως έχει, τους δε άλλους ανθρώπους 
λανθάνει οκόσα εγερθέντες ποιουσιν, όκωσπερ οκόσα ευ- 
δοντες επιλανθάνονται. " (απ. 1).

(Α ν και αυτός ο λόγος υπάρχει αιώνια „ οι άνθρω
ποι γίνονται ασύνετοι και πριν τον ακούσουν και αφού τον 
πρωτοακούσουν, γιατί, ενώ τα πάντα γίνονται σύμφωνα μ ’ 
αυτόν, οι άνθρωποι φαίνονται άπειροι απέναντι σ ’ αυτόν κι

156"Κούφιες κουβέντες για το φώς 
τινάζουν όλοι
αυτός που τάγγιξε ά λα λος μένει."

Α υτό είναι ένα  ποιητικό κομματάκι α πό  ένα  άσημο και άγνω 
στο ποιητή κι αυτός τυχαίνει νάμαι εγώ και περιλαμβάνεται σε  
μια ποιητική συ λλογή  που δ εν  έχω  εκδώ σει ακόμα., αλλά ελπ ί
ζω να την εκδώσω μαζί με το βιβλίο αυτό.
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όταν ακόμη επιχειρούν λόγια και έργα σαν αυτά που εγώ  
διηγούμαι, κατά τον φυσικό νόμο, διαιρώντας το καθένα,, 
λέγοντας πως ακριβώς είναι στην ουσία του, απ’ τους άλ
λους όμως ανθρώπους, ξεφεύγουν αυτά που αφού ξυπνή
σουν κάνουν, όπως ακριβώς λησμονούν κι αυτά που στον 
ύπνο τους κάνουν).

Ξυν νόω λέγοντας ισχυρίζεσθαι χρη τω ξυνώ πάν
των, όκωσπερ νόμω πόλις και πολύ ισχυροτέρως τρέφονται 
γαρ πάντες οι ανθρώπειοι νόμοι υπό ενός, του θείου κρατεί 
γαρ τοσούτον οκόσον εθέλει και εξαρκεΐ πάσι και περιγί- 
νεται. (απ 114)

(Αν με το νου μιλάμε, πρέπει να στηριζόμαστε σ’ αυ
τό που είναι κοινό όλων των πραγμάτων, όπως ακριβώς η 
πόλη, (Πολιτεία) και με περισσότερη δύναμη ακόμη. Γιατί 
οι ανθρώπινοι νόμοι τρέφονται από τον ένα, το θείο. Γιατί 
αυτός διαρκεί όσο θέλει και επαρκεί για  τα πάντα και πε
ρισσεύει, (είναι δηλαδή άφθαρτος).

Αιό δει έπεσθαι τω ξυνώ του λόγου δ’ εόντος ξυνού 
ζώουσιν οι πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνησιν. (απ. 2)

(Γι’ αυτό πρέπει ν’ ακολουθούμε το κοινό Λόγο κι’ 
ωστόσο, ενώ ο λόγος είναι κοινός, ζουν οι πολλοί σαν να 
έχουν μια δίκιά τους φρόνηση).

Ό πω ς είπαμε πιο πάνω, ο μυστικός είναι εκείνος ο 
οποίος πιστεύει ότι ο κόσμος είναι δομημένος μ’ ένα και 
μοναδικό θεϊκό σχέδιο, που διέπει και κατευθύνει τα πάν
τα, το οποίο δεν είναι ορατό, αλλά μπορεί να αποκαλυφθεί 
τμηματικά από την μελέτη της φύσης και των φαινομένων 
και από άλλες εσωτερικές και πνευματικές διεργασίες, ό
πως η αυτογνωσία και ο εναρμονισμός προς το θεϊκό σχέ
διο.

Αυτό το σχέδιο διακηρύσσει ο Ηράκλειτος, στα απο
σπάσματα που αναφέρονται σ’ αυτόν τον Λόγο όπως εί
δαμε πιο πάνω. Αυτός ο λόγος είναι απλά ένα Σχέδιο, που 
τα πάντα ρυθμίζει, ακόμη κι εμάς, και που εμείς ζούμε σα 
νάμαστε ξέχωρα απ’ αυτόν και σα νάχουμε μια δική μας, 
ξέχωρη κι ανεξάρτητη "φρόνηση".

Βλέπουμε λοιπόν πως ο Ηράκλειτος, αντιλαμβάνεται 
τον Λόγο σαν ένα τέλειο και αξεπέραστο σχέδιο το οποίο 
διέπει τα πάντα και το οποίο προσφέρεται για κατανόηση

P A /W  Φ Γ ^ Λ Μ Ά Κ ^ Γ ^ /Α ^ / Hf> ΑΚΑΥΤΟΣ <Φ*ξΙ°Γ
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και σαν δρόμος επιστροφής.

δ) Το κ λειδ ί της αρμονίας των αντιθέτω ν, ή το 
κ λ ε ιδ ί της αγάπης

Το αντίξουν συμφέρον και εκ των διαφερόντων καλλίστην 
αρμονίαν (και πάντα κατ’ έριν γίνεσθαι) απ. 8

τα αντίθετα ταιριάζουν και από αυτά που διαφέρουν προέρχεται η τέλεια 
αρμονία και τα πάντα γίνονται από την έριδα, την αντίθεση.

Αρμονίη αφανής φανερής κρείττων απ. 54 
Η αφανής αρμονία, είναι καλύτερη από τη φανερή.
Το παγκόσμιο σχέδιο, ο Λόγος, είναι δομημένο πάνω 

στις αντιθέσεις. Η πρωταρχική αρμονική αντίθεση είναι η 
αρμονική συνύπαρξη της ύλης και της ψυχής, μέσα στον 
χώρο και το χρόνο της εκδήλωσης. Στην καθαρή ύλη, η 
τροφική αλυσσίδα σηματοδοτεί τις αντιθέσεις, αλλά και 
την αρμονία. Αν παρατηρήσουμε με κάποια ιδιαίτερη προ
σοχή γύρω μας, θα δούμε ότι στην φύση κυριαρχεί η έριδα 
κι ο πόλεμος, αλλά με μια τέτοια αρμονική συμμετρία, που 
ο καθένας μένει έκπληκτος από την δύναμη και την τε
λειότητα του Σχεδίου, που κυριαρχεί αρμονικά πάνω στις 
αντιθέσεις.

Το ζωολογικό βασίλειο -πλην ίσως κάποιων ελάχι
στων εξαιρέσεων σε ατελείς μορφές ζωής-είναι τελείως α
νίκανο να μετατρέψει τα ατελή συστατικά της γης και του 
αέρα και του ήλιου, σε επιβιωτικές ουσίες. Αυτός ο ρόλος 
έχει ταχθεί στο φυτικό βασίλειο.

Για φανταστείτε τον σημερινό άνθρωπο και όλα τα 
είδη της ζωολογίας πάνω στον πλανήτη γη ή οποιονδή- 
ποτε άλλο όμορφο και εξαιρετικά εύφορο, που όμως στε
ρείται εντελώς βλάστησης, του φυτικού βασιλείου δηλαδή. 
Η ζωή του ζωικού βασιλείου πάνω στον πλανήτη αυτόν θα 
ήταν καταδικασμένη αμετάκλητα.

Το φυτό, από το πιο μεγαλόπρεπο δέντρο, μέχρι την 
πιο ταπεινή μορφή χλωρίδας, της τσουκνίδας, του χαμομη
λιού, του τριφυλλιού, έχει ένα μοναδικό κι αναντικατάστα
το προνόμιο, ν’ απλώνει τις ρίζες του μέσα στην μητέρα γη, 
στο χώμα ή και στον βράχο ακόμη και να ρουφά άμεσα χυ
μούς ζωής, που τις μετατρέπει σε βρώσιμη για τον άνθρωπο
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ή τα ζώα ουσία.
Σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος τρέφεται από το φυτικό 

βασίλειο, άμεσα, και απ’ το ζωικό, το οποίο όμως με την 
σειρά του τρέφεται από το φυτικό ή από άλλα ζώα που 
τρέφονται από το φυτικό.

Ο τελικός τροφοδότης της ζωής είναι το φυτικό βα
σίλειο, αυτό είναι το αναγκαίο διάμεσο της ζωής μεταξύ 
της γης και του ζωολογικού βασιλείου.

Εχω πει πολλές ότι απ’ το παγκόσμιο σχέδιο, το ο
ρυκτό έχει παραδοθεί στο φυτικό, το φυτικό στο ζωολογι
κό και όλα μαζί στον παμφάγο πίθηκο που ποιητικά τον ο
νομάζουμε άνθρωπο.

" Στην αρχή το φως . Και η ώρα η πρώτη που τα χείλη 
ακόμη στον πηλό δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου αί
μα πράσινο και βολβοί στη γη χρυσοί" μας λέγει ο Οδ. Ε- 
λύτης157 στο Ά ξιον  Εστί και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί, του
λάχιστο πάνω στον πλανήτη Γη το αίμα είναι στην ουσία 
πράσινο, αφού η συνολική ζωή τροφοδοτείται από το φυτι
κό Βασίλειο.

Η τροφική αλυσσίδα είναι από την φύση της μια βασι
κή έριδα, μια αντίθεση. Αλλά αυτή η αντίθεση είναι μια 
αρμονική κατάσταση. Όπου ο άνθρωπος προσπάθησε να 
παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο, σ’ αυτή την αλυσσίδα, 
προκάλεσε ανεπανόρθωτες καταστροφές.

Μα μίλησες για αγάπη θα ρωτήσουν σίγουρα πολλοί 
από τους αναγνώστες. Που μιλάει ο Ηράκλειτος για αγά
πη; Μα ο Ηράκλειτος μιλάει για  την αρμονία των αντιθέ
των. Ο Ηράκλειτος λοιπόν μιλάει για την ουσία της αγά
πης, αυτής που βρίσκεται μακρυά από την τρέχουσα αν
τίληψη της ανθρώπινης αγάπης, της φιλανθρωπίας, την 
τρέχουσα αντίληψη της ζωοφιλίας κ.λ.π.

Η αγάπη είναι αρμονία και είναι η αρμονία των αντι
θέτων, και ο Ηράκλειτος μας λέγει ακόμη ότι η κρυφή αρ
μονία είναι καλύτερη της φανερής.

Η αγάπη είναι ο φανερός αλλά και ο κρυφός ιστός της

157Ο δυ σσ έα ς Ελύτης μεγάλος σ ύ γχ ρ ο νο ς  Έ λλη να ς ποιητής. Τι
μήθηκε με ίο  6ρα 6είο  Ν όμπελ. Τ ο Αξιόν Εστί έχει μελοποιηθεί 
κατά μ εγά λ ο  μέρος από τον Μίκη Θ εοδω ράκη
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αρμονίας ο οποίος συνδέει και συντονίζει ολόκληρο το οι
κοδόμημα

ε) Το κ λειδ ί της ψυχής

Έ να  μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια σκέψη και την 
οντολογική αναζήτηση, σήμερα και πάντοτε είναι το θέμα 
της ψυχής, ειδικότερα σήμερα.

Ο βασικός προβληματισμός είναι: Η ψυχή, υπάρχει αυ
τόνομα και ανεξάρτητα από το σώμα: Εάν ναι τότε ποια η 
διάρκειά της, ποια η διαδρομή της πριν και ποια η διαδρο
μή της μετά τον θάνατο του σώματος;

Πιο πάνω και συγκεκριμένα στόν πρόλογο, έχω ξεκα
θαρίσει κάποιες σκέψεις μου πάνω στα θέματα αυτά.

Εγώ προσωπικά δέχουμαι την αθανασία της ψυχής, με 
την έννοια ότι η ψυχή αποτελεί, μια διαφορετική κατάστα
ση από το σώμα, προϋπάρχει αυτού και επιβιώνει, μετά από 
τον θάνατο, μετέχει στον Λόγο, τον εκδηλωμένο Λόγο, 
αλλά δεν είναι ανεξάρτητη από την ύλη, την άλλη μορφή 
του εκδηλωμένου Λόγου, αφού μόνο μέσον αυτής εκδηλώ
νεται στο φυσικό επ ίπεδο .158

Μ’ αυτή την έννοια και ο Ηράκλειτος μας λέγει ότι 
"..ταυτό τ’ ένι ζων καί τεθνηκός.." (απ. 88) είναι το ίδιο αυ
τό που ζει κι αυτό που πέθανε. Αυτό το απόσπασμα θα το 
ξαναβρούμε και πιο κάτω.

Αυτές οι αντιλήψεις, όπως αναφέρω και στον πρόλογο, 
δεν προέρχονται μόνο από την ανατολή, όπως μερικοί στα 
τωρινά χρόνια πιστεύουν, αλλά κύρια και πρώτιστα έχουν 
διατυπωθεί στην Ελληνική αρχαιότητα και αναμφισβήτητα 
στα αρχαία Ελληνικά Μυστήρια. Η ψυχή λοιπόν, στην 
"ατέλειωτη" διαδρομή της, προς την τελείωση, ακολουθεί 
μια πορεία εξελικτική. Ο Ηράκλειτος έχει διατυπώσει πά
νω στο θέμα αυτό δυο κύρια αποσπάσματα. 
ο) ψοχής πείρατα ιών ουκ αν εξεύροιο, πάσαν επιπορευό- 
μενος οδόν, ούτω βαθύνλόγον έχει.."(απ. 45)
(όσο και αν προχωρήσεις, δεν θα μπορούσες να βρεις τα

158 Πάνω στο δέμα  αυτό παραπέμπω στο κομμάτι από τον Κρα- 
τύλο του Πλάτωνα που παραθέτω στον π ρόλογο .
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πέρα τα (  τ ’ ακραία όρια) της ψυχής, κι όλους αν ακόλουθή- 
σεις τους δρόμους, γ ια τί (η ψυχή) έχει ένα τέτοιο βαθύ 
Λόγο!).

β)"..ψυχής έσ τ ι λ ό γ ο ς  εα υ τό ν  αύξων..."  (α π . 115)
(Στην ψυχή υπάρχει Λόγος, ο οποίος με τον εαυτό του 

αυξάνει, είπε στο άλλο του απόσπασμα).
Αυτά τα αποσπάσματα θα τα αναλύσουμε πιο κάτω, 

αλλά αυτή την στιγμή, μπορούμε να πούμε, a priori, ότι ο 
Ηράκλειτος, δέχεται αυτή την αντίληψη της ψυχής και του 
σώματος που ανάπτυξα πιο πάνω ή μια παρόμοια σε γενι
κές γραμμές αντίληψη.

Πάντως, όχι την αντίληψη που μερικοί του αποδίδουν 
εντελώς επιπόλαια, ότι δεν αποδέχεται την αθανασία της 
ψυχής, επειδή λέγει ότι οι ψυχές γεννιούνται από τις α
ναθυμιάσεις του νερού το οποίο είναι ένα από τα υλικά 
στοιχεία και επιστρέφουν σ’ αυτό, μετά τον θάνατο.15

στ) Το κ λειδ ί της μόνωσης

Μόνωση είναι εκείνη η ιδιόρρυθμη κατάσταση, στην 
οποία περιέρχεται αυτός που εισέρχεται στην ατραπό της 159

159 β λ  Ε. Ρ ούσ σου  Ο Η ΡΑΚ ΛΕΙΤΟ Σ όπως και ΚΑΚΤΟΣ Ο Η 
ΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 1995  σελ. 2 0  όπου αναφέρονται: "..Στο παραπά
νω σχήμα εντάσσει ο Η ράκλειτος και τις ανθρώ πινες μυχές, 
που δ εν  είναι τίποτα ά λλο  παρά αναθυμιάσεις του υγρού στοι
χείου, μείγμα  δηλαδή φωτιάς και νερού, που μετά το θάνατο του 
σώματος μετατρέπονται σ ε  νερό και γη είναι εμφανής η απόρ- 
piyn  κάθε ιδέας π ερ ί αθανασίας της μυχής '
Ο μολογώ  ότι δ εν  μπορώ να δεχθώ  με κανένα  τρόπο αυτή την 

αφοριστική και αξιωματική δέση, η οποία  δ εν  έχει κ α νένα  έρει
σμα στα αποσπάσματα του Ηράκλειτου, αφού αυτά τα α ποσπ ά 
σματα περί υγρού και μυχής, για μένα  έχο υ ν  τελείως διάφορη  
ερμηνεία, την οποία  8α  παραθέσω  στα επ όμ ενα  κεφάλαια.
Α λλά  κι αν ακόμη μ π ορούσε να ευσταθήσει έστω η αντίθετη  

ερμηνεία, τα πιο πάνω  αποσπάσματα που σ υ νδ έου ν  τις μυχές με 
τον Λ ό γ ο  και αναφ έρουν επί λέξει ότι έχο υ ν  παρά πολύ βαθύ  
Λ ό γο ν , ο  οπ ο ίος  αυξάνεται με τον εαυτό του, τι θα τα κάνουμε; 
θα τα πετάξουμε:
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αληθινής γνώσης. Αυτή η κατάσταση, δημιουργεί μια προ- 
ϊούσα μόνωση στο άτομο και μια αυξανόμενη απόσταση 
από τον μέσο άνθρωπο. Αυτό καταλήγει να δημιουργήσει 
μια "ταξική" θα λέγαμε διαφοροποίησή του, σε σημείο που 
ο κοινωνικός περίγυρος, ν’ αντιμετωπίζει το άτομο αυτό, 
με μια περίεργη καχυποψία, αν όχι με αντιπάθεια, γιατί αρ
χίζει να διαφέρει απ’ τον περίγυρο. Αυτός ο δρόμος είναι 
κατεξοχήν μοναχικός και σε τελευταία ανάλυση, προκαλεί, 
τον κάθε εποχής, κοινωνικό περίγυρο και καθιστά τον μο
ναχικό περιπατητή, στόχο, στην κοινή ανθρώπινη αντίλη
ψη και επιθετικότητα.

ζ) Το κ λειδ ί της α ιώ νιας φωτιάς

Ό πω ς είδαμε πιο πάνω, αλλά θα δούμε και πιο κάτω, 
οι διάφοροι ερμηνευτές του Ηράκλειτου προβληματίζονται 
πάνοο στην νοηματική σημασία της Ηρακλειτικής αιώνιας 
φωτιάς. Η γκάμα των απόψεων που έχουν διατυπωθεί απ’ 
τους ερμηνευτές του, πάνω σ’ αυτό το θέμα, είναι μεγάλη.

Δ εν θα ασχοληθούμε ειδικώτερα με το κλειδί της φω
τιάς εδώ, γιατί σε όλο το βιβλίο αναπτύσσεται με επάρκεια 
εκτός του ότι υπάρχει και εξειδικευμένη ενότητα "ΤΟ 
ΠΥΡ" στο κεφάλαιο Ερμηνείας των αποσπασμάτων.

Εκείνο που θέλω να επισημάνω εδώ είναι το απ, 90 το 
οποίο διασώθηκε από τον Πλούταρχο και το οποίο έχει έ
τσι:

"Πυρός τε ανταμοιβή τα πάντα και πυρ απάντων όκω- 
σπερ χρυσού χρήματα και χρημάτων χρυσός,"που έχει την 
γραμματική ερμηνεία ότι τα πάντα ανταλλάσσονται με πυρ 
και το πυρ ανταλλάσσεται με τα πάντα, όπως ακριβώς το 
χρυσάφι ανταλλάσσεται με χρήματα και τα χρήματα με 
χρυσάφι.

Από την διατύπωση αυτού του αποσπάσματος δεν γεν
νιέται καμμιά αμφιβολία ότι ο Ηράκλειτος εννοεί το αεί- 
ζωο πυρ, σαν την δύναμη που περιέχεται στα πάντα και α
νταλλάσσεται με τα πάντα, δηλαδή στην ουσία τον θεό 
στην εκδήλωσή του. Εννοιολογικά το πυρ ταυτίζεται προς 
τον Αόγο που τον αντιμετωπίσαμε στο κλειδί γ ’.
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η) Το κ λειδ ί του νερού

Μέσα στην φοβερή ανάπτυξη του 20ου αιώνα αποκτή
σαμε μια πολύ εξειδικευμένη αντίληψη πάνω στο νερό και 
τις ιδιότητες του. Σήμερα ξέρουμε ότι τα πρώτα δευτερό
λεπτα μετά την μεγάλη έκρηξη, το στοιχείο που κυριαρ
χούσε, κατά τα 80% ήταν το υδρογόνο.

Ακόμη σήμερα ξέρουμε ότι το ανθρώπινο σώμα αποτε- 
λείται κατά 70% από νερό.

Σήμερα είναι κοινά αποδεκτή η θέση ότι το κυριαρχικό 
στοιχείο του Σύμπαντος είναι το νερό και στις τρεις κα
ταστάσεις των σωμάτων: Στερεά (πάγος), Υγρά ( νερό ), 
Αέρια (υδρατμοί). Επίσης κοινά αποδεκτό είναι ότι το νερό 
είναι το πιο παράξενο στοιχείο του σύμπαντος κι έχει τις 
πιο περίεργες ιδιότητες,

Επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός πάνω στα θέματα αυτά, 
θα δανειστώ μερικές σκέψεις από κάποιο πιο ειδικό.

"Κάθε μαθητής του γυμνασίου ξέρει πως ο χημικός τύ
πος του νερού είναι Η20. Ο τύπος αυτός εκφράζει την ένω
ση δύο απλών στοιχείων, του υδρογόνου και του οξυγόνου. 
Από δω και πέρα αρχίζουν τα αινίγματα. Πολλά επιστημο
νικά περιοδικά εξακολουθούν καθημερινά να δημοσιεύουν 
άρθρα με διάφορες θεωρίες με τη σύσταση του νερού. Οι 
χημικοί δεν έχουν ακόμα συλλάβει το μηχανισμό του σχη
ματισμού του. Υπάρχουν περίεργα φαινόμενα. Το νερό είναι 
ένα από τα ελάχιστα στοιχεία στη φύση, που η πυκνότητά 
του στην υγρή κατάσταση είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στη 
στερεά. Γι’ αυτό κι ο πάγος επιπλέει. Από την άλλη μεριά, 
ο πάγος έχει την μοναδική ιδιότητα να συστέλλεται και να 
παρουσιάζει την μεγαλύτερη πυκνότη- τά του την στιγμή 
που λυώνει, όταν δηλαδή περνάμε από τη θερμοκρασία τή
ξης των Ο0 Κε λσίου στους 4°. Επί πλέον το νερό έχει την 
ιδιότητα να ενεργεί άλλοτε σαν οξύ και άλλοτε σαν χημι
κή βάση, με αποτέλεσμα να αντιδρά ακόμα και στον ίδιο 
τον εαυτό του κάτω από ορισμένες συνθήκες.

Το μυστικό της παράξενης συμπεριφοράς του νερού 
βρίσκεται στο άτομο του υδρογόνου, που έχει μόνο ένα η- 
λεκτρόνιο για να συνδυαστεί με οποιοδήποτε άλλο άτομο. 
Ό ταν ενώνεται με το οξυγόνο για να σχηματίσει μόρια νε
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ρού, κάθε άτομο υδρογόνου ισορροπεί μεταξύ δυο α- τόμων 
οξυγόνου, δημιουργώντας αυτό που λέμε "δεσμό υδρογό
νου". Αλλά, έχοντας μόνο ένα ηλεκτρόνιο, το άτομο του υ
δρογόνου μπορεί να ενωθεί στερεά μόνο από την μία του 
πλευρά, κι έτσι ο δεσμός είναι αδύνατος. Η δύναμή του 
φτάνει μονάχα το 10% των συνηθισμένων χημικών δεσμών, 
κι έτσι για να υπάρξει νερό χρειάζονται αντίστοιχα και 
πολλοί δεσμοί. Το υγρό νερό αποτελείται από τόσους λε
πτούς και περίπλοκους δεσμούς ώστε να αποτελεί μια σχε
δόν συνεχή δομή, γ ι’ αυτό και διατυπώθηκε μάλιστα η θε
ωρία ότι ένα ποτήρι νερού δεν περιέχει παρά ένα και 
μοναδικό μόριο! Με τον πάγο ο δεσμός αυτός είναι ακόμη 
ισχυρότερος, ίσως η τελειότερη από τις γνωστές ενώσεις 
του υδρογόνου. Το κρυσταλλικό του σχέδιο έχει δημιουρ- 
γηθεί με τόση ακρίβεια, ώστε φαίνεται να διατηρείται ακό
μη και στην υγρή κατάσταση. Το νερό, αν και μοιάζει 
διαφανές και ξεκάθαρο, περιέχει κρύσταλλα πάγου που 
σχηματίζονται και λυώνουν εκατομμύρια φορές το δευτε
ρόλεπτο. Είναι σαν να θυμάται, στην υγρή μορφή του, την 
κατάσταση του πάγου από την οποία προήλθε, κι επανα
λαμβάνει την συνταγή αμέτρητες φορές, έτοιμο ν’ αλλάξει 
πάλι μέσα σε μια στιγμή. Αν μπορούσαμε να φωτογραφή
σουμε με κατάλληλη μηχανή, θα βρίσκαμε πιθανότατα το 
σχέδιο του πάγου και σ’ ένα ποτήρι ζεστό νερό".

Αυτό το απόσπασμα είναι παρμένο από το βιβλίο του 
Lyall Watson με τον τίτλο ΥΠΕΡΦΥΣΗ που δημιούργησε 
πολύ θόρυβο στις αρχές της δεκαετίας του 1970. 160 Εδώ θα 
σας ομολογήσω ότι συμφωνώ κατά βάση με τις απόψεις 
του συγγραφέα, καίτοι αυτές διατυθώθηκαν στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970, όπως είπαμε. Το νερό από τότε κύλησε 
πολλά εκατομμύρια φορές στις φυσικές του κοίτες πάνω 
στον πλανήτη μας, και όπως μας λέγει πιο πάνω ο συγ
γραφέας, το νερό εξακολουθεί να επαναλαμβάνει την αρ- 
χέγονη συνταγή κι έτσι στο χρόνο αυτό που κύλησε στο 
μεταξύ, πολλά νέα έχουν προστεθεί πάνω στο νερό, αλλά 
απ’ ότι εγώ, με τις φτωχικές μου γνώσεις πάνω στα θέματα * 50
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160 Lyall W atson ΥΠΕΡΦ ΥΣΗ, εκδόσ εις Ν. ΡΑΠ ΤΗ Σ, σελίδα
50.
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αυτά, μπορώ να γνωρίζω, δεν ανέτρεψαν κυριαρχικά τα πιο 
πάνω πορίσματα.

Από το απόσπασμα αυτό, που δεν είναι και το μονα
δικό, πάνω στον τομέα που μας απασχολεί, βγαίνει το συμ
πέρασμα πως το νερό είναι το πιο ιδιόρρυθμο από τα στοι
χεία του πλανήτη μας, αλλά και του σύμπαντος, τουλάχι
στο στην μορφή του υδρογόνου.

Αλλά νοιώθω την επιθυμία να παραθέσω ένα ακόμη α
πόσπασμα από το πιο πάνω βιβλίο, που αναφέρεται στο ί
διο θέμα.

" Βλέπουμε λοιπόν ότι το νερό, είναι ένα αφάνταστα 
ευέλικτο, ευλύγιστο και ευπροσάρμοστο στοιχείο. Οι λε
πτές διασυνδέσεις μεταξύ των ατόμων του το κάνουν πολύ 
εύθραυστο και φτάνει λίγη εξωτερική πίεση για να σπάσει 
τους δεσμούς και να καταστρέψει ή να αλλάξει το σχέδιό 
τους. Οι βιολογικές αντιδράσεις πρέπει να γίνουν γρήγορα 
και με ελάχιστη δαπάνη ενέργειας και το νερό, με τις ιδιό- 
τητές του, είναι ιδανική ουσία για να παίξει το μεσάζοντα 
ρόλο στις ζω ικές λειτουργίες. Είναι γεγονός άλλωστε, ότι 
το μεγαλύτερο μέρος του βάρους κάθε ζωντανού οργανι
σμού (στον άνθρωπο 65%) είναι νερό.

Κανένας επιστήμονας δεν αμφισβητεί την συμπεριφορά 
του νερού στα φυτά ή τα ζώα. Επειδή σκοπεύω να αποδεί
ξω ότι εξωτερικές επιδράσεις, ακόμη και από το διάστημα, 
μπορούν να επηρεάσουν την μορφή του νερού μέσα σε ένα 
οργανισμό, το επόμενο βήμα είναι να δείξω, πως επηρεάζε
ται με αυτό τον τρόπο το νερό έξω από το σώμα." Πιο κά
τω ο συγγραφέας κάνει αναφορές στις έρευνες κάποιων 
επιστημόνων, πάνω στο θέμα αυτό και συγκεκριμένα των 
Φράνκ Μπράουν και Τζιόρτζιο Π ικά ρντι161 και καταλήγει:

"Έ τσι λοιπόν, μια χημική αντίδραση σε νερό επηρεά
ζεται από την ενέργεια του σύμπαντος".

"..ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον άνθρωπον.." Αυτό είναι 
ένα από τα δρώμενα στις ακολουθίες της μεγάλης εβδομά
δας της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τι άραγε θέλει 
να μας πει εδώ ο υμνωδός; Αυτό δεν θα το εξηγήσω πιο

161 Βλ. Lyall W atson ΥΠΕΡΦ ΥΣΗ, εκδόσ εις Ν. ΡΑ Π ΤΗ Σ, σελί
δα 5 2 ,5 3 .
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πέρα, το αφήνω στην φροντίδα του αναγνώστη. Εκείνο που 
θέλω μόνο να πω εδώ, είναι ότι και ο υμνωδός μας πα
ραπέμπει στην διαδικασία του νερού, δηλαδή στον εκδη
λωμένο Θεό, δηλαδή στο σύμπαν αυτό του νερού, που μέσα 
απ’ αυτό μπορεί να ελευθερωθεί ο άνθρωπος.

Θ) Το Κ λειδί τω ν πολλώ ν και τω ν άριστων

Ό πω ς θα δείτε, ο Ηράκλειτος, άλλα μεν αποσπάσματα 
τα απευθύνει στους "πολλούς" και άλλα στους άριστους ή 
σε άλλα αποσπάσματα αναφέρεται στους "πολλούς" και σε 
άλλα στους άριστους. Αυτό δεν το λέω μόνον εγώ, αυτό 
το δέχονται όλοι οι ερμηνευτές του Ηράκλειτου στην 
προσ- πάθεια ερμηνείας των αποσπασμάτων, όπως θα δού
με πιο κάτω αλλά προκύπτει σαφώς κι από την δομή των 
διάφο- ρων αποσπασμάτων. Πραγματικά από την δομή των 
διάφο- ρων αποσπασμάτων του Ηράκλειτου, συνάγεται ότι, 
είτε γίνεται ευθεία αναφορά στους πολλούς ή στους αρί- 
στους, είτε γίνεται έμμεση, αλλά σαφώς προκύπτει, ότι α- 
ναφέρε- ται σ’ αυτούς. Αυτό είναι ένα σημαντικό 
ερμηνευτικό βο- ήθημα για την ερμηνεία της Ηρακλειτικής 
σκέψης, είναι ένα ερμηνευτικό κλειδί που θα μας βοηθήσει 
στην συνέχεια.

ι) Το Κ λειδί της αυτογνω σίας

Κι έσκυψα προς την ψυχή μου 
σα στην άκρη πηγαδιού 
κ’ έκραξα προς την ψυχή μου 
με το κράξιμο του νου

κι από το πηγάδι το βαθύ, 
σαν από ταξίδια, ξένη, 
προς εμένα ανεβασμένη 
ξαναγύρισε η φωνή.

Κωστής Παλαμάς 162

162 Κ. Παλαμάς "Ο δωδεκάλογος του Γύφτου'"', Λόγος Β’ Δου- 
λευτής.
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Έ να  βασικό, κι ίσως το πιο χρήσιμο, εργαλείο για την 
κατανόηση της Ηρακλειτικής σκέψης, είναι το κλειδί της 
αυτογνωσίας. Το κλειδί αυτό είναι λογική απόρροια της 
αρχής της ενότητας του σύμπαντος και της αρχής της χω- 
ριστικότητας που αναπτύξαμε πιο πάνω. Από την πρώιμη 
αρχαία Ελληνική πραγματικότητα, είχε διατυπωθεί η άπο
ψη ότι ο δρόμος για την αληθινή γνώση, περνά αναγκαία 
από την αυτογνωσία. Αυτό διατυπώθηκε αποφθεγματικά σε 
μια πολύ παλιά αρχαιοελληνική φράση. "Γνώθι σ’ αυτόν", 
γνώρισε τον εαυτό σου. Η βασική σκέψη της αυτογνωσίας 
σαν ασφαλές μονοπάτι για  την αληθινή γνώση, στηρίζεται 
σην αρχή της ενότητας του σύμπαντος και της χωριστικό- 
τητας. Έ τσ ι λοιπόν, αφού όλοι προερχόμαστε από το ίδιο 
αρχέγονο δομικό υλικό, άλλο αν πήραμε διάφορες μορφές, 
είναι λογικό να φέρουμε μέσα μας όλα τα αναγκαιία στοι
χεία και τις απαραίτητες πληροφορίες για την αληθινή 
γνώση. Βέβαια η χωριστικότητα που προκάλεσε την απει
ρία των μορφών και κάλυψε την ενότητα και την ομοιότη
τα των πάντων, έχει διαταράξει φαινομενικά την ενότητα, 
γιατί αυτή κρύφτηκε στο βάθος των πραγμάτων. Η αυτο
γνωσία λοιπόν, όπως θα δούμε και πιο κάτω, είναι για τον 
Ηράκλειτο, ο πιο σίγουρος δρόμος για την αληθινή γνώση.

Πιο κάτω στην ανάπτυξη των αποσπασμάτων του Η
ράκλειτου, θα ολοκληρώσοιυμε την έννοια των πιο πάνω 
κλειδιών, που εδώ έγινε απλά μια σκιαγράφηση, απαραίτη
τη όμως για την προδιάθεση του αναγνώστη.
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IV.- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΣ

Στο μέρος αυτό θα προσπαθήσω να συνδέσω την Ηρα- 
κλειτική σκέψη με την Χριστιανική Θρησκεία, όπως αυτή 
αναβλύζει από τις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

Δ εν γνωρίζω αν έχει γίνει ανάλογη σύνδεση, πάντως, 
απ’ ότι έχω υπ’ όψη μου όχι. Αντίθετα ο Χαϊντεγκερ 163προ- 
σπάθησε να αποδείξει ότι ο Ηρακλειτικός Λόγος, δεν έχει 
καμμιά σχέση με τον Λόγο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, που 
διατυπώνεται στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. 
Νομίζω ανεπιτυχώς164 Αυτό θα προσπαθήσω να το ανα
πτύξω πιο κάτω.

Εκείνο που θέλω να διευκρινίσω εδώ, είναι ότι η αι
τία που με οδήγησε σ’ αυτή την προσπάθεια, είναι το γεγο
νός ότι όσο προχωρούσα στη μελέτη των υπολειμμάτων 
του Ηρακλειτικού έργου, ένοιωθα μέσ’ απ’ αυτά την φωνή 
του Ιησού, μη σας φαίνεται παράξενο, και μπορώ να πω 
ότι το Ευαγγέλιο μου χρησίμεψε σαν το πρώτο ερμηνευτι
κό ερ- γαλείο στην όποια αποκρυπτογράφηση πέτυχα της 
Ηρα- κλειτικής σκέψης, μια και, όπως είπα πιο πάνω, για 
πολλά χρόνια ήμουν μακρυά από το έργο του Ηράκλειτου.

Εγώ θα προβάλλω και θ’ αντιπαραθέσω κείμενα.
Στον αναγνώστη αφήνεται η ευθύνη ν’ απορρίψει ή ν’ 

αποδεχτεί την ορθότητα της σύνδεσης και την ταυτότητα 
και την αλληλοεξάρτηση, που, κατά την γνώμη μου, εμ
φανίζει η Καινή Διαθήκη με την Ηρακλειτική σκέψη.

Βέβαια, η έρευνα της σύνδεσης της Ηρακλειτικής 
σκέψης με τον Χριστιανισμό, δεν εξαντλείται στο κεφά
λαιο αυτό, γιατί όπως θα δείτε στη συνέχεια, σε πολλές 
περιπτώσεις, κοντά στα αποσπάσματα του Ηράκλειτου, ει
σάγω και ανάλογα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Επίσης, προκαταρκτικά, θέλω να τονίσω ότι όλα τα

163Χ άϊυτεγκερ Μάρτιν . Εκπρόσω πος του Γερμανικού υπαρξι
σμού. (1889- 1976 ). Έ χε ι α σ χο λη θ εί εκτεταμένα με του Η ρά
κλειτο.
164 β λέπ ε ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, εκ δόσ εις  Π Λ ΕΘ ΡΟ Ν  σελ. 22 -23
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ιερά κείμενα, όλων των εποχών, αλλά και όλων των κα
τευθύνσεων, είναι γραμμένα πάνω σε πολλαπλές κλείδες 
(συνήθως τρεις) και γ ι’ αυτό δεν έχουν μονοσήμαντη έν
νοια αλλά πολυσήμαντη, όπως πολυσήμαντος είναι και ο 
λόγος του Ηράκλειτου. Αυτό, με μεγάλη σαφήνεια, το δια
τύπωσε ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός είχε την στενή τάξη 
των 12 μαθητών του και μια πιο διευρυμένη τάξη μαθητών, 
τους εβδομήκοντα 165 τους ζηλωτές και πιο πέρα ήταν ο ευ
ρύς όχλος, αυτός που είχε οπωσδήποτε το δικαίωμα ν’ α
κούει τον λόγον του Κυρίου, αφού γ ι’ αυτούς κυρίως ήλθε 
επί της γης, αλλά δεν ήταν σε θέση να καταλάβει απευ
θείας (αυτούσιο) αυτόν τον λόγο, αλλά μόνο μέσα από πα
ραβολές (αλληγορίες).

Βλέπουμε λοιπόν πως οι τάξεις μαθητείας του Χρι
στού ήταν τρεις και ανάλογος ήταν ο λόγος του σε κάθε 
τάξη..

"..Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν  παραβολαίς τοις 
όχλοις, και χωρίς παραβολής ουδέν ελάλει αυτοίς, όπως 
πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου λέγοντος ανοίξω εν  
παραβολαίς το στόμα μου, ερεύξομαι κεκρυμμένα από κα
ταβολής κόσμου."'66

Που σημαίνει ( Ό λα  τα πιο πάνω τα είπε ο Ιησούς 
χρησιμοποιώντας παραβολές, και τίποτα δεν είπε σ’ αυτούς 
χωρίς να χρησιμοποιεί παραβολή για να πληρωθεί αυτό 
που είπε ο προφήτης Θα ανοίξω το στόμα με παραβολές 
και θα πω αυτά που είναι κρυμμένα από την δημιουργία 
του κόσμου)

"Και προσελθόντες οι μαθηταί είπον αυτώ. διατί εν  
παραβολαίς λαλείς αυτοίς; ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς. 
ότι υμίν δέδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας των 
ουρανών εκείνοις δε ου δέδοται." 167

( Και αφού ήρθαν οι μαθητές του είπαν, γιατί με πα
ραβολές τους μιλάς; Αυτός δε αποκρίθηκε στους μαθητές,
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165 βλ. για τους εβδομ ήκ οντα  Λ ουκά 10 1 όπου και παρατίθεται 
μια α ξιόλογη  διδασκαλία προς τους 70κοντα, μια τέτοια διδα
σκαλία που άρμοζε στην τάξη τους..
166 Κατά Μ ατθαίον 13 34.
167 Κατά Μ ατθαίον 13 10,11 και 13.
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διότι σε σας έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της βα
σιλείας των ουρανών, σ’ εκείνους δε, δεν έχει δοθεί).

Και πιο κάτω λέγει: "Διά τούτο εν  παραβολαίς αυτοίς 
λαλώ, ότι βλέποντες ου βλέπουσι και ακούοντες ουκ ακού- 
ουσιν ουδέ συνιούσι."

(Γι’ αυτό μιλώ σ’ αυτούς με παραβολές, διότι βλέ
ποντας δεν βλέπουν και ακούγοντας δεν ακούουν ούτε α
ντιλαμβάνονται). Εδώ λοιπόν εννοεί ότι οι πολλοί άν
θρωποι δεν έχουν την δυνατότητα νά αντιληφθούν τις κε- 
κρυμμένες αλήθειες και πρέπει να τους μιλάς με άλλη 
κλείδα, συμβολικά δηλαδή, με την χρήση παραβολών.

'' Ό τε δε εγένετο κατά μάνας, ηρώτησαν αυτόν οι πε
ρ ί  αυτόν συν τοις δώδεκα την παραβολήν, και έλεγεν  αυ
τοίς. υμίν δέδοτε γνώναι το μυστήριον της βασιλείας του 
Θεού, εκείνοις δε τοις έξω εν παραβολαίς τα πάντα γίνε
ται, ίνα βλ έποντες βλέπωσι και μη ίδωσι, και ακούοντες α- 
κούωσι και μη συνιώσι, μήποτε επιστρέψωσι και αφεθή 
αυτοίς τα αμαρτήματα.A168

( Ό ταν όμως έμειναν μόνοι, τον ερώτησαν εκείνοι 
που ήταν κοντά του, μαζί με τους δώδεκα μαθητές του, 
σχετικά με την παραβολή. Κι αυτός έλεγε σ’ αυτούς. Σε σας 
έχει δοθεί να γνωρίσετε το μυστήριο της βασιλείας του 
Θεού, σ’ αυτούς τους "έξω" (τους έξω από τους πιο εσω
τερικούς κύκλους των μαθητών του Ιησού, τους δώδεκα 
μαθητές και τους εβδομήκοντα, όπως είδαμε πιο πάνω) όλα 
λαμβάνουν χώρα με παραβολές, με σκοπό να κυττάζουν, να 
βλέπουν και να μη βλέπουν και ακούγοντας, να ακούουν 
αλλά να μη καταλαβαίνουν, μην τυχόν και ξαναγυρίσουν 
(προς τα οπίσω, αυτό θα το δούμε στο επόμενο θέμα) και 
συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους).

διό δει έπεσθαι τω (ξυνώ τουτέστι τω) κοινώ. Ξυνός γορ ο κοινός, του 
λόγου δ1 εόντος ξυνού ζώουσιν οί πολλοί ώς ιδίαν έχοντες φρόνησιν.

γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε τον κοινό, (αυτόν που ανήκει σε όλους 
μας). Γιατί ενώ ο λόγος είναι κοινός, οι περισσότεροι ζούν σάν να έχουν μια δι
κή τους φρόνηση. Αυτά μας λέγει ο Ηράκλειτος στο απ. 2, δη
λαδή μας λέγει ότι ενώ ο Λόγος ανήκει σε όλους, οι 
πολλοί, ζουν σα να έχουν μια δική τους αντίληψη των 
πραγμάτων, που έχει την έννοια ότι δεν μπορούν ν’ αντι-

168 Κατά Μάρκου 4  10.
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ληφθούν to  αληθινό νόημα των πραγμάτων.
Ας δούμε όμως τώρα μερικές αναλογίες, μεταξύ του 

Ηρακλειτικού λόγου και του λόγου του Χριστού.
I.-"αιών παις έστι παίζων πεσσεύων, παιδός η βασι- 

ληίη"\ιας λέγει ο Ηράκλειτος στο απ. 52. (Ο χρόνος είναι 
ένα παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια, ενός παιδιού η βα
σιλεία). Είναι ένα απ’ τα πιο συζητημένα και γνωστά απο
σπάσματα του Ηράκλειτου που έχει απασχολήσει την παγ
κόσμια σκέψη.

"Παιδός η βασιλίη". Το παιδί συμβολίζει την ηλικία 
της ανθρώπινης αθωότητας, πριν τα πέπλα της καταχνιάς 
από προλήψεις, δεισιδαιμονίες και την φοβερή δράση του 
Εγώ, καλύψουν τα ανθρώπινα μάτια και εμποδίσουν την 
ορθή κατανόηση του Κόσμου. Πριν την πτώση των Α γγέ
λων, που στην Χριστιανική Εκκλησία, σηματοδοτείται απ’ 
την έκπτωση του Αδάμ και της Εύας απ’ τον Παράδεισο.

Συμβολίζει ακόμη την απλότητα του φωτός της αλή
θειας που όταν όμως διαθλάται μέσα στην ύλη, προσφέρει 
στους οφθαλμούς μας μια ψεύτικη απειρία πραγμάτων και 
μορφών.

Αυτή την ύλη, που εμείς διαλέξαμε να περάσουμε, 
για να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της θέωσης.

Δ εν το θυμόμαστε βέβαια.
Ο συμβολισμός που περιέχεται εδώ, προτρέπει ακόμη 

για μια προσπάθεια επιστροφής στο μακρυνό παρελθόν μας 
μια πορεία προς τα θεία Αρχέτυπα.

Ο Ιησούς Χριστός είναι περισσότερο από σαφής στο 
θέμα αυτό.

Ας ακούσουμε τον Ευαγγελιστή Ματθαίο σε μιά σχε
τική περικοπή: "Εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθηταί 
τω Ιησού λέγοντες τις άρα μείζων εστίν εν  τη βασιλεία  
των ουρανών; και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίον έ 
στησε ν αυτό εν  μέσω αυτών και είπεν αμήν λέγω  υμίν, εάν  
μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδΐα, ου μη εισέλθητε εις 
την βασιλείαν των ουρανών ,."m

Επιστροφή λοιπόν στην αθωότητα (..εάν μη στραφήτε 
και γένησθε ως τα παιδία..) επιτάσσει και ο Ιησούς στους 169

169 Μ ατ8.18 3.
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μαθητές του για να κερδίσουν την βασιλεία των ουρανών.
Κι εδώ λοιπόν γίνεται λόγος για παιδί και για βασι

λεία. Οι ομοιότητες είναι προφανείς και εγώ τουλάχιστο 
πιστεύω ότι δεν επιδέχονται καλόπιστη αμφισβήτηση. Ο 
Ηράκλειτος μας λέγει ότι η Βασιλεία ανήκει σ’ ένα παιδί, 
το ίδιο μας λέγει και ο Ιησούς, παιδός λοιπόν η βασιλίη.

Α λλά και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας λέγει ότι 
εις το αρνίον εδόθη η εξουσία να λύσει τις επτά σφραγίδες 
και να ανοίξει το επτασφράγιστο βιβλίο της γνώσης 170 Το 
αρνί, ο αμνός, είναι ένα άλλο μεγάλο σύμβολο της αθωό
τητας.

Η πορεία αυτής της επιστροφής, είναι σκληρή κι επί
πονη κι η ατραπός δύσβατη, σαν την οδό της αρετής του 
Ηρακλή.

Μερικοί, μετά από την φοβερή ανάπτυξη της επιστή
μης στους δυο τελευταίους αιώνες, νομίζουν (και προσανα
τολίζουν και τη ζωή τους πάνω σ’ αυτή την πίστη), ότι τα 
προβλήματα της ανθρωπότητας θα λυθούν από μόνα τους 
απ’ την πρόοδο της επιστήμης, η οποία όμως σήμερα, όπως 
θα δούμε πιο κάτω, βρίσκεται σ’ ένα, μάλλον προσωρινό, α
διέξοδο.

II.-  "Συνιόντος δε όχλου πολλού και των κατά πόλιν 
επιπορευομένων προς αυτόν είπε διά παραβολής, εξήλθεν ο 
σπειρών του σπείραι τον σπόρον αυτού, και εν  τω σπείρειν 
αυτόν ο μεν  έπεσε ν παρά την οδόν, και κατεπατήθη, και 
τα πετεινό του ουρανού κατέφαγαν αυτό, και έτερον έπε- 
σεν επ ί την πέτραν, και φυέν εξηράνθη διά το μη έχειν ικ
μάδα, και έτερον έπεσεν εν  μέσω των ακανθών και 
συμφυείσαι αι άκανθοι, απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσεν  
εις την γην την αγαθήν, και φυέν εποίησεν καρπόν εκα- 
τονταπλασίονα, ταύτα λέγω ν εφώνει, ο έχων ώτα ακούειν 
ακουέτω. Επηρώτων δε αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες. 
τις είη η παραβολή αύτη; ο δε είπεν υμίν δέδοται γνώναι 
τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, τοις δε λοιποίς εν  
παραβολαίς, ίνα βλέποντες μη βλέπωσι και ακούοντες μη  
ακούωσιν, έστι δε αύτη η παραβολή, ο σπόρος εσ τί ο λόγος  
του Θεού, οι δε παρά την οδόν εισίν οι ακούσαντες, είτα

170 Α ποκάλυμη Ιω άννου κεφ.Ε’.
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έρχεται διάβολος και αίρει τον λόγον από της καρδίας αυ
τών, ίνα μη πιστεύσαντες σωθώσιν, οι δε επ ί της πέτρας ο ί 
όταν ακούσωσιν μετά  χαράς δέχονται τον λόγον, και ούτοι 
ρίζαν ουκ έχουσιν, ο ί προς καιρόν πιστεύουσι και εν  καιρώ 
πειρασμού αφίστανται. το δε εις τας ακάνθας πεσόν, ούτοι 
εισίν οι ακούσαντες και υπό μεριμνών και πλούτου και η
δονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ου τελεσφό
ρο ύσι. το δε εν  τη καλή γη, ούτοι εισίν εν  καρδία καλή και 
αγαθή ακούσαντες τον λόγον κατέχουσι και καρποφορούσι 
εν υπομονή."111 Το απόσπασμα που είδαμε πιο πάνω, απ’ το 171

171 Ό ταν μαζεύτηκε πολύς κ όσ μ ος και οι άνθρω ποι από τις π ό
λεις συνέρρεαν προς αυτόν, μίλησε με παραβολή: " Βγήκε ο 
γεω ργός για να σπείρει τον σπ όρο του. Και κατά τη σπορά, κά
ποιοι σπόροι έπ εσ α ν  σ τον δρόμ ο και καταπατήθηκαν , και τα 
πτηνά του ουρανού τους έφαγαν, άλλοι π έσ α νε  πάνω  στις πέ
τρες και αφού φύτρωσαν ξεράθηκαν, από έλλειμη υγρασίας, κι 
άλλοι έπ εσ α ν  ανάμεσα  στ’ αγκάθια και όταν φύτρωσαν τα α
γκάθια τους κατάπνιξαν, και άλλοι έπ εσ α ν στην καλή γη και 
φύτρωσαν κι α πέδω σαν εκατό φ ορές περισσότερο καρπό.. Κι 
ενώ  αυτά έλ εγ ε  φώναξε: "Αυτός που έχει αυτιά για ν ’ακούει ας 
ακούει. Κι οι μαθητές του τον ρωτούσαν τι πάει να  πει η παρα
β ολή  αυτή. Κι εκ είνος είπε. Σε σας έχει δοθεί να  γνω ρίσετε τα 
μυστήρια της βασιλείας του Θ εού, αλλά σ ’αυτούς με παραβολές  
δίνονται, για να  κοιτάζουν αλλά  να  μη βλέπ ουν και ν ’ακούν α λ
λά να μη καταλαβαίνουν. Αυτή η παραβολή σημαίνει: Ο σ π ό 
ρος είναι ο λ ό γ ο ς  του Θ εού. Εκείνοι οι σπόροι που έπ εσ α ν στον  
δρόμ ο είναι οι άνθρω ποι που άκουσαν και μετά έρχεται ο  διά
β ο λ ο ς  και παίρνει πίσω τον λ ό γ ο  απ’ την καρδιά τους για να  μη 
πιστέμουν και σω θούν. Εκείνοι δε που έπ εσ α ν πάνω στις πέτρες  
είναι οι άνθρω ποι που όταν ακούσουν, δέχοντα ι με χαρά τον  
λ όγο  αλλά ρίζες δ εν  έ χ ο υ ν  να το α ποδεχτούν και προσω ρινά  
πιστεύουν και σ τον καιρό της δοκιμασίας απομακρύνονται. Ε
κείνοι δ ε  (οι σπόροι) που έπ εσ α ν στ ’αγκάθια, είναι εκείνοι οι 
άνθρω ποι που άκουσαν (τον λόγον) αλλά πνίγονται από τις 
(άνευ σημασίας) φ ροντίδες και τα υλικά αγαθά, και τις απολαύ
σεις της ζω ής και δ εν  τελεσφ ορούν. Εκείνοι δε οι σπόροι που  
έπ εσ α ν στο γόνιμ ο  έδαφ ος, στην καλή γη, είναι εκείνοι που με 
καρδιά καλή και αγαθή  ακούουν τον λόγο , τον κατέχουν και
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Ευαγγέλιο του Λουκά είναι κάτι περισσότερο από αποκα
λυπτικό για το θέμα που ερευνάμε σ’ αυτό το κεφάλαιο. Ο 
Λόγος είναι και πάλι στην ημερήσια διάταξη. Ο Ηρακλει- 
τικός Λόγος, είναι σχεδόν ταυτόσημος προς τον λόγον ό
πως περιγράφεται από την παραβολή του Ιησού. Είναι 
αυτός που εκπορεύεται από τον Θεό, την πρωταρχική μο
νάδα, εξακτινώνεται μέσα στον υλικό κόσμο και διέπει 
όλα τα πράγματα του κόσμου.
"..Εν αρχή ήν ο Λόγος, και ο Λ όγος ήν προς τον Θεόν, και 
Θεός είναι ο Λόγος. Ούτος ήν εν  αρχή προς τον Θεόν. "

Έ τσι αρχίζει το Ευαγγέλιό του ο Ευαγγελιστής Ιω
άννης. "Στην αρχή, λοιπόν, ήταν ο Λ όγος και ο Λ όγος ή
ταν προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Λ υτός (ο Λ ό 
γος) ήταν στην αρχή προς τον Θεό."

" του δε λόγου  τούδ’ εόντος α ε ί αξύνετοι γίνονται 
άνθρωποι και πρόσθεν ή ακούσαι και ακούσαντες το πρώ
τον γινομένων γαρ πάντων κατά τον λό γο ν  τόνδε απεί- 
ροισιν εοίκασι πειρώμενοι και επέων και έργων τοιούτων, 
οκείων εγώ  διηγεύμαι κατά φύσιν διαιρέων έκαστον και 
φράζων όκως έχει, τους δε άλλους ανθρώπους λανθάνει ο- 
κόσα εγερθέντες ποιούσιν, όκωσπερ οκόσα εύδοντες επ ι-  
λανθάνονται. " (απ. 1)

(Α ν και αυτός ο λόγος υπάρχει αιώνια, οι άνθρω
ποι γίνονται ασύνετοι και πριν τον ακούσουν και αφού τον 
πρωτοακούσουν, γιατί, ενώ τα πάντα γίνονται σύμφωνα μ ’ 
αυτόν, οι άνθρωποι φαίνονται άπειροι απέναντι σ ’ αυτόν κι 
όταν ακόμη επιχειρούν λόγια και έργα σαν αυτά που κι ό
ταν ακόμη επιχειρούν λόγια  και έργα σαν αυτά που εγώ  
διηγούμαι, κατά τον φυσικό νόμο, διαιρώντας το καθένα, 
λέγοντας πως ακριβώς είναι στην ουσία του, απ’ τους άλ
λους όμως ανθρώπους, ξεφεύγουν αυτά που αφού ξυπνή
σουν κάνουν, όπως ακριβώς λησμονούν κι αυτά που στον 
ύπνο τους κάνουν).

Τι είναι λοιπόν αυτός ο Λόγος;
α) Είναι αυτός που υπάρχει αιώνια {εόντος αεί). Αυ

τό έχει την έννοια ότι ο Λόγος του Ηράκλειτου, σαν αιώ
νιος είναι Θειον, γιατί μόνον το Θειον είναι άχρονο και 
άχωρο, δεν υπόκειται δηλαδή στους νόμους της εκδήλωσης

καρποφορούν με υπομονή.
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και γ ι’ αυτό είναι άφθαρτο και αιώνιο.
Ο Ιωάννης δίνει την ίδια έννοια και την ίδια διά

σταση στο Λόγο του, η οποία ταυτίζει τον Λόγον με την 
αιωνιότητα, επειδή ο δικός του Λόγος συνδέεται με τον 
Θεό, που είναι εξ ορισμού αιώνιος.

Ο Ηράκλειτος συνδέει τον Λόγο του με τον Θεό, 
που είναι εξ ορισμού ο μόνος αιώνιος, μέσον της αιωνιότη
τας του Λόγου και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συνδέει την 
αιωνιότητα του λόγου, μέσον του Θεού, που είναι εξ ορι
σμού ο μόνος αιώνιος.

Εδώ υπάρχει μόνο διαφορά διατύπωσης και όχι δια
φορά ουσίας και αυτή η διαφορά διατύπωσης, έχει μια εύ
λογη εξήγηση.

Ο Ιωάννης απευθύνεται στα μέλη μιας διαμορφούμε- 
νης θρησκείας η οποία έχει σαν βάση της πίστης της, ένα 
προσωποποιημένο Θεό, όπως κάθε θρησκεία άλλωστε, κατ’ 
εικόνα του οποίου έχει πλαστεί ο άνθρωπος και έχει ιδρυ
τή της, τον γιό του. Είναι ένας Θεός που, στα πλαίσια της 
Χριστιανικής δογματικής, εμφανίζεται πολλές φορές στους 
ανθρώπους, ενεργεί συγκεκριμένες πράξεις προνοίας για 
τους πιστούς του, ζωγραφίζεται στις εκκλησίες και στην 
τέχνη του ανατολικού και δυτικού μεταχριστιανικού κό
σμου, έχει προσωπικές ιδιότητες, μια απ’ τις οποίες και η 
διαχρονικότητα. Ο Ιωάννης μιλάει στο Ευαγγέλιό του σαν 
Θεολόγος.172

Ο Ηράκλειτος μιλάει με το στόμα του φιλοσόφου, 
αλλά διατυπώνει με τις κλείδες του μύστη. Ο Ηράκλειτος 
δεν είναι οπαδός καμμιάς συγκεκριμένης θρησκείας. Ούτε 
καν "οπαδός"- αν ταιριάζει ο όρος - των συγχρόνων του 
μυστηρίων, καίτοι οι πιο πολλοί απ’ αυτούς που έχουν α
σχοληθεί με τον Ηράκλειτο, τον θέλουν μυημένο στα Ε- 
λευσίνια.173

β) Ο Λόγος είναι η αιτία των πάντων. "γινομένων 
γαρ πάντων κατά τον λόγον τόνδε”

Τα πάντα γίνονται σύμφωνα με τον Λόγο. Είναι η

172 Ό χι όμως και στη ν Αηοκάλυμη.
173 Β λέπ ετε πιο πάνω ότι τα μέλη  της ο ικογένειας του προέ
δρευαν στις ιερές γιορτές τηςΕλευσινειαςΔήμητρας.
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αιτία του "γίγνεσθαι" και είναι οι κανόνες (οι νόμοι) του 
"γίγνεσθαι" . Ο Λόγος είναι η άλλη όψη του Θεού. Να η 
αρχή της δυαδικότητας, η οποία υπάρχει στο Σύμπαν, στον 
εκδηλωμένο Θεό.

"...πάντα δ ι’ αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο  
ουδέ ε ν  ο γέγονεν"  μας λέγει και πάλι ο Ευαγγελιστής 
Ιωάννης.

Εδώ βλέπουμε την ίδια αιτιοκρατική θέση με τον Η
ράκλειτο. Ο Λόγος είναι η αιτία των πάντων κι αυτός που 
ρυθμίζει τα πάντα., και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν  ο 
γέγονεν". Τα πάντα, απ’ το πιο μεγάλο ως το πιο μικρό, 
καθοδηγούνται και ρυθμίζονται κυριαρχικά από τον Λόγο.

Και στον Ιωάννη υπάρχει η αρχή της δυαδικότητας: 
"..Εν αρχή ήν ο Λόγος, και ο Λ όγος ήν προς τον Θεόν, και 
Θεός είναι ο Λόγος. Ούτος ήν ε ν  αρχή προς τον Θεόν. " 
"Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λ όγος ήταν προς τον Θεό, 
και Θέος είναι ο Λόγος."Ο Λόγος λοιπόν, κατά τον Ευαγ
γελιστή, βρίσκεται σε μια αδιαίρετη ενότητα με τον Θεό, 
είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια ουσία, αλλά διακρίνεται λει
τουργικά.

Ο Λόγος είναι η δημιουργός δύναμη, αλλά κι ένα 
σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν το δημιούργημα. Το ίδιο 
πράγμα είναι ο Λόγος και στον Ηράκλειτο.

Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν πως ο Λόγος και 
για  τον Ηράκλειτο αλλά και για τον Ιωάννη, είναι ένα 
Κοσμικό, ένα Συμπαντικό Σχέδιο, ένας Παγκόσμιος Ρυθ
μός.

γ) Ο Λόγος είναι Πύρ, είναι Φωτιά, είναι Φως. Ο Η
ράκλειτος πιο πάνω μας έκανε μια αναφορά στη φωτιά, 
αλλά και στη συνέχεια 174 μας μιλάει για  το "αείζωον πυρ".

Ας δούμε τι λέγει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής 
Ιωάννης για τον Λόγο:

".. ε ν  αυτώ ζωή ην, και η ζωή ην το φως των ανθρώ
πων, και το φως εν  τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου 
κατέλαβε ν.."

(Μέσα σ ’ αυτόν (τον Λόγο) είναι ζωή, και η ζωή εί
ναι το φως των ανθρώπων, και το φως στο σκοτάδι φωτί- 
ζει και το σκοτάδι, το φως, δεν το κατάκτησε)
174 Σε άλλα αποσπάσματα.
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Βλέπουμε λοιπόν πως και ο Ιωάννης, ονομάζει τον 
Λόγο, ζωή και φως.

Στην κλασσική Ελληνική αρχαιότητα το όνομα του 
Θεού ήταν Ζευς και με τη μορφή του Ζήν(α), έχει συσχε
τιστεί από πολλούς στην αρχαιότητα με την έννοια του 
ζην,175 δηλαδή με την ζωή. Θεός= ζωή και φως και φωτιά 
(πυρ).

Οι μύστες των Ορφικών, στις τελετές τους είχαν σαν 
θέμα την δολοφονία του Βάκχου ή Διόνυσου από τους Τι
τάνες και την τελική ανάστασή του με το όνομα "Φάνης".176

Φάνης, είναι όνομα που πρέπει να προέρχεται από τη 
ρίζα (pavjco,= φαίνω= φωτίζω, δηλαδή έχει άμεση σχέση 
προς το φως. Μα και σήμερα ακόμη το Φάνης είναι υποκο
ριστικό του Θεοφάνης.177

δ) Ο ΛΟΓΟΣ είναι από δυσνόητος μέχρις ακατα
νόητος για τους πολλούς ανθρώπους, "..αξυνετοι γίνονται 
άνθρωποι και πρόσθεν ή ακούσαι και ακούσαντες το πρώ
τον  γινομένων γαρ πάντων κατά τον λόγον τονδε απει- 
ροισιν εοίκασι πειρώμενοι.."

( οι άνθρωποι γίνονται ασύνετοι και πριν τον ακού
σουν και αφού τον πρωτοακούσουν, γ ια τί.ενώ  τα πάντα 
γίνονται σύμφωνα μ ’ αυτόν, οι άνθρωποι φαίνονται άπει
ροι απέναντι σ ’ αυτού).

Αυτά ο Ηράκλειτος και ιδού ο Ευαγγελιστής Ιωάν
νης:

”..Ην το φως το αληθινόν, ό φωτίζει παντα άνθρω
πον, ερχόμενον εις τον κόσμον, εν  τω κόσμω ήν, και ο κό
σμος δ ι’ αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω, εις 
τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον.."

(..Είναι το φως το αληθινό, αυτό που φωτίζει κάθε 
άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, στον κόσμο είναι, και ο

175Βλέπε Κ Αξελό Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ σελ. 138
176 Ν. Λάσκαρι Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής κά
τω από τη λέξη Ορφικά μυστήρια.
177 "...Ου γαρ π νυν γεκαχθές αλλ 'αείποτε ζη ταύτα κουδεΐς οί- 
δενεξότου φάνη." (ΣοφοκλήςΑ ντιγόνη στιχ. 456και 457). Για- 
τί όχι βέβαια σήμερα και χδές, αλλ’ αυτά ζουν πάντοτε και 
κανείς δεν γνωρίζει από πότε φανερώθηκαν (ήρθαν στο φως).
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κόσμος εξ  αιτίας του έγινε, στους δικούς του ήρθε και οι 
δικοί του δεν τον αποδέχτηκαν).

Βλέπουμε λοιπόν πως αυτά τα δυο κείμενα, έχουν 
κοινές θέσεις, αναφορικά με την στάση των ανθρώπων και 
την αδυναμία τους να κατανοήσουν τον Λόγο. Αυτές οι 
κοινότητες δεν υπάρχουν "τυχαία". Προέρχονται αναγκαία 
απ’ τις κοινές ιδιότητες που ο καθ’ ένας δίδει στον Λόγο, 
αλλά κυρίως από την καθεαυτή κοινότητα του Λόγου.

-Λ ιό  δει έπεσθαι τω κοινά) ξυνός γαρ ο κοινός- του 
λόγου  δ ’ εόντος ξυνού ζώουσιν οι π ο λλο ί ως ιδίαν έχο-  
ντες φρόνησιν. Ηράκλειτος (απ. 2)

(Γι’ αυτό πρέπει να ακολουθούμε τον κοινό λόγο, 
γ ια τί το κοινό είναι συμπαντικά Ενώ όμως ο λόγος είναι 
κοινός, οι πολλοί ζουν σαν να είχαν μια δική τους φρό
νηση.) 178 179

Βλέπουμε πως εδώ ο Ηράκλειτος κινείται ανάμεσα 
στις λέξεις κοινό και ξυνό "..ξυνός γαρ ο κο ινός." 179 και 
εισάγει την έννοια του συμπαντικού, με την έννοια ότι ο 
Λόγος βρίσκεται αλλά και ανήκει σε όλους και σε όλα, 
και ειδικώτερα σε όλους τους ανθρώπους. Είδαμε πιο πάνω 
ότι και ο Ευαγγελιστής είπε " εις  τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι 
αυτόν ου παρέλαβον.." Ή λθε δηλαδή στους δικούς του, ο 

Λόγος και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, γιατί ενώ  όμως 
ο λόγος  είναι κοινός, οι π ο λλο ί ζουν σαν να είχαν μια δική  
τους φρόνηση, είπε ο Ηράκλειτος

ε) Ο Λόγος είναι ο φυσικός Νόμος: ",.οκείων εγώ  
διηγεύμαι κατά φύσιν διαιρέων έκαστον και φράζων όκως 
έχει."

(..σαν αυτά που εγώ διηγούμαι, κατά τον φυσικό νό
μο, διαιρώντας το καθένα, λέγοντας πως ακριβώς είναι 
στην ουσία του..).

Ναι για τον Ηράκλειτο, είναι πολύ απλό επακό
λουθο, ο Λόγος να είναι ο φυσικός Νόμος. Δ εν είναι δυ-

ΡΑΛΛΗ φ. Γ̂ Λ/>ΓΑΙ«>Πθ/Αθ/ Hf>AKA*lT<>£ ο <φ<£ΐθξ

178 Τη ν  μετά φ ρα ση  την πήρα  από το β ιβλίο  του Κ Λ ξελο ύ  Ο 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ.
179Ο ΚΑξελόςπαραθέτει το απόσπασμα, όπως τομετάφερα πιο 
πάνω. ΟΧ. Ααμπρίδης δεν περιλαμβάνει το’,ξυνός γαρ ο κοι
νός.. '
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νατό να ήταν κι αλλοιώς.
ΙΙΙ.-"0 λύχνος του σώματος έστιν ο οφθαλμός, εάν 

ουν ο οφθαλμός σου απλούς η, όλον το σώμα σου φωτεινόν 
έσται. εάν δε ο οφθαλμός πονηρός η, όλον το σώμα σου 
σκοτεινόν έσται. ει ουν το φως το εν σοι σκότος εστί, το 
σκότος πόσον; Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν. ή 
γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν- 
θέξεται και του ετέρου καταφρονήσει, ου δύνασθε Θεώ 
δουλεύειν και μαμωνά.."180

Το λυχνάρι του σώματος είναι το μάτι. Εάν το μάτι 
σου είναι υγιές, όλο σου το σώμα θα είναι φωτεινό. Εάν ό
μως το μάτι σου ασθενεί τότε όλο το σώμα σου θα είναι 
σκοτεινό. Α λ λ  ’ εάν το εσωτερικό σου φως είναι σκοτάδι, 
πόσον μεγάλο είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να δου
λεύει δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θα μισήση και τον άλ
λον θα αγαπήση, ή εις τον ένα θα προσκολληθή και τον 
άλλον θα καταφρόνηση. Α εν  μπορείτε να δουλεύετε τον 
Θεόν και τον μαμωνά.

Αυτά μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Πάνω 
στο ίδιο θέμα ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει μια άλλη 
παραλλαγή, που ίσως, για μένα, είναι πιο χαρακτηριστική.

" Ο λύχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Ό ταν 
ουν ο οφθαλμός σου απλούς η, και όλον το σώμα σου φω
τεινόν εστίν. Επάν δε πονηρός η, και το σώμα σου σκο
τεινόν." 181

Τ ο λυχνάρι του σώματός σου είναι το μάτι. Οταν το 
μάτι σου είναι υγιές, και όλο το σώμα σου θα είναι φω
τεινό, α λ λ ’ όταν πάσχει, και το σώμα σου θα είναι σκο
τεινό.

Ο Λύχνος, στα προηγούμενα αποσπάσματα από το 
Ευαγγέλιο, είναι χωρίς αμφισβήτηση η ψυχή, αυτό το μικρό 
κομματάκι του θείου που ενοικεί στον κάθε άνθρωπο. Αυ
τός ο λύχνος λοιπόν, αποτελεί το μάτι του ανθρώπου. Κι 
αν ο Λύχνος, το εσωτερικό σου φως, δεν είναι καθαρός, ε
ξευγενισμένος, τότε παίρνει απ’ το ίδιο αισθητήριο της

180 Ματθαίου 6.22.
181 Λουκά 11, 34.
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γνώσης, την όραση, μηνύματα διαφορετικά απ’ όταν ο ίδιος 
οφθαλμός, το ίδιο αισθητήριο, είναι καθαρός κι εξελιγμέ
νος.

'''κακοί μάρτυρες ανθρώποισιν οφθαλμοί και ώτα 
βαρβάρους ψυχάς εχόντων." (απ. 107) λέγει ο Ηράκλειτος.

(Οι οφθαλμοί και τα αυτιά είναι κακοί μάρτυρες για  
τους ανθρώπους, που έχουν βάρβαρη την ψυχή).

Αυτοί που έχουν βάρβαρες, κι όχι εξελιγμένες ή 
καλλίτερα όχι καλλιεργημένες ψυχές, έχουν τα αισθητήρια 
νεκρωμένα για  την αλήθεια, κι έτσι θα πάρουν τα μηνύ
ματα των αισθητηρίων οργάνων παραμορφωμένα κατά το 
χρώμα της ψυχής τους, ή του Λύχνου τους.

Τι είπατ:; Είπατε τίποτα; Βλέπετε στ’ αλήθεια καμ- 
μιά ουσιαστική διαφορά, πάνω στο θέμα αυτό, μεταξύ της 
Ηρακλειτικής σκέψης και του Ευαγγελίου;

Η  ψυχή είναι το κλειδί του Σύμπαντος, είπε ο Ε- 
δουάρδος Συρέ 182

Καίτοι δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να συμφω
νήσει με όσα ο Συρέ αναπτύσσει στα βιβλία του, ούτε κι 
εγώ είμαι σύμφωνος σε πολλά απ’ αυτά, δεν μπορεί παρά 
να συμφωνήσει ότι η κουβέντα αυτή, σαν γενική θεώρηση, 
είναι ιδιαίτερα σωστή.

Πραγματικά η ανθρώπινη ψυχή, αυτός ο Ευαγγε
λικός Λύχνος, είναι το μοναδικό εργαλείο, για την κατα
νόηση του Σύμπαντος και την οδό της επιστροφής.

Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση, που ίσως θά- 
πρεπε να την κάνω πιο μπροστά. Το βιβλίο αυτό απευθύ
νεται σε όλους, όπως κάθε βιβλίο τελικά. Μη ξεχνάτε ότι 
μέσα στον Ηράκλειτο ο Λένιν, όπως είδαμε πιο πάνω, είδε 
τον διαλεκτικό υλισμό. Και μη ξεχνάμε ακόμη, ότι στον ί
διο χώρο, οι Μαρξ και Έ νγκελς, βγάλανε τον διαλεκτικό

182 Προμετωπίδα στο έργο του "ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΥΣΤΕΣ" στο ο
ποίο όμως ο καλός αυτός συγγραφέας δεν περιέλαβε του Ηρά
κλειτο, ούτε σ’ αυτό ούτε και στ’ άλλα του βιβλία που έχω υπ 
oyn μου. όπως το "ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΙΓΓΑ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ", Η 
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΕΙΑ ΜΥΣ
ΤΗΡΙΑ",κ.α. για να επιβεβαιωθεί για μια ακόμα φορά πως ο Η
ράκλειτος είναι terra incognita.
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υλισμό, απ’ τον κατ’ εξοχήν ιδεαλιστή γερμανό φιλόσοφο 
Έ γελο  (Hegel), ο οποίος με την σειρά του "βούτηξε" την 
διαλεκτική απ’ τον Ηράκλειτο. 183 και χωρίς να κρύψουν 
την πηγή τους είπαν πως η διαλεκτική του Έγελου, ήταν 
με το κεφάλι κάτω και την σήκωσαν στα πόδια της. 184 185 
Αλλά ειδικότερα απευθύνεται σ’ όσους ανθρώπους δέχον
ται ένα ελάχιστο minimum.

Κι αυτό το ελάχιστο minimum είναι η πίστη στον 
Θεό και στην αθανασία της ψυχής.

V I -" Η ν δε άνθρωπος εκ  των Φαρισαίων, Νικόδημος 
όνομα αυτώ, άρχων των Ιουδαίων, ούτος ήλθεν προς αυ
τόν νυκτός και είπεν αυτώ. ραββί, οίδαμεν ότι από Θεού ε- 
λύληθας διδάσκαλος ουδείς γαρ ταύτα τα σημεία δύναται 
ποιείν α συ ποιείς εάν μη η ο Θεός μ ε τ ’ αυτού, απεκρίθη ο 
Ιησούς και είπεν αυτώ. αμήν αμήν λέγω  σοι, εάν μη τις 
γεννηθή άνωθεν, ου δύναται ιδείν την βασιλείαν του Θεού, 
λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πως δύναται άνθρωπος 
γεννηθήναι γέρων ων; μη δύναται εις την κοιλίαν της μη- 
τρός αυτού δεύτερον εισελθείν και γεννηθήναι; απεκρίθη ο 
Ιησούς, εάν μη τις γεννηθή εξ  ύδατος και Πνεύματος, ου 
δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού, το γεγε-  
νημμένον εκ  της σαρκός σαρξ εστί, και το γεγεννημένον 
εκ  του Πνεύματος πνεύμα εστί. μη θαυμάσης ότι είπον σοι, 
δει υμάς γεννηθήναι άνωθεν, το πνεύμα όπου θέλει πνει, 
και την φωνήν αυτού ακούεις, α λλ ’ ουκ οίδας πόθεν έρ
χεται και που υπάγει, ούτως εσ τί και πας ο γεγεννημένος 
εκ  του Πνεύματος, απεκρίθη ο Νικόδημος και είπεν αυτώ. 
πως δύνανται ταύτα γενέσθαι; απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν  
αυτώ. συ ει διδάσκαλος του του Ισραήλ και ταύτα ου γινώ-

183 Δέστε πιο κάτω μια υποσημείση που αναφέρεται στον Ζαν 
Ρισπέν.
184 Φρ. Ενγκε/\ς Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΦΟΓΙΕΡΜΠΑΧ ΚΑΙ ΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.
185 Υπήρχε κάποιος εκ των Φαρισαίων του οποίου το όνομα ή
ταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων. Αυτός ήλδε μεσ’ τη νύ
χτα στον Ιησού και του είπε: "Διδάσκαλε ξέρουμε ότι απ’ τον 
Θεό ήλθες διδάσκαλος, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά
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Η στιχομυθία αυτή του Ιησού με τον Νικόδημο είναι 
ένα απ’ τα πιο ενδιαφέρονα και τα πιο δυσκολοερμήνευτα 
χωρία της Καινής Λιαθήκης

Ο Νικόδημος ονομάζεται στην περικοπή άρχων αλ
λά και διδάσκαλος του Ισραήλ. Φαίνεται ότι ξέρει κάτι 
περισσότερο απ’ το πλήθος και μιλά μια ορισμένη εσωτε
ρική γλώσσα και μ’ αυτή προσπάθησε να επικοινωνήσει με 
τον Ιησού με τη φράση "...Ραββί οίδαμεν ότι από Θεού ελύ- 
ληθας διδάσκαλος ουδείς γαρ ταύτα τα σημεία δύναται 
ποιείν α συ ποιείς εάν μη η ο Θεός μετ’ αυτού...". Στη φρά
ση αυτή περιέχεται αναφορά σε σημεία, τα οποία εννοιολο- 
γικά είναι ταυτόσημα προς τα σήματα του αποσπάσματος 
93. (απ. 93)

Η απάντηση του Χριστού είναι αναπάντεχη και από 
πρώτη ματιά, εννοιολογικά ακατανόητη, "...αμήν αμήν λέ
γω  σοι, εάν μη τις γεννηθή άνωθεν, ου δύναται ιδείν την 
βασιλείαν του Θεού..." Το "άνωθεν" δεν σημαίνει τίποτε το 
ιδιαίτερο για τον πολύ κόσμο, αλλά για  τον Νικόδημο σή- 
μαινε φαίνεται κάτι ιδιαίτερο και αυτό πιστοποιείται απ’ 
την απάντησή του "...πως δύναται άνθρωπος γεννηθήναι 
γέρων ων; μη δύναται εις την κοιλίαν της μητρός αυτού

τα σημάδια που εσύ κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του". Ο 
Ιησούς του απεκρίδη: "Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω εάν δεν γεν
νηθεί κανείς άνωθεν δεν δύναται να δει την βασιλείαν του 
Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος "Πως μπορεί να γεννηθεί 
κανείς όταν είναι πια γέρος; Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά 
της μάνας του για δεύτερη φορά και να γεννηθεί; " Απεκρίδη ο 
Ιησούς," Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω εάν δεν γεννηθεί κανείς 
από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του 
Θεού . Εκείνο που έχει γεννηθεί από σάρκα, είναι σάρκα και ε
κείνο που έχει γεννηθεί από Πνεύμα, είναι πνεύμα. Μην απορή
σεις γιατί σου είπα ότι πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος 
όπου θέλει φυσάει και ακούς την φωνή του (την βουή) αλλά δεν 
ξέρεις από που έρχεται και που πηγαίνει. Έτσι είναι και ο καδέ
νας που είναι γεννημένος απ’ το Πνεύμα" Ο Νικόδημος απεκρί
δη και του είπε " Πως είναι δυνατόν να γίνουν αυτά; " Ο Ιησούς 
απεκρίδη και του είπε, "Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ κι αυ
τά δεν τα γνωρίζεις;"
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δεύτερον εισελθείν και γεννηθήναι;" Από την απάντηση 
του Νικόδημου βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Ιησούς μίλησε 
για κάποιας μορφής επαναγέννηση.

Το κυριώτερο όμως εδώ είναι η επόμενη φράση του 
Ιησού: "εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος". Τί 
σημαίνει αυτή η μυστηριώδης φράση; Το πνεύμα είναι μια 
έννοια που ο πολύς κόσμος την αποδέχεται λίγο - πολύ ο
μοιόμορφα ή τουλάχιστο ομοιόμορφα. Ο Ιησούς εδώ την 
χρησιμοποιεί με δυο έννοιες. Με μικρό π, που με τη λέξη 
αυτή αποδίδει την έννοια του αέρα, σημείο που όλοι συμ
φωνούν και με μεγάλο Π που στη λέξη αποδίδει την έν
νοια του Θεού, του αντίθετου της ύλης, έννοια αποδεκτή 
κοινώς μάλλον.

Αλλά το ύδωρ; τί σημαίνει στην προκειμένη περί
πτωση το ύδωρ; Με ποια έννοια το χρησιμοποιεί ο Ιησούς 
στη φράση προς το Νικόδημο;

Σήμερα ξέρουμε ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά 
την μεγάλη έκρηξη, το στοιχείο που κυριαρχούσε, κατά τα 
80% ήταν το υδρογόνο.

Ακόμη σήμερα ξέρουμε ότι το ανθρώπινο σώμα απο- 
τελείται κατά 70% από νερό. Μη ρωτάτε αναφορικά με τέ
τοια θέματα για τις πηγές μου. Ο απλός θεατής της τη
λεόρασης σήμερα τα ξέρει αυτά, γιατί αποτελούν ένα κομ
μάτι της εκλαϊκευμένης επιστήμης.

Σήμερα είναι κοινά αποδεκτή η θέση ότι το κυρι
αρχικό στοιχείο του Σύμπαντος είναι το νερό και στις 
τρεις καταστάσεις των σωμάτων: Στερεά (πάγος), Υγρά 
(νερό ), Αέρια (υδρατμοί).186

Βέβαια όταν μιλούσε ο Ιησούς, αυτά τα πράγματα 
δεν ήταν τόσο γνωστά και προπαντός στον πολύ κόσμο. 
Κατά την γνώμη μου, ο Ιησούς χρησιμοποιεί εδώ την έν
νοια του ύδατος με την έννοια της εκδήλωσης, δηλαδή με 
την έννοια της ύλης, αφού αυτή αποτελείται κατά το μεγα
λύτερο μέρος της από νερό και μας λέγει ότι ο δρόμος για 
την βασιλεία του Θεού περνάει από την κατάκτηση της ύ

186Ειδικώτερα πάνω στο δέμα αυτό παραπέμπω τους αναγνώ
στες πιο πάνω στο κεφάλαιο ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ και συγκεκριμένο 
στο ΚΛΕΙΔΙ του νερού.
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λης. Τούτο πιστοποιείται απ’ την φράση "..το γεγεννημένον 
εκ  της σαρκός σάρξ εσ τί και το γεγεννημένον εκ  του 
Πνεύματος πνεύμα εστί."  όπου αντιπαραθέτει πάλι το 
Πνεύμα, προς την σάρκα αυτή την φορά και διαχωρίζει 
την ανθρώπινη φύση σε γεγεννημένο εκ του Πνεύματος 
(ψυχή) και γεγεννημένο εκ της σάρκας (ύλη).

Οι άνθρωποι λοιπόν γεννιούνται εκ Πνεύματος αφού 
είναι δημιουργήματα του Θεϊκού Λόγου και πρέπει να 
διέλθουν με επιτυχία από την ύλη για να επιστρέφουν στον 
οίκο του Πατέρα.

Η επιτυχία αυτή πρέπει να συντελεστεί μέσα στην 
ύλη και θεωρείται σαν επαναγέννηση του ανθρώπου.

Ο Ηράκλειτος έχει προβληματίσει τους ερμηνευτές 
του με τα αποσπάσματα που μιλάνε για υγρές και ξηρές 
ψυχές και για συναφή θέματα.

Όθεν και Ηράκλειτον ψυχήσι φάναι τέρψιν ή θάνα
τον υγρήσι γενέσθαι τέρψιν δε είναι αυταίς την εις  γένε-  
σιν πτώσιν αλλαχού δε φάναι ζην ημάς τον εκείνον θάνα
τον και ζηνεκείνα ς τον ημέτερον θάνατον."an. 11

(Είναι τέρψη ή θάνατος για τις ψυχές να γίνονται 
υγρές. Τέρψη είναι γ ι’ αυτές η πτώση τους στη γέννηση. 
Και αλλού είπε ότι εμείς ζούμε τον θάνατον εκείνων και 
εκείνες ζουν τον δικό μας τον θάνατο.)

Εδώ λοιπόν ο Ηράκλειτος μας λέγει ότι για τις ψυ
χές, είναι τέρψη ή θάνατος να γίνονται υγρές. Με ποια έν
νοια οι ψυχές γίνονται υγρές; το λέγει παρακάτω. Με την 
πτώση τους στη γέννηση και η πτώση τους στη γέννηση, 
σημαίνει την ενσάρκωσή τους στην ύλη που όπως είπαμε 
αποτελείται κυρίως από νερό. Βλέπετε λοιπόν πως και ο 
Ηράκλειτος με την έννοια του νερού ταυτίζει την εκδήλω
ση, αυτόν τον υλικό ορατό και απτό κόσμο και μας τονίζει 
ότι για  τις ψυχές αυτός ο κόσμος είναι τέρψη ή θάνατος.

Το τέρψη έχει την έννοια ότι οι μη εξελιγμένες ακό
μη ψυχές κυριαρχούνται από την επιθυμία της επανενσάρ- 
κωσης και θάνατος σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος της ύλης, 
αυτός ο κόσμος του νερού, επιφέρει πάνω στις ψυχές μια 
δεσμευτική κατοχή, επιβάλλει λησμονιά και ταυτόχρονα 
είναι απατηλός,187 αλλά πάντα είναι η μόνη οδός για την ε
ξέλιξη, από τις εμπειρίες που μπορεί η κάθε ψυχή να συλ-
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λέξει σ’ αυτό το επίπεδο και που είναι τα αναγκαία εφόδια 
για την παραπέρα πορεία. Σε πολλά άλλα αποσπάσματα 
του Ηράκλειτου γίνονται ανάλογες νύξεις, "..θάνατος εστίν  
οκόσα εγερθέντες ορέομεν, οκόσα δε εύδοντες ύπνος." απ. 
21.

Θάνατος είναι όσα βλέπουμε ξύπνιοι και όσα βλέ
πουμε κοιμισμένοι είναι ύπνος.

Πολλοί ερμηνεύουν την αναφορά του Χριστού στο 
ύδωρ με ένα πολύ απλό τρόπο, δηλαδή με την χάρη του βα- 
πτίσματος. Αλλά και το βάπτισμα σαν θρησκευτική ή μυ- 
στηριακή εκδήλωση, το ίδιο πράγμα δεν αλληγορεί στην 
ουσία; Το βάπτισμα σαν έκφραση εξαγνισμού, είναι πα- 
νάρχαια ιστορία. Βρίσκεται στις θρησκευτικές δοξασίες 
πολλών θρησκειών και ο καθαρμός διά του ύδατος, είναι 
κοινός τόπος των περισσοτέρων μυστηρίων.

Εδώ όμως ο Ηράκλειτος, μας μιλάει για ένα άλλο 
βάπτισμα. Το βάπτισμα της ψυχής στην ύλη του νερού. Ας 
θυμηθούμε όμως ένα μικρό κομματάκι που το συναντήσαμε 
και πιο πάνω.

’...και ο θάνατος της ψυχής - ενόσω είναι βυθισμένη 
ή βαπτισμένη™ θα λέγαμε, μέσα στο τωρινό σώμα- ση
μαίνει την κάθοδο μέσα στην ύλη..."

Βλέπουμε λοιπόν πως και εδώ η Ηρακλειτική σκέψη 
ταυτίζεται με την Ευαγγελική.

Βέβαια εδώ τώρα πρέπει να θυμηθούμε ένα άλλο α
πόσπασμα του Ηράκλειτου το οποίο μας διάσωσε ο Κλήμης 
της Αλεξάνδρειας.

Απ. 36 Κλήμ. Στρωμ. 6,16
ψυχήσιν θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δέ θάνατος 

γήν γενέσθαι, εκ γης δέ ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δέ ψυχή, 187 188
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187 Δέστε πιο πάνω στον πρόλογο τον με αριδ. 57 Ορφικό ύμνο 
κι εκεί 8α δείτε πως αναπτύσσονται αυτές οι έννοιες.
188 Αυτό το κομμάτι είναι του Πρόκλου στο οποίο αναφέρδπκα 
στον πρόλογο κι αυτή η έκφραση "βαπτισμένη", μας δίδει μια 
όμορφη πλευρά της Ηρακλειτικής σκέμης. Ο Πρόκλος ήταν έ
νας από τους σημαντικότερους νεοπλατωνικούς και πιστο- 
ποείται, ακόμη μια φορά, η συγγένεια των νεοπλατωνικών με 
την Ηρακλειτική σκέμη.
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(για τις ψυχές είναι θάνατος να γίνουν νερό, και θά
νατος για το νερό είναι να γίνει γη, και από την γη γίνε
ται νερό και από το νερό ψυχή).

Αυτό είναι ένα από τα πιο παραξηγημένα αποσπά
σματα του Ηράκλειτου, μέχρι σημείου, πολλοί από τους ερ
μηνευτές του, να συνάγουν απ’ αυτό, ότι ο Ηράκλειτος ή
ταν υλιστής. Ε βέβαια αφού ο Ηράκλειτος λέγει ότι οι 
ψυχές γίνονται από το νερό, άρα είναι υλιστής, αφού το 
νερό είναι ένα από τα τέσσερα στοιχεία της ύλης.189

Είναι μια πολύ απλοϊκή ερμηνεία του απ. 36 και ο
πωσδήποτε δεν συνδυάζεται καθόλου με το απ. 77 όπου 
μας λέγει: ψυχήσι φάναι τέρψιν ή θάνατον υγρήσι γενέσθαι 
τέρψιν δε είναι αυταίς την εις γένεσ ιν πτώσιν, που ση
μαίνει, όπως είδαμε πιο πάνω, είναι τέρψη ή θάνατος για 
τις ψυχές να γίνονται υγρές. Τέρψη είναι γ ι’ αυτές η πτώ
ση τους στη γέννηση, απ’ όπου συνάγεται με βεβαιότητα 
ότι ο Ηράκλειτος διαστέλλει με σαφήνεια τις ψυχές από το 
νερό και υποστηρίζει ότι για τις ψυχές η πτώση τους στο 
νερό είναι τέρψη ή θάνατος κι αυτή η πτώση γίνεται με 
την γέννηση.

Ακόμα δεν συνδυάζεται και με το ίδιο το απ. 36 ό
που μας λέγει στην αρχή .. Ψυχήσιν θάνατος ύδωρ γενέ- 
σθαι."

Για τις ψυχές θάνατος είναι να γίνουν νερό.
Αφού λοιπόν, για  τις ψυχές θάνατος είναι να γίνουν 

νερό, πως είναι δυνατόν οι ψυχές να παράγονται από το 
νερό, που είναι ο θάνατός τους; Δύσκολα τα πράγματα εδώ 
για μερικούς απ’ τους ερμηνευτές του Ηράκλειτου!

Απλά, εδώ ο Ηράκλειτος, σαν γνήσιος και μάλιστα ο 
πρώτος διαλεκτικός, στα ιστορικά χρόνια της ανθρωπότη
τας, και σαν γνήσιος μυστικός, μας λέγει μερικά πράγματα 
για τις εναλλαγές και τις ανακυκλώσεις των ψυχών, με
ταξύ του άλλου επίπεδου και του επίπεδου της εκδήλωσης, 
του νερού δηλαδή, στο οποίο πέφτουν εκεί κατά την γέν
νηση κι επανέρχονται απ’ εκεί, με τον θάνατο, σαν ξανα-
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189Β/\έπε για παράδειγμα ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑ
ΚΛΕΙΤΟΣ (ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ), εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, Αθή
να 1987, σελ. 20.
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γεννημένες, απ’ το νερό, γιατί κουβαλάνε μαζί τους τις 
εμπειρίες που απόκτησαν στην εκδήλωση, νερό, εμπειρίες 
που θα καταγραφούν στο ενεργητικό ή το παθητικό τους 
και θα καθορίσουν στο μέλλον την πτώση τους, και με 
ποιους όρους, ή όχι στο νερό με μια νέα γέννηση, πτώση 
που είναι τέρψη ή θάνατος., με την έννοια που καθορίσαμε 
πιο πάνω.

V - Κύνες καταβαύζουσιν ον αν μη γινώσκωσι. (απ. 
97) Με όσα είπαμε πιο πάνω για τον Ηράκλειτο, θα ’ταν 
μάλλον περίεργο να μη υπάρχει μια ανάλογη φράση στο 
έργο του, κι ακριβώς όσα έχουμε πει γι’ αυτόν, περιέχουν 
υλικό για  μια εύκολη κατανόηση του αποσπάσματος.

Εδώ λοιπόν, μας λέγει στο απόσπασμα αυτό, το ο
ποίο μας μεταφέρει ο Πλούταρχος, ότι τα σκυλιά γαυγί
ζουν εκείνους που δεν γνωρίζουν. Ό πω ς είπαμε στο κεφά
λαιο κλειδιά, στα οποία παραπέμπω, για την κατανόηση 
του Ηρακλειτικού έργου είναι απαραίτητο το κλειδί της 
μόνωσης. Μόνωση είναι εκείνη η ιδιόρρυθμη κατάσταση 
στην οποία περιέρχεται αυτός που εισέρχεται στην ατραπό 
της γνώσης,.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια προϊούσα μόνωση 
στο άτομο και μια αυξανόμενη απόσταση από τον μέσο άν
θρωπο. Αυτό καταλήγει να δημιουργήσει μια "ταξική" θα 
λέγαμε διαφοροποίησή του, σε σημείο που ο κοινωνικός 
περίγυρος να αντιμετωπίζει το άτομο αυτό με περιέργεια, 
καχυποψία αν όχι και με αντιπάθεια. Γενικός κανόνας εί
ναι ότι εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε 
εύκολα όποιον διαφέρει από εμάς προς τα πάνω, αλλ’ ακό
μη και προς τα κάτω. Σ’ αυτούς που διαφέρουν προς τα 
κάτω απονέμουμε συνήθως τον "μεγαλόψυχο" καταφρονη
τικό οίκτο μας και ξεμπερδεύουμε. Με εκείνους που δια
φέρουν από μας προς τα πάνω, δεν υπάρχει ανάλογο φάρ
μακο. Οι αντιδράσεις απέναντι τους ποικίλουν ανάλογα 
με τον καθένα μας. Πάντως δεν μπορούμε να πούμε πως 
περνούν απ’ την θέση αποδοχής τους, ίσα-ίσα το αντίθετο. 
Αντιλαμβάνεστε τώρα τι συμβαίνει όταν πάνω στη γη εμ
φανίζεται μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Τότε τα σκυλιά 
αρχίζουν το γαύγισμα: "..υμείς εκ  του κόσμου τούτου εστέ. 
εγώ ουκ ε ιμ ίε κ  του κόσμου τούτου..." Ιωάννη 8 23, ’".Μι ο
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κόσμος ημάς μισεί, γιγνώσκετε ότι εμέ πρώτον ημών μεμί- 
σηκεν. ει εκ  του κόσμου ήτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει 
ότι δε εκ  του κόσμου ουκ εστέ, α,Ιλ’ εγώ εξελεξάμην ημάς 
εκ  του κόσμου, διά τούτο μ ισεί ημάς ο κόσμος...” Ιοιάννη 15
18. Έ τσ ι ο Ιησούς περιέγραψε με σαφήνεια την κατάσταση 
αυτή που καίτοι δεν χρησιμοποίησε τους σκύλους λέγει τα 
ίδια πράγματα.

Αλλά και για τους σκύλους μίλησε ο Ιησούς "μη δώ- 
τε το άγιον τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών 
έμπροσθεν των χοίρων μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν  
τοις ποσίν αυτών και στραφέντεςρήξωσιν υμάξ' . 190

Ο Πλάτωνας στον Θεαίτητο βάζει στο στόμα του 
Σωκράτη ανάλογη φράση για την στάση των Αθηναίων α
πέναντι του, ο οποίος τελικά δεν γαυγίστηκε απλώς, αλλά 
δαγκώθηκε θανατηφόρα απ’ τους ανάλογους σκύλους.

"Πολλοί γαρ ήδη, ω θαυμάσιε, προς με ούτω διετέ- 
θησαν, ώστε ατεχνώς, δάκνειν έτοιμοι είναι".

VI.- Ειδέναι χρη τον πόλεμον εόντα ξυνόν και δίκην 
έριν και γινόμενα πάντα κα τ’έριν και χρεών, (απ. 80)

Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι ο πόλεμος είναι κοι
νός και δικαιοσύνη είναι η διχόνοια και πως γίνονται τα 
πάντα κατά την διχόνοια και κατά την ανάγκη.

Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστι, πάντων δε βασι
λεύς, και τους μεν  θεούς έδειξε τους δε ανθρώπους, τους 
μεν  δούλους εποιήσε τους δε ελευθέρους, (απ. 53)

ο πόλεμος είναι μεν πατέρας πάντων αλλά και βασιλεύς πάντων, και 
άλλους μεν ανέδειξε θεούς, άλλους δε ανθρώπους, και άλλους μεν τους έφτιαξε 
δούλους, άλλους δε ελευθέρους.

Αυτός είναι ο Ηρακλειτικός Πόλεμος. Η Θεία Δ ύ
ναμη που κινεί ολόκληρο τον κόσμο, και δικαιοσύνη είναι 
η διχόνοια, η έρις, και η ανάγκη.

Αυτά τα αποσπάσματα δεν μπορούν να ερμηνευτούν 
αποκομμένα από το υπόλοιπο Ηρακλειτικό έργο και προ
παντός από την αέναη ροή των πάντων και την αρμονία 
των αντιθέτων.
_____ Εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι οι έννοιες πόλεμος, έ-
190 Μη δώστε τα άγια στα σκυλιά και μη βάζετε τα μαργαριτάρια 
σας μπροστά στα γουρούνια μη τυχόν τα καταπατήσουν με τα 
ποδάρια τους και γυρίσουν και σας ξεσχίσουν.
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ρις και ανάγκη, χρησιμοποιούνται εδώ με καθαρά συμβολι
κό τρόπο και δεν εννοούν βέβαια τον πόλεμο τον αν
θρώπινο, που κι αυτός πάντως είναι μια ανταύγεια του ου
σιαστικού πολέμου που μας αναφέρει ο Ηράκλειτος. Ο Πό
λεμος του Ηράκλειτου είναι η πεμπτουσία της δομής και 
της αρμονίας του Σύμπαντος. Τα πάντα κινούνται ατέ
λειωτα, σε αντίρροπες αρμονικά δυνάμεις αλλά κάτω από 
ισχυρούς απροσπέλαστους κι απαρασάλευτους νόμους που 
εκφράζονται εδώ με την λέξη "χρεών". Οι νόμοι αυτοί όσο 
κι αν είναι απαρασάλευτοι για τα ανθρώπινα μέτρα, έχουν 
ένα τρόπο αναδημιουργίας τους (σύμφωνα με τον άλλο θε
μελιώδη Ηρακλειτικό κανόνα * τα πάντα ρ ε ι"), αλλά αυ
τή η διαδικασία βρίσκεται έξω από το όριο γνώσης της ση
μερινής ανθρώπινης πραγματικότητας, εκτός μόνο γ ι’ αυ
τούς στους οποίους έχει δοθεί "γνώναι το μυστήριον της 
βασιλείας του Θεού."

"..Πυρ ήλθον βαλείν επ ί την γην, και τι θέλω ει ήδη 
ανήφθη; βάπτισμα δε έχω βαπτισθήναι, και πως συνέχομαι 
έως ου τελεσθή. δοκείτε ότι ειρήνην παραγενόμην δούναι 
εν τη γη; ουχί. λέγω  υμίν, αλλ ’ ή διαμερισμόν," 191 μας λέγει 
ο Ιησούς. Που έχει την έννοια "Φωτιά ήλθα να βάλω πάνω 
στη γη και τι άλλο θέλω αν ήδη έχει ανάψει, έχω ένα βά- 
πτισμα για να βαπτιστώ και πόσο αναμένω μέχρι να ολο
κληρωθεί αυτό. Νομίζετε ότι ήλθα για να δώσω ειρήνη 
πάνω στη γη. Ό χ ι σας λέγω, όχι ειρήνη αλλά διαχωρισμό."

Πολλοί, αυτό το απόσπασμα το εξηγούν σαν τις συ
νέπειες που θα φέρει πάνω στους ανθρώπους η πίστη στη 
νέα θρησκεία του Χριστού, η οποία αναγκαία θα δημιουρ
γούσε καταστάσεις αντίθεσης και διαχωρισμού μεταξύ των 
ανθρώπων των αδελφών μεταξύ τους, των συγγενών κ.λ.π.

Τούτο προκύπτει και από τις ανάλογες φράσεις του 
Ιησού που είναι καταχωρημένες στο Ευαγγέλιο του Ματ
θαίου και συγκεκριμένα στο κεφ. 10 34 και επόμενα.191 192

191 Λουκάς 12 49.
192 "Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην. ουκ ήλ- 
δον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν, ήλθον γαρ διχάσαι άνθρω
πον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής 
και νύμφην κατά της πενδεράς αυτής, και εχθροί του ανθρώπου
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Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τα αποσπάσματα αυτά, 
ο ιδρυτής της θρησκείας της αγάπης, ο Ιησούς, δεν μας λέ
γει ότι ήλθε στη γη για να σπείρει αδελφοκτόνο σπαραγμό, 
αλλά μας υπενθυμίζει, την αρχέγονη έννοια του πολέμου, 
της έριδας και της ανάγκης, πάνω στην οποία είναι δομη
μένη αυτή η φάση της εκδήλωσης του θείου, που σαν τέ
τοια περνά και στις ανθρώπινες σχέσεις και δημιουργεί τις 
καθημερινές αλλά και διαχρονικές αντιθέσεις πάνω σε υ
λικά συμφέροντα, σε ιδεολογικές ή θρησκευτικές ή γενικά 
πνευματικές αντιθέσεις. Πόλεμος λοιπόν ο των πάντων 
πατήρ.

οι οικιακοί αυτού."
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Α Π ’ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ ΣΤΟΥΣ ΣΟΥΦΙ

Ο Ηράκλειτος είχε ασκήσει μεγάλη επίδραση στους 
συγχρόνους του, καίτοι δεν έτυχε της καθολικής αποδοχής 
των μεγάλων ονομάτων της μετά απ’ αυτόν κλασσικής Ελ
ληνικής αρχαιότητος, περισσότερο απ’ το δυσνόητο περιε
χόμενο των κειμένων του.

Ο Αριστοτέλης είναι επιφυλακτικός και σχεδόν αρ
νητικός, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αναφέρεται μ’ εκ
πληκτική συχνότητα στα έργα του στον Σκοτεινό κι έχει 
δώσει πλούσια δοξογραφικά στοιχεία κι όπως είπα πιο πά
νω έχει επηρεαστεί βαθειά απ’ αυτόν.

Πολλά από τα αποσπάσματα του Ηράκλειτου, διασώ
θηκαν ή επιβεβαιώθηκαν μέσα απ’ τα έργα του Αριστοτέ
λη.193

Ο Σωκράτης, είδαμε πως απάντησε όταν ο Ευριπίδης 
του έδωσε το έργο του Ηράκλειτου και το διάβασε, μίλησε 
για Δήλιο βουτηχτή.194

Ο Πλάτωνας, είναι πολύ επηρεασμένος αλλά διαφο
ροποιημένος φιλοσοφικά σε σχέση τον Ηράκλειτο.

Εκείνοι που επηρεάστηκαν ίσως περισσότερο ήσαν 
μερικοί απ’ τους Σοφιστές, κυρίως ο Πρωταγόρας οι Σκε
πτικοί και οι Στωϊκοί. Επίσης ο Ηράκλειτος επηρέασε και 
τους τραγικούς και κυρίως τον Ευριπίδη. Πολλοί αναρω
τιούνται εάν έχει επηρεαστεί από το έργο του Ηράκλειτου 
ο μεγάλος ποιητής της αρχαιότητος Πίνδαρος. 195 Η προ-

193 Μ όνο στα Η θικά Ν ικομάχεια, εγώ έχω  επισημάνει π ο λ λές  
α να φ ορές στον Η ράκλειτο και αυτούσια κάποια αποσπάματά  
του.
194 Στην Ελληνική αρχαιότητα οι κολυμβητές της Δ ήλου, θεω 
ρούνταν φαίνεται διαίτερα ικανοί.
195 Π ίνδαρος (Κ υνός Κ εφαλαίς Βοιωτίας 5 2 2  ή 518 Α ργος 4 4 0  
π.Χ.) Ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής της Ελλάδας. Τα σω ζό- 
μενα έργα του είναι τα ΟΑΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ, ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ, ΝΕ- 
ΜΕΟΝΙΚΑΙ, ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΑΙ και Τ Α  ΑΠ Ο ΣΠ ΑΜ Α ΤΑ . Ή ταν  
τέτοια η φήμη του και το κύρος του στην αρχαιότητα, ώς υπάρ-

193



ΡΑΛΛΗ φ- Γ^Λ^ΓΑ^ΟΠΟ/ΑΟ/ ΗΜϊΛΘΤάξ °  «Φ^ξΙΟξ

σωπική μου γνώμη είναι όχι σε πολλά από ία  ποιήματα 
του Πίνδαρου, μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει την Η- 
ρακλειτική σκέψη.

Ο Ηράκλειτος, όπως είπαμε, δεν είχε Σχολή, ανάλογη 
με την Ακαδημία του Πλάτωνα ή το Λύκειο του Αριστο
τέλη. Είχε μερικούς μαθητές -οπαδούς και στην κυριολεξία 
επίδοξους επεξηγητές ή ερμηνευτές του έργου του, μεταξύ 
των οποίων ήταν και ο Κρατύλος, ο δάσκαλος του Πλά
τωνα, το όνομα του οποίου φέρει και ο πασίγνωστος διά
λογος του μαθητή του.

Πιο κάτω θα αναλύσουμε, με λίγα λόγια φυσικά, τις 
φιλοσοφικές σχολές και τις δοξασίες που επικράτησαν 
στους τελευταίους π.Χ. αιώνες και στους πρώτους μ.Χ. με 
γεωγραφική βάση την Μεσόγειο και κυρίως την πόλη της 
Αλεξάνδρειας. Μέσα σ’ αυτό το χωνευτήρι των ιδεών, της 
επιστήμης και των τεχνών, αυτής της φοβερής εμπειρίας 
της ανθρωπότητας που δεν είχε προηγούμενο, ούτε και συ
νέχεια, αυτής της Αλεξάνδρειας, που μερικοί, ακόμη και 
σύγχρονοι Έ λληνες, την αποκαλούν Αιγυπτιακή, ενώ ήταν 
καθαρά Ελληνική, την Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, της 
βιβλιοθήκης της, που ήταν η μεγαλύτερη συλλογή γνώ 
σεων που υπήρξε, σε όλες τις εποχές της γνωστής ανθρώ
πινης ιστορίας. Η Αλεξάνδρεια αποτέλεσε την μήτρα στην 
οποία κυήθηκε όλη η νεώτερη σκέψη, με αρχή την Ευρω
παϊκή και στη συνέχεια την παγκόσμια.

Σ’ αυτές τις γειτονιές της Αλεξάνδρειας, ελάτε να 
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την ροή της Ηρακλειτικής 
σκέψης από την αρχαιότητα, στα νεώτερα χρόνια, που αρ
χίζουν από τον μεσαίωνα και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, 
δηλαδή στην παραμονή του 20ου αιώνα, και μάλιστα στην 
παραμονή κατά κυριολεξία, αφού το βιβλίο αυτό γράφεται 
από το 1995 (άνοιξη) μέχρι το καλοκαίρι του 1999.

χει η παράδοση  όταν το έτος 3 3 5  ο Μ ύγας Α λέξα νδ ρ ο ς  τιμώρη
σε την Θ ή6α με πλήρη καταστροφή τα μόνα  οικήματα που  
διασώ δηκαν ήταν τα ιερά και το σπίτι του ποιητή.

194



Π ΑΛΛΗ φ. [Χ Λ /Τ Α ^ο ρο /Α Ο / Η Λ Α ^ Τ Ο ξ  ο «Φ«£Ι Οξ

Ο Γνωστικισμός είναι μεγάλη φιλοσοφική κίνηση η ο
ποία αρχικά εμφανίστηκε τις παραμονές του Χριστιανι
σμού και μετά εμφανίστηκε με μορφή Χριστιανική.

Ο προχριστιανικός Γνωστικισμός προήλθε από πιθανή 
συγχώνευση και ανάμιξη του δυαδισμού των δοξασιών του 
Ζωροαστρισμού, της αστρολογίας των Χαλδαίων, της Πυ
θαγόρειας και Πλατωνικής φιλοσοσίας. Δ ιά  των Εσσαίων 
και του πλατωνικού Φίλωνα του Ιουδαίου ή Αλεξανδρινού 
196 μπήκανε και στον Ιουδαϊσμό και στη συνέχεια μεταλ
λάχτηκαν σε Χριστιανική παραλλαγή των πρώτων μ.Χ.

196 Εδραίος φ ιλόσ οφ ος της Α λεξα νδρ ινή ς Σ χολής. Γ εννήθη κε  
3 0  περίπου χρόνια  πριν την γέννη σ η  του Χριστού, στην Α λ ε 
ξάνδρεια  και π έθ α νε  περίπου 5 0  χρόνια  μ.Χ. Υ ιοθέτησε α πολύ
τως τα μυστικά δόγματα της Σ χολή ς του και δίδασκε ότι οι 
Γ ραφές των Εβραίων περιείχαν ένα  σύστημα αλληγοριώ ν που  
είναι η πραγματική πηγή  όλη ς της θρησκευτικής και φ ιλοσ οφ ι
κής γνώ σεω ς, η πραγματική σημασία της οπ οία ς α ποκλείονταν  
απ’ τους κοινούς ανθρώ πους, στους οποίους παραδίδονταν μό
νο  η εξωτερική σημασία των λόγω ν. Υ ποστηρίζει την απόλυτη  
υπερβατικότητα του Θ εού-δημιουργού ε ν  σ χέσ ει με τον κό- 
σμο-δημιούργημα. Τ ο  καθή κον να πλησιαστεί αυτή η υπερβατι
κότητα και να αποκατασταθεί ένας δ εσ μ ός μεταξύ Θ εού και 
κόσμου αντιπροσω πεύεται από μιά σειρά δυνάμεω ν που αποτε
λούν τον ιδανικό κόσμο, ο  ο π ο ίος  συ γχρόνω ς υπόκειται και π ε
ριλαμβάνεται στον Λ ό γο , που έχει γεννη θ εί από το Θ εό, αλλά  
είναι τέλειος και άϋλος ώστε να γίνεται όμ οιος με του Θ εό. Β λ έ
πουμε εδώ πως ο  Φ ίλω νας μιλάει κι αυτός για του Λ όγο , με Η- 
ρακλειτικό θά λεγε  κανείς τρόπο, ση μείο  ότι ο Η ράκλειτος ή 
τουλάχιστον η σκέμη του, δ εν  του ήταν άγνωστη. Ο  Φ ίλων επη 
ρέασε βαθύτατα και τη Χριστιανική σκέμη αλλά και τους Γυω- 
στικούς. Α ξίζει να σημειω θεί ότι ο  Rudolf Steiner στο Βιβλίου 
του Η  Α ΡΧ Α ΙΑ  ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ μας λέγει ότι: 
Λ έγοντα ν  πως ο Φ ίλω νας ήταν ο Πλάτων ξαυαγευυημέυος. 
Β λέπε σελίδα  69.
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αιώνων.
Πάντως σημαντική ήταν η επίδραση πάνω στον Γνω

στικισμό των δοξασιών του Ερμή του Τρισμέγιστου. Ο Ερ
μής ο Τρισμέγιστος, θεωρείται μυθικό πρόσωπο, που 
ταυτίζεται με τον Θεό των Αιγυπτίων Θοθ ή Τοτ ή Τατ. 
Είναι ο αντίστοιχος Θεός των Ελλήνων Ερμής. Τα Ερμη
τικά κείμενα, που θεωρείται ότι γράφτηκαν από το Ερμή, 
δεν υπάρχουν. Το καιρό των Πτολεμαίων (4ος με 1ος π. X. 
αιώνας) μεταφράστηκαν στα Ελληνικά από τον Αιγύπτιο 
Ιερέα Μανέθωνα, καλό γνώστη της Ελληνικής γλώσσας, 
αλλά και των ιερογλυφικών. Ο Μανέθωνας ισχυρίζεται ότι 
μεταγράφει από τα ιερά κείμενα. Πάντως το πιο πιθανό εί
ναι ότι μεταφράστηκαν ή γράφτηκαν τον 2ο π.Χ. αιώνα αλ
λά από τα διάφορα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία η 
ιστορία του Μανέθωνα θεωρείται αυθεντική και έγκυρη. 
Αυτό δεν αποκλείει όμως την εκδοχή ότι μέσα σ’ αυτά τα 

Ερμητικά κείμενα, εισχώρησαν, Πλατωνικές και μεταπλα- 
τωνικές δοξασίες, δοξασίες των Στωϊκών και των λοιπών 
αρχαίων Ελληνικών σχολών που με την σειρά τους είχαν 
διαποτισθεί με την Ηρακλειτική σκέψη.197 198

Ας δούμε όμως μερικά από τα κείμενα αυτά:
"ο δε Ποιμάνδρης εμοί. Ενόησας, φησί, την θέαν τού

την ότι και, βούλεται: και Γνώσομαι, έφην εγώ. — Το φως 
εκείνο, έφη, εγώ  Νους ο σος θεός ο προ φύσεως υγρός της 
εκ  σκότους φάνε ίσης . ο δε εκ  Νοός φωτεινός Λ όγος υιός 
θεού!' Που σημαίνει: "Και τότε ο Ποιμάνδρης μου είπε: Κα
τάλαβες τι σημαίνει αυτό το όραμα; Κι εγώ του αποκρίθη-
κα:: Κατάλαβα__Το φως εκείνο είπε είμαι εγώ, ο Νους, ο
θεός σου, εκείνος που υπήρχε πριν από την υγρά φύση και 
το σκοτάδι και ο φωτεινός Λόγος που εκπορεύεται από 
τον Νου είναι υιός Θ εού.199

197 Ερμου του Τρισμέγιστου ΕΡΜ ΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ε κδόσεις  
Π ΑΡΑΣΚ Η ΝΙΟ  Α θή να  19 9 0  σελ. 8  επόμ. Α λλά  πάνω  στο θέμα  
αυτό έ χ ο υ ν  διατυπωθεί και αντίθετες απόμεις, όπω ς θα δούμ ε  
πιο κάτω.
198 Ερμου του Τρισμέγιστου ΕΡΜ ΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ε κδόσεις  
Π ΑΡΑΣΚ Η ΝΙΟ  Α θή να  1990  σελ. 8 επόμ.
199 Ερμου του Τρισμέγιστου ΕΡΜ ΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ε κδόσεις
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Βλέπουμε λοιπόν, σ’ αυτό το μικρό απόσπασμα, ότι πε
ριλαμβάνονται δυο βασικές Ηρακλειτικές θέσεις, ο Λό
γος ο οποίος εκπορεύεται από το θειον, και που τα πάντα 
στην εκδηλωμένη πραγματικότητα ρυθμίζονται κυριαρχικά 
απ’ αυτόν, όπως μας λέγει στο απ. 1 και όπως αυτά τα α
ντιμετωπίσαμε πιο πάνω και θά ασχοληθούμε και στην συ
νέχεια, αλλά και το γεγονός ότι αποκαλεί την φύση υ
γρά. Ό πω ς είδαμε στο κεφάλαιο "Τα Κλειδιά" και συγκε
κριμένα στο υποκεφάλαιο το Το κλειδί του νερού, αλλά 
και σε άλλα σημεία του βιβλίου αυτού, το νερό είναι το 
κυρίαρχο στοιχείο αυτής της εκδήλωσης και στην ανώτερη 
αλχημεία σηματοδοτεί τον ορισμό της σημερινής εκδήλω
σης, το σημερινό σύμπαν.

Ας δούμε πιο κάτω τι μας λέγει η ανάλογη φράση που 
περιλαμβάνεται στο φερόμενο σαν γραμμένο από τον Ερμή 
τον Τρισμέγιστο βιβλίο με τον τίτλο "σμαράγδινος πίναξ".

" Κι όμως τα πράγματα προήλθον εξ Ενός πράγμα
τος, διά της Σκέψεως Ενός, ούτω τα πράγματα εγεννήθη- 
σαν εκ του Ό ντος τούτου δια προσαρμογής, (adaptatio).200

Μήπως κι εδώ δεν βλέπουμε, όπως είδαμε και πιο πά
νω στο κεφάλαιο "Τα Κλειδιά", την ταυτότητα αυτής της 
φράσης του Θωθ, με την Ηρακλειτική σκέψη και πιο ειδικά 
με το απόσπασμα "..και εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.." 
(απ. 10) και από όλα το ένα κι απ’ το ένα τα πάντα..". Τα 
πράγματα παρουσιάζουν μια περίεργη ταυτότητα. Εκείνο 
το οποίο μένει να ερευνήσουμε είναι το ποιος πήρε από 
ποιον;

Τον 6ο π.Χ. αιώνα, δεν κυκλοφορούσαν Ερμητικά κεί
μενα ή τουλάχιστο, δεν κυκλοφορούσαν, αυτά τα Ερμητικά 
κείμενα, που παρέλαβε η δυτική σκέψη και πάνω σ’ αυτά 
στηρίχθηκε όλη η μετέπειτα Ερμητική εσωτερική επιστήμη, 
είτε αυτή λέγεται Ερμητισμός, είτε λέγεται Αλχημεία, είτε 
λέγεται Ταρώ, είτε λέγεται Καββάλα, είτε λέγεται οτιδή
ποτε άλλο. Μήπως όμως ο Ηράκλειτος είχε υπ’ όψει του

PA/W φ. Γ«Λ/>ΓΑΙ<ορο//\ο/ ΗΜΚΛ^λ ο <φ<ξΐο£

Π ΑΡΑΣΚ Η ΝΙΟ  Α δή να  19 9 0  σελ. 2 0  επόμ
200 6λ. Ερμου Τρισμέγιστου Ο ΣΜ ΑΡΑΓΔΙΝΟΣ ΠΙΝΑΞ, εκ δ ό 
σεις ΔΙΜΕΛΗ, Α δή να  1998, πάνω σ ε  κείμενο της β ιβλιοδπκης  
Σ φ ιγγός του Πέτρου Γράβιγγερ.
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τα αρχέτυπα από τα οποία μετάφρασε ο Μανέθωνας; Είναι 
μια εκδοχή την οποία εγώ προσωπικά δεν την αποκλείω, 
αλλά από κανένα στοιχείο δεν επιβεβαιώνεται. Εκείνο ό
μως το οποίο είναι βέβαιο, είναι το γεγονός ότι στα χρόνια 
που ο Μανέθωνας υποτίθεται ότι μετάφραζε από τα αρχέ
τυπα του Ερμή του Τρισμέγιστου, η Ηρακλειτική σκέψη, 
κυκλοφορούσε σε επάρκεια στον πνευματικό ορίζοντα της 
Αλεξάνδρειας. Εγώ έκανα κάποιες σκέψεις, εσείς βγάλτε 
τα συμπεράσματά σας.

Για τον Μανέθωνα και το έργο του υπήρχαν αντιρρή
σεις από τα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια, στην συνέχεια 
μέχρι και τον μοναχό Γεώργιο Σύγγελο (800 περίπου μ. X.), 
αλλά ακόμη και σήμερα, που το έργο του γίνεται εν μέρει- 
δεκτό από τους Αιγυπτιολόγους.201 202

Ο Jacques Lacarriere, έχει γράψει ένα μοναδικό βιβλίο
r  Γ 202πάνω στους γνωστικούς.

Ο Λακαριέρ μας περιγράφει την δυσχέρεια να ξεδια
λύνει κανείς από το υλικό που υπάρχει για  τους γνωστι
κούς την αλήθεια από το ψέμμα, γιατί όπως γράφει, την 
κάθε πληροφορία την οποία έχουμε για τους γνωστικούς 
προέρχεται από τους αντιπάλους τους χριστιανούς συγ
γραφείς των πρώτων χριστιανικών αιώνων.

Α πό τη σκέψη ή από τις σκέψεις των γνωστικών, α
πό τα κολοσσιαία συστήματα που είχαν ιδρύσει μερικοί άν
θρωποι συνεπαρμένοι από την αλήθεια δε μένουν λοιπόν 
παρά μερικά ψίχουλα. Τι αυθεντικό και αντικειμενικό θα 
γνωρίζαμε σήμερα για τις πολιτικές θεωρίες του Τρότ- 
σκυ,203 του Μαχνώ, της Ρόζας Λούξεμπουργκ, 204 αν τα μό-

ΓΙΑΛΛΗ φ. ^ύ Κ Α ^Ο β Ο '/Α Ο γ ' W A M ^ J O i ο  <>1

2016 λ. Graham H ancock "ΑΠ Ο ΤΥΠ Ω Μ ΑΤΑ ΘΕΩΝ", εκδόσεις  
ΛΙΒΑΝΗ -"ΤΟ  ΚΛΕΙΔΙ", Α θήνα  1997, σελίδα  374  επ.
202Jacques Lacarriere ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ εκδόσ εις Χ ατζηνικολή  
Α θή να  1975.
203Ψ ευδώ νυμο του Λ έοντα  Ν ταβίνοβιτς Μ προνστάϊν, Ρώ σσου
επαναστάτη, Εβραϊκής καταγωγής ( Γ ιάνοβκα-Χ ερσώ ν 1879 , 
πόλη  του Μ εξικού 1940). Έ να ς απ’ τους πρωτεργάτες της Ρωσ- 
σικής επανάστασης. Στην επανάσταση του 1905  ήταν πρόεδρος  
του Σοβιέτ της Π ετρούπολης. Μετά την αποτυχία , διέφυγε στο  
εξωτερικό απ’ όπου  γύρισε το 1917 και προσχώ ρησε στους
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να αποσπάσματα που σώζονταν, συνοψίζονταν σε μερικά, 
ας πούμε, πλήρη, χωρία της επίσημης ιστορίας του Κομμου
νιστικού Κόμματος της ΕΣΣΛ, σ  ’ένα κεφάλαιο με τίτλο: 
"αποστάτες και απροσανατόλιστοι προδότες". Α υτό  έγινε  
στην πραγματικότητα και με τους γνωστικούς, αν εξαιρέ
σουμε μερικά πολύ σπάνια κείμενα που ανακαλύφτηκαν 
τον περασμένο αιώνα κι ένα πιο πρόσφατο σύνολο έργων 
τους που ήρθε στο φως μετά απ’ τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο στις σπηλιές της Άνω Αιγύπτου. Ακόμη και όταν * 204

μπολσεβίκους. Με την επικράτηση της μπολσεβίκικης επ α νά 
στασης, έγινε  επίτροπος των Εξωτερικών υποθέσεω ν της Ρωσ- 
σίας και στη συνέχεια  επίτροπος των Στρατιωτικών και του 
Ναυτικού. Θεωρείται ο  ιδρυτής του κόκκινου στρατού, του οπ οίο  
οδ ή γη σ ε  στη νίκη. Α πό το 1924  ήρθε σε σύγκρουση με του α- 
υερχόμ ευ ο , Στάλιυ και μετά του θάνατο του Λ έυιυ εξορίστηκε 
στην Π ρίγκηπο (Τουρκία), την Γαλλία και την Ν ορβηγία και με
τά εγκαταστάθηκε στην πόλη  του Μεξικού. Στις περιβόητες δί
κες της Μ όσχας, όπου  ο  Στάλιυ δ ο λ ο φ ό νη σ ε  ό λ ο  το ανθρώ 
πινο υλικό του μπολσεβίκικου κόμματος, με το πρόσχη μα ότι 
ήταν προδότες, δικάστηκε ερήμην σε θάνατο και συγκεκριμένα  
το έτος 1936 στη μευτοδίκη των Ζηυόβιεφ-Κ αμέυεφ. Τ έλ ος  ε- 
κτελέστηκε α πό  πράκτορα του Στάλιυ, στην πόλη  του Μ εξικού 
το 1940 . Δ εινός  ρήτορας και συγγραφ έας έγραμε πολυάριθμα  
βιβλία μεταξύ των οποίω ν, "Η Π ΡΟ ΔΟ Μ ΕΝ Η  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α 
ΣΗ", "Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠ ΑΝ Α ΣΤΑ ΣΗ , ’"ΤΑ ΕΓΚ ΛΗ Μ ΑΤΑ ΤΟ Υ  
ΣΤΑΛΙΝ", "ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ", "ΦΙ
Λ Ο Λ Ο ΓΙΑ  ΚΑΙ ΕΠ ΑΝΑΣΤΑΣΗ " κ. α.

204 Ρ όξα  Α ούξεμπουργκ Γερμανίδα επαυαστάτρια (Πολωνία  
1870- Β ερολίνο  1919). Σ πούδασε φυσικομαθηματικός και μετά 
οικονομικ ές επιστήμες. Θεωρείται απ’ τους μεγάλους θεωρητι
κούς του Μ αρξισμού, έγραμε πολλά  βιβλία μεταξύ των οποίω ν  
το Μ ΕΤΑΡΡΥΘΜ ΙΣΗ Η ΕΠ ΑΝ Α ΣΤΑ ΣΗ , που ήταν απάντηση  
στις ρεβιξιουιστικές θέσ εις  του Κάουτσκυ. Τ ο  1905  έλαβε μέρος  
στη Ρωσσική επανάσταση και σύστησε με του Καρλ Λίμπκυεχτ  
την επαναστατική ομάδα του ΣΠ Α ΡΤΑ Κ Ο Υ , σε μνήμη του 
Θρακιώτη επαυαστάση κατά της Ρώμης. Τ ο 1919 δ ο λ ο φ ο νή θ η 
κε μαζί με του Λίμπκυεχτ.
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οι καταγγελίες ορισμένων Πατέρων της Εκκλησίας δίνουν 
την εντύπωση εντιμότητας και καλόπιστης προσπάθειας να 
κατανοήσουν τη γνώση, παραμένει γεγονός ότι τα χωρία 
αυτά διαλέχτηκαν για να καταγγείλουνε τη διδασκαλία 
και δεν μπορούν να είναι παρά αποσπασματικά και μερο
ληπτικά."

Οι γνωστικοί πίστευαν στην πάλη μεταξύ των δυο δυ
νάμεων του καλού και του κακού, του άσπρου και του μαύ
ρου. Η πίστη αυτή αποδόθηκε από τους μελετητές των, 
στην επιρροή του Μανιχαϊσμού.

Ο Μανιχαίσμός, είναι φιλοσοφική και θρησκευτική 
οργάνωση που εμφανίστηκε τον 3ο μ.Χ. αιώνα. Το όνομά 
του το πήρε από τον Μάνη ή Μανιχαίο. Ο Μάνης ήταν 
ΓΤέρσης φιλόσοφος και μυστικιστής. Γεννήθηκε από αρι
στοκρατική οικογένεια το έτος 215 μ.Χ. και σπούδασε φι
λοσοφία και επιδόθηκε στη μελέτη των θρησκειών. Από η
λικίας 27 ετών άρχισε τη διδασκαλία του και την συ
νέχισε για 30 χρόνια. Ο Μάνης έλεγε πως είναι διάδοχος 
του Ζωροάστρη του Βούδδα και του Ιησού και διαβεβαίωνε 
ότι είναι αυτός που υποσχέθηκε ν’ αποστείλει ο Ιησούς ο 
Παράκλητος.

Έ γραψε πολλά βιβλία στη Συριακή διάλεκτο, τα ο
ποία τα μετάφρασε μετά στην Περσική και την Ελληνι
κή.205

Ωστόσο, η διδασκαλία του Μάνεντα και η εξάπλωση 
των ιδεών του, ενόχλησε τους Πέρσες μάγους οι οποίοι έ
πεισαν τον τότε βασιλέα των Περσών Βαχράμ τον Α’ να 
συλλάβει και να θανατώσει τον Μάνη σαν αιρετικό. Η θα
νάτωσή του έγινε το έτος 275 μ. X.

Απ’ τα βιβλία του Μανιχαίου δεν απόμεινε τίποτα. Ό 
σα ήταν γνωστά για τον Μάνη, προέρχονταν από εχθρούς 
των Μ ανιχαίων και κυρίως από τον Άγιο Αυγουστίνο 206

205 Π ερισσότερες Λεπτομέρειες για του Μ άνη 6Λ. Παναγιώτη  
ΚαυυεΛόπουΛου ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Ο Υ  Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο Υ  Π ΝΕΥΜ Α
ΤΟ Σ εκ δόσ εις  Δ.ΓΙΑΛΕΛΗΣ τόμος Α ’ Α θή να  1976 σελ. 160.
206 Α υγουστίνος ΑυρήΛιος ( 3 5 4 -4 3 0  μ.Χ.) Ά γιος Πατέρας της 
Κ αθολικής εκκλησίας. Γ εννήθη κε από μητέρα χριστιανό, την 
Α γία Μ άνικα και πατέρα ειδωλολάτρη, τον δέκ α ρ χο  Πατρίκιο.
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Μετά την ανακάλυψη των παπύρων από τους Γερμανούς 
Σμιτ και Πολότσκ, που είδαμε πιο πάνω, μάθαμε μερικά 
αυθεντικά πράγματα, για τη διδασκαλία του. Ο Μ ανιχαίος 
δίδασκε την κοσμογονική πάλη μεταξύ του Φωτός και του 
Σκότους, μεταξύ του Ορμούζ και του Αχριμάν, των δυο δυ
νάμεων του καλού  και του κακού, τις οποίες καθορίζει ο 
δυαδισμός του Ζωροάστρη.

Οι απόψεις του Μανιχαίου, αποτελούν συνέχεια των 
Μιθραϊκών Μυστηρίων. Ο Μ ανιχαίος όπως είδαμε γεννή
θηκε 750 χρόνια μετά τον Ηράκλειτο και 2 αιώνες περίπου 
μετά τον Απολλώνιο τον Τυανέα και μερικά χρόνια μετά 
την απαρχή του νεοπλατωνισμού και σπούδασε φιλοσοφία. 
Είναι μια εποχή που το έργο του Ηράκλειτου ή υπήρχε ο
λόκληρο ή κυκλοφορούσαν εκτενείς επιτομές του. 207 Έ -  
ζησε σ’ ένα χώρο που κυριαρχούσε ο Μιθραϊσμός και ο Ζω
ροαστρισμός και που είναι σίγουρο ότι επισκέφτηκε ο Α
πολλώνιος ο Τυανέας, αλλά και σ’ ένα χώρο που έγινε 
πριν μερικούς αιώνες, ένα πρωτοφανές μπόλιασμα της α
νατολικής σκέψης με την Ελληνική με τις κατακτήσεις 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ό λα αυτά βέβαια δεν πιστο
ποιούν μια βέβαιη επιρροή της Ηρακλειτικής σκέψης πάνω 
στον Μανιχαίο, αλλά καθιστούν πολύ πιθανή την επίδρασή 
της. Εκείνο που πιστοποιεί μ’ επάρκεια μια τέτοια επιρροή, 
είναι οι βασικές αρχές του Μανιχαϊσμού, οι οποίες περιέ
χουν σαφείς αναφορές στις θεμελιακές Ηρακλειτικές αρ
χές.

"Εσύ κι Εγώ δεν είμαστε παρά ένα "

Α ρχικά ήταν ο π α δ ό ς  του Μ ανιχαϊσμού, αλλά με την επίδραση  
του νεοπλατω νικού Α γίου Α μβροσίου, ο οπ οίος του μετάδω σε  
την νεοπλατω νική φ ιλοσοφ ία  και τον έπεισε ότι μέσα απ’ αυτή 
μπορεί να ερμηνευτεί η Α γία Γραφή, μεταστράφηκε. Και για τον  
Α υγουστίνο μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο  
βιβλίο  του Π αναγιώ τη Κ α ννελόπουλου  ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Ο Υ  ΕΥ ΡΩ - 
Π Α ΊΚ Ο Υ  Π Ν ΕΥ Μ ΑΤ Ο Σ εκδόσ εις Δ.ΓΙΑΛΕΛΗΣ τόμος Α ’ Α 
θή να  1976, το οπ ο ίο  έχει υπότιτλο "από τον Α υγουστίνο ως το 
Μ ιχαήλ-Άγγελο".
207 Π ολλοί απ’ τους β ιογράφ ους και δοξογράφ ους, έζη σ α ν  εκεί
νη  την επ ο χή  ή και μεταγενέστερα.
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Σίμωνας ο Μάγος
Ο Σίμωνας ο μάγος, γεννήθηκε στην Γκίττα της Σα

μάρειας. Πιθανόν και ταυτίζεται με αυτόν που αναφέρεται 
στις πράξεις των Αποστόλων. 208 Κατά τους πατέρες της 
Χριστιανικής εκκλησίας, που βέβαια, ήταν όλοι ενάντιοι, 
έζησε περιπλανώμενος μαζί με μια πρώην πόρνη με το όνο
μα Ελένη που την περιμάζεψε από μια τρώγλη της Τύρου 
και εδίδασκε την αντίθεση του αληθινού Θεού με τον αυ
τόν Θεό που έπλασε και που κατατυρρανάει τον κόσμο. 
Αυτός ο τελευταίος "Θεός, είναι ο Θεός των Εβραίων, ο 
Γιαχβέ ή Γεχωβάς ή Ελωάμ. Αυτός έδιωξε τον άνθρωπο 
από τον παράδεισο είναι κακός κι εκδικητικός. Ο άνθρω
πος φέρει μέσα του την σπίθα του αληθινού Θεού. Περιέχει 
σε σμικρογραφία και "εν δυνάμει" τις δυνάμεις της δη
μιουργίας του Σύμπαντος, που πρώτη του ενοποιός αρχή 
είναι η φωτιά.

Το ΤΑΡΩ

Πολλοί νομίζουν ότι το Ταρώ δεν είναι τίποτα πε
ρισσότερο από τα γνωστά τραπουλόχαρτα που μ’ αυτά παί
ζονται διάφορα παιχνίδια ή ασκείται ένα είδος μαντείας. 
Αυτή η τελευταία ιδιότητα του Ταρώ στις μέρες μας, είναι 
πολύ επίκαιρη, απ’ όλα τα μίντια και πρώτα απ’ όλα απ’ 
την TV. Το Ταρώ που προβλέπει το μέλλον σας και τα λοι
πά. Τα πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, όπως θα 
δούμε πιο κάτω.

Η καταγωγή του Ταρώ, είναι ουσιαστικά άγνωστη 
και χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πολλές εκδοχές έχουν 
διατυπωθεί για  την καταγωγή του Ταρώ, χωρίς καμμιά να 
προσφέρει προσήκουσες απτές αποδείξεις για  να θεωρεί
ται απόλυτα αληθινή.

Το ταρώ στα νεώτερα χρόνια εμφανίστηκε στην Ι
ταλία και συγκεκριμένα στις πόλεις της Βενετίας, της 
Φλωρεντίας και της Μ πολώνιας στους 13ο και 14ο μ. X 
αιώνες. Η σειρά της Βενετίας αποτελείται από 78 κάρτες 
από τις οποίες οι 22 είναι τα μείζονα κλειδιά (κυρίως Τα-

208 Π.Α, 8 ,9 -1 3
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ρώ ή Ταρόκ, Tarochino). Οι κάρτες αυτές περιέχουν συμβο
λικές παραστάσεις που ονομάζονται θρίαμβοι ή αρκάνες
209 που είναι τελείως ακατάλληλες για χαρτοπαιξία. Οι υ
πόλοιπες 56 κάρτες, αποτελούν τα ελάσσονα κλειδιά και 
διαιρούνται σε 4 κατηγορίες που αποτελούνται από 14 κάρ
τες η καθεμιά.

Οι τέσσερες κατηγορίες των ελάσσονων κλειδιών 
του ταρώ είναι οι πολύ γνωστές παραστάσεις:

Α =μπαστούνι=ραβδί=σκήπτρο
V =κούπα=κύπελλο
*=σπαθί=ξίφος

♦ ή Ο (δίσκος) =άστρο( *  )=καρρώ=δηνάριο.
Η σημερινή κοινή και εν χρήσει τράπουλα έχει 52 

φύλλα κι όχι 56. Τούτο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος 
ότι αφαιρέθηκαν 4 κάρτες, από τις αρχικές 56. Πραγματικά 
υπάρχουν 4 φιγούρες στο ταρώ. α) Ρήγας, βασιλιάς, β) Ντά
μα, βασίλισσα, γ) Ιππότης, καβαλλιέρος και δ) Βαλές, υπη
ρέτης. Στην κοινή τράπουλα έχουν αφαιρεθεί οι τέσσερες 
φιγούρες του Ιππότη, ίσως γιατί αυτό ταίριαζε στις χαρτο- 
παικτικές ανάγκες, αλλά κυρίως, κατά την γνώμη μου, 
γιατί αυτοί οι χρήστες της τράπουλας, δεν γνώριζαν ότι η 
τετράδα των φιγούρων του ταρώ είναι στοιχειώδης και α
διάσπαστη μια και οι 4 φιγούρες συμβολίζουν τα 4 στοι
χεία της ύλης: γη, νερό, αέρας, φωτιά και οπωσδήποτε 
αυτός ο περιορισμός δεν ταιριάζει με την τετραπλή διά
κριση των λοιπών τραπουλόχαρτων, όπως είδαμε πιο πά
νω.

Έ νας από τους μελετητές του ταρώ ο Όσβαλντ Βιρτ
210 σημειώνει πάνω στις 4 φιγούρες και τα 4 σύμβολα των 
ελάσσονων κλειδιών: 209 210

209 Α π ό  τη Λατινική λέξη  arcanum  που σημαίνει το μυστικό, το 
απόκρυφο, αυτό που δ εν  αποκαλύπτεται.
210 Ό σ δ α λντ  Βίρτ. Γ ά λλ ος  εσωτεριστής. Γ εννή θη κ ε π ιθανό  το 
1860. Δ ιατέλεσε γραμματέας του Στανισλάς ντε Γκουάϊτα  
(1860-1898), μ εγάλου Γ άλλου εσωτεριστή. Στα 1889 ο Βίρτ ζω
γράφισε τις 22  αρκάνες και στα 1925 δη μοσίευσε το 6 ι6λίο  του 
"The Taro of the Magicians"
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ρήγας, Βασιλεύς, Μπαστούνι. Το Βασιλικό σκήπτρο, 
η μαντική ή μαγική ράβδος, έμβλημα εξουσίας και αρρε
νωπής κυριαρχίας, ή άρρην αρχή, ο Πατέρας.

Ντάμα, Βασίλισσα, Κύπελλον, Κούπα, καρδιά. Το μα
ντικό κύπελλο των σπονδών, η γυναικεία δεκτικότητα, η 
χάρη, ευαισθησία και περικάλυψη. Θηλεία αρχή, η Μητέρα.

Ιππότης, Καβαλλιέρος, Σπαθί-Τριφύλλι. Το ξίφος της 
θέλησης και του Λόγου, το όπλο που σχηματίζει σταυρό 
και υπενθυμίζει την γόνιμη ένωση των δύο πρωταρχικών 
αρχών του άρρενος και του θήλεως. Συνεργασία των αντι
θέτων και εκδήλωση του αντρόγυνου έρωτα. Το ξίφος συμ
βολίζει πιο κάτω την διεισδυτική δράση του Λόγου.

Βαλές, υπηρέτης, Ληνάρια, Καρρώ, νομίσματα (εμ
βλήματα). Εμβληματικός δίσκος, σημείο πραγμάτωσης της 
θέλησης, ουσία όπου συμπυκνώνεται η πνευματική επήρεια. 
Ο καρπός, το τέκνο. Σύνθεση που επαναφέρει την τριάδα 
στη μονάδα.

Έ τσι, χονδρικά, εδώ βλέπετε μια σύζευξη της Ηρα- 
κλειτικής σκέψης με το Ταρώ. Εδώ είναι ο Λόγος, η αρμο
νία των αντιθέτων και τόσα άλλα τα οποία έχουν ήδη α
ναπτυχθεί, αλλά και θα αναπτυχθούν στις πιο κάτω σελί
δες του βιβλίου αυτού. Βέβαια ο Όσβαλντ Βιρτ δεν κάνει 
καμμιά αναφορά στον Ηράκλειτο κι εγώ προσωπικά νομί
ζω ότι δεν μπορούσε να κάνει τέτοια αναφορά, μια και ο 
Ηράκλειτος για την περίοδο αυτή της Ανθρωπότητας και 
της εσωτερικής της σκέψης, ήταν ένας άγνωστος, καίτοι 
όλοι οι εσωτεριστές αυτών των αιώνων στην ουσία ανα
μασούσαν τον Ηράκλειτο, χωρίς να το ξέρουν. Για όλα αυ
τά, παρακαλείται ο αναγνώστης να διαβάσει τα πιο κάτω 
και κυρίως το κεφάλαιο ΤΕΡΡΑ ΙΝΓΚΟΚΝΙΤΑ.

Τα 22 μείζονα κλειδιά του ταρώ έχουν τα πιο κάτω 
ονόματα:

1.- Κάρτα 1. Ο Μάγος ή Ταχυδακτυλουργός
2 - Κάρτα 2. Η Πάπισσα ή Αρχιέρεια.
3 - Κάρτα 3. Η Αυτοκράτειρα.
4 - Κάρτα 4. Ο Αυτοκράτορας
5 - Κάρτα 5. Ο Πάπας ή Ιεροφάντης,
6 - Κάρτα 6. Οι Εραστές ή ο Ερωτευμένος
7 - Κάρτα 7. Το Άρμα.

Ρ4ΛΛΗ Φ· Γ<ΟίΤΛΚ>Πο/Λ<>/ η/>Α^^ΙΤΟ£ ο <ψ<ξΐο£
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8 - Κάρτα 8. Η Δικαιοσύνη ή Ισχύς.
9 - Κάρτα 9. Ο Ερημίτης.
ΙΟ.-Κάρτα 10. Ο Τροχός της Τύχης.
ΙΙ.-Κάρτα 11. Η Ισχύς ή Δικαιοσύνη.211
12,-Κάρτα 12. Ο Κρεμασμένος.
13- Κάρτα 13. Ο Θάνατος
14- Κάρτα 14. Η Εγκράτεια.
15. -Κάρτα 15. Ο Διάβολος
16. -Κάρτα 16. Ο Πύργος ή Ο Οίκος του Θεού.
17. -Κάρτα 17. Το Άστρο.
18. -Κάρτα 18. Η Σελήνη.
19. -Κάρτα 19. Ο Ή λιος.
20. -Κάρτα 20. Η Κρίση
21. -Κάρτα 21. Ο Κόσμος
22. -Κάρτα 0 ή 22. Ο Τρελλός ή Ο Ανόητος.
Εδώ βέβαια μη περιμένετε να αναλύσω περισσότερο 

αυτές τις αρκάνες του ταρώ γιατί αυτό είναι έξω απ’ τα 
πλαίσια του βιβλίου. Πιο κάτω, όταν θα προσπαθήσω να 
συνδέσω το ταρώ με την Ηρακλειτική σκέψη, θα επιχειρή
σω την ερμηνεία κάποιων καρτών των Αρκάνα.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία καρτών του ταρώ. Οι ποι
κ ιλ ίες του ταρώ χωρίζονται ως εξής: α) Χειροποίητες κάρ
τες, δηλαδή κάρτες που ζωγραφίστηκαν με το χέρι κάποιου 
καλλιτέχνη και ανάγονται στα έτη 1450-1500 και είναι 
μάλλον βέβαιο ότι αποτελούν ολική ή μερική αντιγραφή 
παλαιότερων σειρών. 212 β) Κάρτες τυπωμένες που εμφανί
στηκαν στα έτη 1500-1700.213 Η πιο αποδεκτή σειρά είναι η 
σειρά της Μασσαλίας και γ) Κάρτες που σχεδιάστηκαν με
ταγενέστερα από διάφορους ερευνητές του ταρώ. (π.χ. Τα
ρώ του Κούρτ Ζεμπελέν, Ετέϊλλα, Ταρώ του Γουαίητ, Ταρώ 
του Όσβαλντ Βίρτ, Ταρώ του Παπύς κ.λ.π.)

Ο πρώτος ίσως που ασχολήθηκε σοβαρά στα νεώ-

211 Α υτές οι διαφορές που προκύπτουν στην κατάταξη των με
γάλω ν κλειδιών του ταρώ οφείλεται στους διάφορους συγγρα
φείς που α σ χολή θ η κ α ν μεταγενέστερα μ'αυτό.
212 Βισκόντι Σφόρτζα, Γκρινγκονέ, Ντ’ Εστέ κ.λ.π.
213 Η πιο σημαντικές σειρές αυτών των καρτών είναι του Ρό- 
ζενβα λντ, Κατλίν Ζοφρουά, Κ ολόνα, Μ ασσαλίας κ.λ.π.
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χέρα χρόνια με το Ταρώ, ήταν ο Κουρτ Ζεμπελέν και μετά 
απ’ αυτόν ο Γκυγιώμ ΓΤοστέλ. Μετά ακολούθησαν πολλοί. 
Ο Αλφόνς Λουί Κονστάντ (Alphonse Louis Constant) κα
θολικός Αββάς που μεταγλώττισε το ονομά του εβραϊστί 
σε Ελιφάς Λεβί Ζαχέντ, με το οποίο είναι και πιο γνωστός, 
ο Στανισλάς ντε Γκουάϊτα, ο Όσβαλντ Βιρτ, Άρθουρ 
Γουαίητ, ο Ζεράρ Ανκώς (ο επονομαζόμενος Παπύς), ο Πή- 
τερ Ουσπένσκυ, ο Άλιστερ Κρόουλι, Ίσραελ Ρεγκάρντιε, 
Μάν- λυ Χόλ, Κάρεθ Νάϊτ και πολλοί άλλοι. Στην Ελλάδα 
με το ταρώ ασχολήθηκε ο Πέτρος Γκράβιγγερ, ο οποίος 
στο περιοδικό που έβγαζε στα χρόνια 1965-1966 με τον τίτ
λο "ΣΦΙΓΓΑ", δημοσίευσε εκτεταμένα αποσπάσματα από 
πολ- λούς μελετητές του ταρώ και τελικά εξέδωκε ανάτυ
πο με τον τίτλο "Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΡΩ".

Μια μεγάλη μερίδα συγγραφέων, ενώ κατ’ αρχήν, δέ
χεται ότι η καταγωγή του Ταρώ, πρέπει να αναζητηθεί 
στην αρχαία Αίγυπτο και κυρίως στην διδασκαλία του Ερ
μή του Τρισμέγιστου ή του Θωθ, την αποκαλούμενη "Ερ
μητισμό", στη συνέχεια, συνδέουν αποκλειστικά την κα
ταγωγή του Ταρώ με το δέντρο της ζωής της Καμπάλα και 
πιο πολύ με τα είκοσι δύο γράμματα του Εβραϊκού αλφα- 
βή- του. Όσο κι αν έψαξα στα βιβλία των συγγραφέων αυ
τών δεν βρήκα εξήγηση, ή τουλάχιστον επαρκή εξήγηση, 
που να τεκμηριώνει γιατί από τον Θωθ οδηγούνται ξαφνι
κά στην Καμπάλα και το Εβραϊκό αλφάβητο. Φρονώ ότι 
την σύνδεση αυτή της Καμπάλα και του Εβραϊκού αλφαβή
του με το ταρώ, την διατύπωσε πρώτος ο Ελιφάς Λεβί, τον 
οποίο με τη σειρά τους τον αντέγραψαν κι όλοι οι μεταγε
νέστεροι, που έστω κι αν προσπαθούν να εισφέρουν στην 
μελέτη του ταρώ κάποιες δικές τους θέσεις, είναι τελικά 
εγκλο^βισμένοι στην εβραϊκή αντιμετώπιση του ταρώ.

Αυτό άλλωστε είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο 
της εποχής για την οποία μιλάμε. Ό λοι οι αδελφοί της ε
ποχής εκείνης, καίτοι άφηναν να νοηθεί ότι κατείχαν κά
ποιες ανώτερες γνώσεις και ενώ μιλούσαν σαν θεόσταλτοι 
αντιπρόσωποι πάνω στη γη, στη ουσία αναπαρήγαγαν κά
ποιες παλαιότερες γνώσεις και τελικά κατέληξαν να αντι
γράφουν ο ένας τον άλλο. Έ τσ ι βλέπουμε πως οι 
προτιμήσεις τους σε ονόματα και καταστάσεις είναι κοι
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νές, όπως και η αποστροφή τους για κάποια άλλα ανάλογα 
να είναι κοινή. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποκλείστηκε κι ο Η
ράκλειτος από τους χρόνους αυτούς. Για περισσότερα πά
νω στο θέμα αυτό παραπέμπω τον αναγνώστη το πιο κάτω 
κεφάλαιο με τον τίτλο ΤΕΡΡΑ ΙΝΚΟΓΚΝΙΤΑ.

Ειδικά για την σύνδεση ταρώ και καμπάλα, γ ι’ αυ
τούς που ξεκινούν το ταρώ από την Αίγυπτο και τον Θωθ, 
έχω να παρατηρήσω τα πιο κάτω:

Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος και για  τους Αιγυπτίους 
Θωθ, είναι μια αινιγματική κι ανεπιβεβαίωτη ιστορικά 
προσωπικότητα, που αν δεχθούμε την ιστορική ύπαρξή της, 
ανάγεται σε πανάρχαιους προϊστορικούς χρόνους. Το ίδιο 
και τα Α ιγυπτιακά μυστήρια. Η Καμπάλα εμφανίστηκε τον 
8ο μ.Χ. αιώνα (ή στην πιο ακραία, κι ανεπιβεβαίωτη περί
πτωση, το πολύ τον 4ο μ.Χ. αιώνα). Αναφέρομαι στα πρώτα 
γραπτά κείμενα. Η πρώτη επιβεβαιωμένη εσωτερική σχολή 
της καμπάλα ήταν αυτή της Γκερόνα στην Ισπανία που φέ
ρεται ότι ιδρύθηκε τον 12ο μ. X. αιώνα. Βέβαια δέχομαι ότι 
για να υπάρξει μια εμφάνιση στον εξωτερικό χώρο, πρέπει 
να υπήρχε μια μακροχρόνια διαδικασία στον εσωτερικό. 
Ναι αλλά από την εποχή της διατύπωσης της Καμπάλα, με 
όποια εκδοχή, μέχρι τον Θωθ και τα Α ιγυπτιακά μυστήρια, 
μεσολάβησαν κάποια πολλά (χιλιάδες δηλαδή) χρόνια. 
Τούτο σημαίνει ότι μεταξύ ταρώ και καμπάλα, δε υφίστα- 
ται εμφανής αιτιώδης σύνδεσμος. Πραγματικά αν ξεφύγου- 
με από τα χρονικά περιθώρια του Θωθ και των Αιγυ
πτιακών μυστηρίων και σκεφτούμε ότι τα πρώτα γραπτά 
του Μανέθωνα, χρονολογούνται τουλάχιστο τον 3ο π.Χ. 
αιώνα, θα διαπιστώσουμε ότι μεταξύ Μανέθωνα και κα
μπάλα μεσολαβούν κάποιοι αιώνες δηλαδή 11 και περισσό
τερο. Αν πιο κάτω σκεφτούμε ότι το βιβλίο "Περί φύσιος" 
του Ηράκλειτου, γράφτηκε και κυκλοφόρησε (!) με τον 
τρόπο που είδαμε πιο πάνω, τον 6ο π.Χ. αιώνα, καταλαβαί
νετε την απόσταση που χωρίζει τον Ηράκλειτο από την 
καμπάλα ! 14 και πολύ περισσότερο αιώνες. Στο χρόνο αυτό 
πολύ νερό κύλησε στην Μεσόγειο κι έτσι κανείς δεν μπο
ρεί να συνδέσει με πειστικές αξιώσεις το ταρώ με την κα
μπάλα, όταν μεταξύ του Θωθ και των Αιγυπτιακών 
μυστηρίων υπεισέρχονται 18 αιώνες Ελληνικού πολιτισμού,
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όπως θα δούμε και πιο κάτω, αλλά κυρίως και πρωχίσχως 
όχαν μεσολαβεί η χρομερή πόλη χης Αλεξάνδρειας που για 
πολλούς (πάνω από 10) αιώνες υπήρξε χο χωνευχήρι χων 
ιδεών χου κόσμου και χο λίκνο όλου χου δυχικού πολιχι- 
σμού.

Τώρα αν, όπως κάνουν κάποιοι, κάνουμε αναφορές 
σχον Μωϋσή και χην αιχμαλωσία χου Ιουδαϊκού λαού από 
χους Φαραώ και συνδέουνε μ’ αυχόν χον χρόπο χο χαρώ με 
χην καμπάλα και χο Εβραϊκό αλφάβηχο, χόχε κάνουνε ένα 
αυθαίρεχο ισχορικό άλμα, παραγνωρίζονχας χα σαφή και 
μη επιδεχόμενα αμφισβήχησης ισχορικά δεδομένα. Τελικά 
είναι σα να λέμε, όχι εφ’ όσον ο ημίθεος Προμηθέας που έ
κλεψε χην φωχιά από χους θεούς και χην χάρισε σχους αν
θρώπους, αναφέρεχαι σχην Ελληνική Μυθολογία σαν 
Έ λληνας, χόχε και ο Θεός πρέπει να ήχαν Έ λληνας (!) ή 
όχι ο πρώχος άνθρωπος που έκανε χρήση χης φωχιάς ήχαν 
Έ λληνας (!).

Αν σε όλα αυχά προσθέσεχε και χο γεγονός όχι πολ
λοί ερμηνευχές χης καμπάλα, υποσχηρίζουν όχι η καμπάλα 
είναι απόρροια Πυθαγόρειων, Γνωσχικών και Νεοπλαχωνι- 
κών πηγών,214 καχαλαβαίνεχε πόσο διάχρηχος είναι ο μαν
δύας που προσπαθεί να καλύψει χο χαρώ χου Θωθ και χων 
Αιγυπχιακών μυσχηρίων με χην καμπάλα και χο Εβραϊκό 
αλφάβηχο.

Ανχίθεχα άλλοι δέχονχαι χην απ’ ευθείας καχαγωγή 
χου χαρώ από χην Αίγυπχο.

Μια διαδεμένη εκδοχή για χην καχαγωγή χου χαρώ, 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι εκείνη που ισχυρίζεχαι 
όχι οι μύσχες χης αρχαιόχηχας διαβλέπονχας όχι η ανθρω- 
πόχηχα βρίσκονχαν μπροσχά σ' ενα κύκλο πνευμαχικής κα- 
χάπχωσης και διανοηχικής σχασιμόχηχας επιδόθηκαν σχην 
μελέχη χρόπων αποχύπωσης και διαχήρησης χης συσσωρευ- 
μένης γνώσης χους, με χέχοιο χρόπο ώσχε, όχαν η ανθρω- 
πόχηχα ή μικρές πνευμαχικές κοινόχηχες αυχής, έφθαναν σ’ 
ένα επίπεδο εσωχερικής παρόρμησης για χην αναζήχηση 
χης αλήθειας, να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σ’ αυχή.

Ρ4ΛΛΗ Φ ^ m A ^ o n o y A o y  ΗΜΚΛ«ΙΓ0£ ο <Φ«ΣΙ<>Σ

214 Βλ. Israel Regardie "Η Κ Α Β Β Α Λ Α  ΚΑΙ Τ Α  ΣΥ Μ ΒΟ Λ Α  
ΤΗΣ", εκ δόσ εις  ΙΑΜ ΒΛΙΧΟΣ, Α δή να  1991, σελ. 21.
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Έ τσι συγκεντρώθηκαν στο Ναό της Γνώσης και συ- 
σκέφτηκαν με ποιο τρόπο θα διατυπώσουν την γνώση έτσι 
που να μη μπορεί να χαθεί, αλλά να μην είναι κατανοητή 
από εκείνους στους οποίους δεν έπρεπε να περιέλθει.

Προτάθηκαν πολλές λύσεις αλλά καμμιά δεν ικανο
ποιούσε τους μύστες, οπότε ένας απ’ αυτούς φιλοτέχνησε 
78 κάρτες μέσα στις οποίες διατύπωσε ολόκληρη την υπάρ- 
χουσα γνώση, με τέτοιο τρόπο όμως, που η αποκρυπτογρά
φηση να είναι δυνατή μόνο σ’ αυτούς που θα έχουν την ε
σωτερική προδιάθεση.Έτσι επιτεύχθηκε η διατήρηση της 
γνώσης, αφού τα κλειδιά της κυκλοφορούσαν παντού, αλ
λά και η συγκάλυψη, αφού κανείς μη μυημένος δεν μπορεί 
να αποκρυπτογραφήσει το αληθινό νόημα.215

Ο Court Gebelin λέγει για τις κάρτες του ταρώ: "Εάν 
ακούγατε ότι υπάρχει στις μέρες μας ένα έργο των αρχαί
ων Αιγυπτίων, κάποιο βιβλίο που γλύτωσε από τις φλόγες 
που καταβρόχθισαν τις υπέροχες βιβλιοθήκες τους 216 217 και 
περιέχει τις καθαρότερες διδασκαλίες τους...Εάν προσθέτα
με ότι επί αρκετούς αιώνες αυτό το βιβλίο ήταν προσιτό 
στον καθένα, κάτι τέτοιο δεν θα προκαλούσε έκπληξη; Και 
δεν θα κορυφώνονταν αυτή η έκπληξη, εάν βεβαιωνόταν 
ότι οι άνθρωποι δεν υποψιάστηκαν ποτέ πως αυτό ήταν 
Αιγυπτιακό, ότι βρίσκεται στην κατοχή τους, μα δύσκολα 
μπορεί να ειπωθεί πως το κατέχουν, ότι κανένας δεν προσ
πάθησε να αποκρυπτογραφήσει έστω και ένα φύλλο του 
και ότι το αποτέλεσμα μιας βαθειάς σοφίας, θεωρείται σαν 
ένα συνοθύλευμα αλλόκοτων εικόνων που από μόνες τους 
δεν σημαίνουν τίποτε.... Ναι πρόκειται για  αληθινό γεγο
νός. Με μια λέξη αυτό το βιβλίο είναι οι κάρτες του ταρώ"
217

215 Israel Regardie "Η Κ αμπάλα και τα σύμβολά  της", εκδόσ εις  
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, Α θή να  1991 σελ. 4 8  επ.
216 Εδώ βέβαια ο  σ υγγρα φ έα ς βρίσκεται μ ά λλον σ ε  μια παρα
νόηση , γιατί στην αρχαία  Α ίγυπτο δ εν  υπήρχαν τέτοιες β ιβλιο
θήκες, αλλά μ ά λ λον  στην Ελλάδα των Ελληνιστικών χρ όνω ν  
και κυρίως στην Α λεξάνδρεια .
217 Π. Γκράβιγγερ "Η ΣΥΜ ΒΟΛΙΚΗ Τ Ο Υ  ΤΑΡΩ", Α θήνα  1966, 
σελίδα  177.
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Ανάλογες σκέψεις για την καταγωγή του ταρώ δια
τυπώνει ο Cristian στο βιβλίο του "Ιστορία της Μαγείας", ο 
οποίος αφού περιγράφει μια φανταστική μύηση στα μυστή
ρια του Όσιρι μέσα στην πυραμίδα της Γκίζας, όπου ο νεό
φυτος οδηγούνταν μπροστά στα 22 πρωτότυπα κλειδιά του 
ταρώ και δεχόταν από τον μυσταγωγό τις μυητικές διδα
σκαλίες, πιο κάτω ισχυρίζεται ότι οι τελευταίοι μύστες, 
διωκόμενοι από τους Χριστιανούς και αναγκασμένοι να ε- 
γκαταλείψουν τους Ναούς, αντέγραψαν πάνω σε φύλλα 
χρυσού τα 22 μείζονα κλειδιά και τα παράλαβαν μαζί τους, 
αλλά καθ’ οδόν έπεσαν πάνω σε νομάδες ληστές, οι οποίοι 
τους πήραν τις χρυσές πινακίδες, κι απ’ αυτούς κατέληξαν 
στους Γνωστικούς και τους Αλχημιστές, εκδοχή την οποία 
δεν συμμερίζεται ο Πέτρος Γκράβιγγερ.218

Πάντως ανεξάρτητα απ’ το εάν αποδέχεται κανείς 
τις πιο πάνω απόψεις του Cristian, είναι άξιο προσοχής ότι 
την καταγωγή του ταρώ την εστιάζει στα αρχαία Αιγυ
πτιακά μυστήρια και την ροή του ταρώ προς την δύση την 
βάζει πάνω σε δυο άξονες, τις μεγάλες εσωτερικές σχολές 
των Γνωστικών και των Αλχημιστών.

Κατά την προσωπική μου άποψη, πιο κοντινή στην 
αλήθεια, πρέπει να θεωρηθεί εκείνη η άποψη που ανάγει 
την καταγωγή του Ταρώ, στον Ερμητισμό και τα Α ιγυπτι
ακά Μυστήρια. Ξέρουμε βέβαια, ότι για τα αρχαία Αιγυ
πτιακά μυστήρια, γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα, όπως 
και για όλα τα αρχαία μυστήρια άλλωστε. Αλλά για τα ερ
μητικά κείμενα, ξέρουμε οπωσδήποτε αρκετά. Ό πω ς γράφω 
και σε άλλα μέρη του βιβλίου αυτού, 219 τα αυθεντικά κεί
μενα του Θωθ δεν υπάρχουν αλλά υπάρχει μόνο, ό,τι ο Μα- 
νέθωνας, κατέγραψε. Το πως και από που το αναπτύσσω 
στα κεφάλαια αυτά. Ό πω ς θα δείτε εκεί διατυπώνω την υ
ποψία μήπως αυτό που κατέγραψε ο Μανέθωνας, δεν ήταν 
παρά καθαρή Ηρακλειτική σκέψη, που κυκλοφορούσε σε α
φθονία στην Αλεξάνδρεια την εποχή που "μετέγραφε" τον 
Θωθ ο Μανέθωνας.

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^Λ^ΓΑΚΟΠΟ/ΑΟ/ ΗΜΚΑ^ΤΟξ ο  *Φ«£Ιθ£

218 όπου  πιο πάνω σελίδα  180.
219 β λέπετε πιο πάνω  στην ενότητα περί των γνωστικών, αλλά  
και πιο κάτω στο κεφάλαιο Τ Ε ΡΡΑ  ΙΝΚΟΓΚΝΙΤΑ.
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Βλέπουμε λοιπόν από τα ιστορικά δεδομένα, ότι εί
ναι πολύ πιθανή η σχέση της Ηρακλειτικής σκέψης προς 
το ερμητικά κείμενα, όπως αυτά τα ξέρουμε σήμερα και ό
πως ασφαλώς τα ξέρει η ανθρωπότητα, τις δυο τελευταίες 
χιλιετίες. Αλλά η σύνδεση της Σκέψης αυτής με το ταρώ 
δεν στηρίζεται κυρίως στα ιστορικά δεδομένα. Στηρίζεται 
στην ουσιαστική αλληλουχία των εννοιών του ταρώ και 
της Ηρακλειτικής Σκέψης.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα:
Η φιγούρα του τρελλού ή ανόητου ή όπως αλλοιώς 

ονομάζεται στις διάφορες σειρές του ταρώ, έχει φέρει σε 
προβληματισμό όλους τους ερμηνευτές.. Ό λοι πάντως συμ
φωνούν, "στο περίπου", ότι ο τρελλός, συμβολίζει τον άν
θρωπο ή την ανθρωπότητα στο σύνολό της που αγωνίζεται 
και παλεύει ασταμάτητα, στη διάρκεια του ιστορικού γ ί
γνεσθαι, με ανόδους και πτώσεις.

Στις κάρτες του ταρώ ο τρελλός εικονίζεται σαν έ
νας αμέριμνος κι εύθυμος νέος, άλλοτε με ρούχα κουρελι
ασμένα κι άλλοτε πιο ευπρόσωπα, που πορεύεται αμέριμνα 
σ’ ένα κακοτράχαλο μονοπάτι που σε μια εκδοχή οδηγεί 
στο γκρεμό. Έ χε ι ένα ραβδί στον ώμο του κι απ’ αυτό κρέ
μεται ένα δισάκι φουσκωμένο. Από πίσω του, συνήθως, 
τρέχει ένας σκύλος που στις περισσότερες σειρές του ταρώ 
τον δαγκώνει. Σε άλλες σειρές υπάρχει πίσω του, εκτός 
από τον σκύλο, ένα τσακάλι ή ένας κροκόδειλος.

Τι να συμβολίζει άραγε ο τρελλός στις κάρτες του 
ταρώ; Είναι μια πολύ γαργαλιστική πρόκληση που θα προ
σπαθήσω να την αντιμετωπίσω.

Αρχικά πρέπει στρέψουμε την προσοχή μας πάνω 
στο γεγονός ότι η κάρτα του τρελλού φέρει αριθμό 0, αλλ’ 
όμως συμπεριλαμβάνεται στις 22 αρκάνες, των οποίων συ
μπληρώνει τον αριθμό, αφού οι υπόλοιπες είναι 21. Δηλαδή 
ο τρελλός, είναι και δεν είναι στις αρκάνες. Σας θυμίζει τ ί
ποτα αυτό; Για όποιον αναγνώστη που έχει φτάσει, φυσιο
λογικά, στο σημείο αυτό του βιβλίου, μπορεί να λέει πολλά 
ή να μη λέει ακόμα τίποτα. Πιο κάτω όμως μπορεί να δει 
πολλά πάνω στην πολυσήμαντη Ηρακλειτική Σκέψη, που 
θα βοηθήσει στην απόπειρα ερμηνείας της κάρτας αυτής.

Ο Ηράκλειτος μας βοηθά αφάνταστα να εθιστούμε

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^ΓΆΚορο/Αο/ ΗΡΑ^ΙΤ<>ί ο <φ<ί \ ο ΐ
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πάνω στην αρμονία των αντιθέτων, αλλά και στο διαρκές 
παίξιμο πάνω στο είναι και το γίγνεσθαι. Ό πω ς θα δούμε 
πιο κάτω, για τον Ηράκλειτο δεν υπάρχουν στεγανά δια- 
χωριστικά πλαίσια μεταξύ του είναι και του γίγνεσθαι, ό
πως δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ του μέρους και του ό
λου κι όλα διέπονται από τους νόμους της αρμονίας των 
αντιθέτων και προπαντός από την κρυφή αρμονία των αν
τιθέτων, δηλαδή αυτή που δεν βρίσκεται στο πρώτο επίπε
δο προβολής αλλά στο παρασκήνιο, που δεν είναι εύκολα 
παρατηρήσιμο από τον άνθρωπο και συνεπώς αυτά τα στε
γανά υπάρχουν μόνο για την ανθρώπινη αντίληψη. Ο τρελ- 
λός λοιπόν στις κάρτες του ταρώ, είναι αυτός που μετέχει 
και δεν μετέχει στις αρκάνες. Έ χε ι μια διφυή και εναλλα- 
σόμενη υπόσταση. Είναι αυτό, αλλά είναι και το άλλο. Έ 
νας μπαλαντέρ δηλαδή. Μπαλαντέρ είπαμε; α ναι μπαλαν- 
τέρ. Ο μπαλαντέρ δεν υπήρχε στο ταρώ των Βοημών, επι
νοήθηκε πιθανό στην Αμερική και πιθανό τον πε- ρασμένο 
αιώνα, για τις ανάγκες των παιχνιδιών της κοι- νής τρά
πουλα. Για δέστε μια κοινή τράπουλα και θα καταλάβετε 
ότι η εικόνα του μπαλαντέρ δεν είναι τίποτε άλλο από την 
εικόνα του τρελλού ή ανόητου και παρακάτω δείτε και την 
λειτουργική σημασία του μπαλαντέρ, όπως αυτή οριοθετή- 
θηκε από τους παίκτες των διάφορων παιχνιδιών της τρά
πουλας. Πραγματικά ο μπαλαντέρ, στους κανόνες τις 
χαρτοπαιξίας, συμπεριφέρεται σαν τρελλός και σαν ανόη
τος. Ταιριάζει σε οποιαδήποτε κατάσταση και χωρίς ν’ α
νήκει πουθενά, τακτοποιείται οπουδήποτε, δηλαδή είναι 
και δεν είναι. Ναι αυτή είναι η ανθρωπότητα, ο άνθρωπος, 
εμείς.

Στο απόσπασμα 90 ο Ηράκλειτος μας λέγει κάποια 
σημαντικά πράγματα:

"Ποταμοίς τοις αυτοίς εμβαίνομέν τε και ουκ εμβαί
νομε ν, είμεν τε και ουκ είμεν."

Στα ίδια ποτάμια και μπαίνουμε και δεν μπαίνουμε 
και είμαστε και δεν είμαστε.

Ναι, αυτή είναι η μοίρα της ανθρωπότητας, όπως εν
τοπίζεται κατ’ αρχήν κι απ’ όλους τους ερμηνευτές του τα
ρώ, ανεξάρτητα που καταλήγει ο καθένας απ’ αυτούς, πάν
τως κανείς απ’ αυτούς που αναφέραμε, δεν καταλήγει στον
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Ηράκλειτο.
Εδώ θέλω να δώσω τα εύγε στους επινοητές του 

μπαλαντέρ με την έννοια που είπαμε πιο πάνω. Ακόμη εύ
γε ανήκουν στους ίδιους χαρτοπαικτικούς κύκλους, που 
εδώ και κάποιους αιώνες, ανακήρυξαν τον άσσο, μεγαλύ
τερης αξίας χαρτί από όλα τα άλλα κι από Ρήγα κι από 
Ντάμα κι από Βαλέ.

"..και εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.." (μας είπε ο 
Ηράκλειτος στο απ. 10) και από όλα το ένα κι απ’ το ένα 
τα πάντα.. Το ένα συμβολίζεται πάντα με τον άσσο. Κι έτσι 
αυτοί οι αφανείς χαρτοπαίκτες που καθιέρωσαν τον άσσο 
σαν την υπέρτατη κάρτα, κάτι πρέπει να είχαν ψιλοκατα- 
λάβει, πάνω στην βασική δομή του ταρώ. Για Ηράκλειτο, 
δεν ήξεραν τίποτε φυσικά.

Αλλά ας συνεχίσουμε την εξέταση της κάρτας του 
τρελλού του ταρώ. Ό πω ς είπαμε ο τρελλός, έχει ένα ραβδί 
στον ώμο του κι απ’ αυτό κρέμεται ένα δισάκι φουσκωμένο 
και σφιχτοδεμένο. Κι εδώ, όλοι οι ερμηνευτές του ταρώ υ
ποθέτουν ότι ο τρελλός μέσα στο δισάκι του κρατάει κάτι 
πολύτιμο, που όμως δεν το ξέρει.

ώ μάλιστα διηνεκώς ομιλούσι λόγω, τω τα όλα διοικούντι τούτω διαφέ- 
ρονται και οις καθ' ημέραν εγκυρούσι, ταύτα αυτοίς ξένα φαίνεται.

από τον λόγον, με τον οποίον ευρίσκονται σε διαρκή επαφή, που διοικεί 
τα πάντα, διαφέρουν και-όσα καθημερινά συναντούν, αυτά τους φαίνονται ξέ- 
να.μας λέγει ο Ηράκλειτος στο απ. 72. Έ τσ ι λοιπόν ο τρελ
λός, ενώ κάθε μέρα κουβαλάει το δισάκι του, που πε
ριέχει όλες τις απαντήσεις που χρειάζεται και ζει καθημε
ρινά μαζί του, δεν μπορεί να προσπεράσει τα όρια για την 
αληθινή γνώση, που εδώ τα σηματοδοτεί το σφιχτοδεμένο 
δισάκι.220 Σήμερα ξέρουμε, μετά την ψυχολογία του βάθους, 
της Φροϋδικής θεωρίας, αλλά μετά και από την ανακάλυ
ψη του DNA, ότι ο άνθρωπος κουβαλά στην ψυχή του και 
στα γονίδιά του, κάποιες φοβερές πληροφορίες, που είναι 
αδύνατο, αλλά εγώ θα πω, όχι αδύνατο, αλλά ιδιαίτερα δύ
σκολο, να τις αποκρυπτογραφήσει.

Να το αινιγματικό δισάκι του τρελλού και να γιατί 
αυτός περιφέρεται άσκοπα, γιατί δεν προσπάθησε με κόπο
220 φύσις κρύπτεσθαι φιλεί.μας είπε ο Ηράκλειτος στο απ. 123 η φύση αρέσκε- 
ται να κρύβεται.
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και με σοβαρότητα, να αποκαταστήσει την επικοινωνία με 
το δισάκι του, που έτσι κι αλλοιώς το κουβαλάει αλλά έ
τσι κι αλλοιώς θα το κουβαλάει, μέχρι που θα αποφασίσει 
να αποκαταστήσει αυτή την επικοινωνία, καταβάλλοντας 
το ανάλογο τίμημα της αληθινής γνώσης. Μέχρι τότε, δη
λαδή μέχρις ότου ο κάθε άνθρωπος βρει τον τρόπο επι
κοινωνίας με το δισάκι του, που σε τελευταία ανάλυση εί
ναι η κοινή κληρονομιά όλων μας, θα περιφέρεται άσκο
πα και θα ασχολείται με ανούσια και περιττά πράγματα 
και θα συμπεριφέρεται σαν να μην ανήκει στην συμπαντική 
ενότητα, αλλά σαν να έχει μια δίκιά του αντίληψη των 
πραγμάτων, δηλαδή σαν ανόητος.

διό δει έπεσθαι τω (ξυνώ τουτέστι τω) κοινώ. Ξυνός γορ ο κοινός, του 
λόγου δ' εόντος ξυνού ζώουσιν οί πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνησιν.

γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε τον κοινό, (αυτόν που ανήκει σε όλους 
μας). Γιατί ενώ ο λόγος είναι κοινός, οι περισσότεροι ζουν σαν να έχουν μια δι
κή τους φρόνηση. Αυτά μας λέγει ο Ηράκλειτος στο απ. 2. Για 
παρατηρήστε τις αναλογίες και τις αντιστοιχίες του απο
σπάσματος αυτού με την κάρτα του τρελλού ή ανόητου. 
Βλέπετε ότι εδώ ο Ηράκλειτος χρησιμοποιεί την φράση "οι 
πολλοί". Πάνω στο θέμα αυτό δείτε στο κεφάλαιο ΤΑ 
ΚΛΕΙΔΙΑ το κλειδί των πολλών και των άριστων. Τώρα 
θα καταλάβετε γιατί είπα πιο πάνω: "..που είναι αδύνατο, 
αλλά εγώ θα πω, όχι αδύνατο, αλλά ιδιαίτερα δύσκολο, να 
τις αποκρυπτογραφήσει."

Ναι για τους πολλούς, αυτό φαντάζει αδύνατο, αλλά 
για τους άριστους είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά τελικά για 
όλους τους ανθρώπους είναι δυνατό, "ανθρώποισι πάσι μέ- 
τεστι γινώσκειν εωυτούς και σωφρονείν." Σε όλους τους 
ανθρώπους έχει δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν τους 
εαυτούς τους και να σωφρονιστούν, μας λέγει στο απ. 116 ο 
Ηράκλειτος. Έ τσ ι λοιπόν, σ’ όλους τους ανθρώπους, έχει 
δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν το δισάκι τους και να 
αποκαταστήσουν την επικοινωνία με τον εαυτό τους, φτά
νει το θελήσουν πραγματικά και για λόγους όχι ταπεινούς.

Στον αντίποδα της κάρτας του τρελλού, βρίσκεται η 
κάρτα με αριθμό 1, δηλαδή η κάρτα του Μάγου ή ταχυδα
κτυλουργού. Ό λες οι εκδοχές κι όλοι οι ερμηνευτές του 
ταρώ τον Μάγο τον τοποθετούν στον αριθμό 1. Ο Μάγος
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στις διάφορες εκδόσεις του ταρώ, άλλοτε φοράει πλατύγυ
ρο καπέλλο το οποίο έχει το σχήμα του μαθηματικού συμ
βόλου του απείρου, άλλοτε επάνω από το κεφάλι του 
τοποθετείται το ίδιο το σύμβολο του απείρου °ο.

Ο Μάγος, είναι το ανώτερο επίπεδο της εκδήλω
σης. Ο Μάγος-Δημιουργός, ο "Άνθρωπος", αυτός με την α
νώτερη συνείδηση, αυτός που με το ένα χέρι δείχνει τον 
ουρανό και με το άλλο τη γη, που σηματοδοτεί την λει
τουργία του και το Υπούργημά του, μεταξύ της γης (ύλης) 
και του ουρανού (πνεύματος). Είναι Μάγος και ταχυδακτυ
λουργός, αφού ολόκληρο το Σύμπαν, που εκφράζει ο Μά
γος, δεν είναι παρά μαγεία και θαύμα και απατηλά φαι
νόμενα. Αυτός εκφράζει, στην εκδήλωση, την αρχική μονά
δα, αλλά δεν ταυτίζεται απόλυτα μ’ αυτή. Είναι ο Λόγος 
αυτός ο Ηρακλειτικός που ρυθμίζει τα πάντα στην εκδή
λωση είναι ο Λόγος του Ευαγγελιστή Ιωάννη που "σαρξ ε- 
γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν", που αλλού; παρά στο δι
σάκι μας. Ο Μάγος λοιπόν, είναι το εκδηλωμένο Σύμπαν 
και κατά συνέπεια το άπειρο της εκδήλωσης.

Ο Μάγος είναι η οροφή και ο τρελλός το δάπεδο. 
Μεταξύ Μάγου και τρελλού η απόσταση είναι ελάχιστη, 
αλλά κι αβυσσαλέα.

Οι μεταξύ του τρελλού και του Μάγου, κάρτες του 
ταρώ, αλληγορούν την κλίμακα που πρέπει να διέλθει ο 
τρελλός για να ανυψωθεί προς τη θέση του Μάγου.

Το βασικό κλειδί στην κατανόηση του ταρώ, είναι η 
σχέση και η αλληλοεξάρτηση του τρελλού και του Μάγου.

Ο τρελλός έχει αριθμό κάρτας 0 και ο Μάγος έχει α
ριθμό κάρτας 1. Ο Πυθαγόρας διατύπωσε μια φιλοσοφική
εξίσωση που έχει έτσι: 0+°°=1. Εάν αναλύσουμε αυτή την 
εξίσωση, με βάση τις πιο πάνω έννοιες του ταρώ, τότε κα
ταλήγουμε, ότι ο τρελλός και ο Μάγος, συνθέτουν την αρ
χική μονάδα. Παράξενα πράγματα αυτά, θα αναρωτηθούν 
κάποιοι αναγνώστες. Πως είναι δυνατόν το μηδέν προστι
θέμενο, ή και αφαιρούμενο, να διαφοροποιεί το αποτέλεσμα 
μιας εξίσωσης; Παράξενα μεν αλλά και άκρως Ηρακλειτι- 
κά. Ο Ηράκλειτος δεν μας είπε στο απ. 119 " ήθος ανθρώπω δαί
μων." το ήθος είναι για τον άνθρωπο είναι ο Θεός του; Βλέπετε εδώ πως
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συνδέονται άνθρωποι και θεοί, Μπερδεμένα πράγματα ! αλ
λά πως να το κάνουμε:

ξυλλάψιες όλα και ουχ όλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, συνάδον διά- 
δον, και εκ πάντων εν και εξ ενός τα πάντα.

Συνάφειες, όλα και όχι όλα, συμπορευόμενο και μη συμπορευόμενο, 
ταιριασμένο και αταίριαστο, από τα πάντα ένα κι από το ένα τα πάντα, μας 
είπε ο Ηράκλειτος στο απ. 10. Εδώ θα σταματήσω αυτή τη 
σύντομη παρουσίαση του ταρώ, γιατί, όπως είπα και πιο 
πάνω, μια εκτεταμένη ανάλυση του ταρώ, δεν είναι μέσα 
στις προθέσεις μου και δεν συνάδει προς τον σκοπό του βι
βλίου αυτού, πέραν απ’ το γεγονός ότι είναι απόλυτα α
παγορευτικό κάτι τέτοιο για τον όγκο του βιβλίου.

Εκείνο που θέλω να πω τελειώνοντας, είναι ότι το 
ταρώ, είναι ένα εξαιρετικό υπόδειγμα σημειωτικής, με την 
Ηρακλειτική έννοια του όρου,221 πολύ χρήσιμο πρότυπο για 
μυητικούς σκοπούς και καθόλου χρήσιμο για προφητικούς 
σκοπούς, μαντείες, προφητείες, μελούμενα και τα τοιαύτα. 
Άλλωστε τις απόψεις μου για τις προφητείες κ.λ.π. θα τις 
δείτε να αναπτύσσονται πιο κάτω. Έ τσ ι δεν μπορώ παρά 
να εκφράσω ένα έντονο σκεπτικισμό για τους αδελφούς 
του περασμένου αιώνα που ασχολήθηκαν με το ταρώ και 
προχώρησαν σε "συνταγές" προφητειών μέσω των καρτών 
του ταρώ.

Για το τι συνέβη εκείνη την εποχή θα το αντιμετω
πίσουμε και πιο κάτω στο κεφάλαιο "ΤΕΡΡΑ ΙΝΚΟΓΚΝΙ- 
ΤΑ".

Πριν τελειώσω το κομμάτι αυτό, θέλω να επισημάνω 
ακόμη στην κάρτα του τρελλού ή του ανόητου, την φιγού
ρα του σκύλου που δαγκώνει από πίσω τον τρελλό. Ο σκύ
λος ή, σε μερικές σειρές του ταρώ, το τσακάλι και ο κρο
κόδειλος, μπορούν να θεωρηθούν, σαν τα κατώτερα γήινα 
στοιχεία που εμποδίζουν τον άνθρωπο ή τον τρελλό ή τον 
ανόητο, να έρθει σε αληθινή επικοινωνία με το δισάκι του 
και την παρακαταθήκη της αληθινής γνώσης που κουβα
λάει μαζί του. Αλλά μη μου πείτε ότι ο σκύλος δεν σας θυ
μίζει τίποτε από τον Ηράκλειτο! με όσα είπαμε μέχρι τώρα

221 Ό πω ς είδαμ ε πιο πάνω  και όπω ς 8α  δούμ ε εξαντλητικά στη 
συνέχεια , ο  Η ράκλειτος μας είπε στο απ. 9 3  ο Α π όλλω ν ούτε 
λέγει ούτε κρύβει, απλά σημαίνει, βάζει δη λαδή  σημεία.

P4/W  φ. Γ*Λ/Τ4ΚΟ(ίο /Α<>/ WI>4M*IT<>£ ο <φ*ξΐ<>ξ
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αλλά και θα πούμε στη συνέχεια.

Ο Νεοπλατωνισμός

Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι οι νεοπλατωνικοί 
ήταν βαθύτατα επηρεασμένοι απ’ τον Ηράκλειτο.

Ο νεοπλατωνισμός, με τον Αμμώνιο Σακκά Έ λληνα 
φιλόσοφο που δίδαξε στην Αλεξάνδρεια (Αλεξάνδρεια 175- 
242 μ.Χ,) διέγραψε μια λαμπρή τροχιά που από τον 2ο μ.Χ. 
αιώνα κυριάρχησε για  κάμποσους αιώνες στην παγκόσμια 
σκέψη της εποχής του.

Η επωνυμία "Σακκάς" προέρχεται από το επάγγελμά 
του, του αχθοφόρου, γ ιατί μετάφερε, σαν αχθοφόρος, σάκ- 
κους στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

Μεγάλος φιλόσοφος και ιδρυτής νεοπλατωνικής σχο
λής. Μεταξύ των μαθητών του συγκαταλέγονται ο Π λω τί- 
νος, οι δυο Ωριγένηδες, ο νεοπλατωνικός και ο χριστιανός, 
ο Λ ογγίνος κ.α.

Ο Πλωτίνος, που μπορεί να θεωρηθεί ο μεγαλύτερος 
του του νεοπλατωνισμού, ήταν βαθύς γνώστης του Ηρά
κλειτου. 222

Ο Φιλόστρατος 223 ο οποίος μας άφησε μια εκτεταμένη 
βιογραφία του Απολλώνιου του Τυανέα 224 διέσωσε και με-

222 Έ λλη να ς φ ιλόσ οφ ος (Λ υκόπολις Αίγυπτου 2 0 5  μ.χ. Ρώμη 
270). Έ να ς απ’ τους μαθητές του Α μμώ νιου Σακκά στην Α λ ε
ξάνδρεια. Θεωρείται ο  μεγαλύτερος εκπρόσω πος του νεο π λ α 
τωνισμού. Έ γραμε 5 4  πραγματείες τις οπ ο ίες  διέσω σε ο Π ορ- 
φύριος, ο  οπ ο ίος  έγραμε και του βίο  του Πλωτίυου και τις 
κατέταξε σε 6  ο μ ά δ ες  που η κάθε μια περιλάμβανε 9 πραγμα
τείες ή ευνεάδες. Έ γραμε και βίο του Π υθαγόρα.
223 Φ λάβιος Φ ιλόστρατος. Γευυήθηκε π ιθανόν το έτος 160  ή 
170 μ.Χ. στην Λ ήμ νο. Ασκησε την σοφιστική στην Α θήνα  και 
την Ρώμη. Έ γραμε, κατά το λεξικό της Σούδας, διάφορα έργα  
μεταξύ των οποίω ν β ίο  του Α πολλώ νιου του Τ υανέα και βίους  
σοφιστών.
224 Ν εοπ υθαγόρειος φ ιλόσ οφ ος ο  οπ ο ίος  γεννή θη κ ε στα Τύαυα  
της Κ απαδοκίας και έζη σ ε  του πρώτο μ.Χ. αιώνα, επί Νέρω υος. 
Του βίο  του του οφ είλουμ ε στον Φ λάβιο Φ ιλόστρατο. Ταξίδεμε,
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ρίκες επιστολές που αποδίδονται στον Απολλώνιο. Στην 
επιστολή κζ' μας λ έγε ι:" τ  ο ι ς  ε ν  Α ε  λ  φ ο ί  ς  I  ε  ρ  ε  ύ 
σ  ι ν. Αίματι βωμούς μιαίνουσιν ιερείς, είτα θαυμάζουσί 
τινες, πόθεν οι πόλεις ατυχούσιν, όταν μεγάλα διευθετήσω- 
σιν, ώ της αμάθειας. Ηράκλειτος ην σοφός, α λλ ’ ουδ’ εκεί
νος Εφεσίους έπεισε ν μη πηλώ πηλόν καθαίρεσθαι!’ 225

Οι ιερείς μολύνουν τους βωμούς με αίμα και μετά κά
ποιοι απορούν για τί δυστυχούν οι πολιτείες, όταν τα σπου
δαία πράγματα αντιμετωπίζονται με λανθασμένο τρόπο. Ο 
Ηράκλειτος ήταν σοφός α λ λ ’ ούτε κι εκείνος έπεισε τους 
Εφέσιους να μη καθαρίζουν την λάσπη με λάσπη.

Ο Απολλώνιος έζησε κυρίως στην Καππαδοκία και 
ταξίδεψε πολύ στις ανατολικές χώρες από Καππαδοκία 
στην Περσία και μέχρι την Ινδία, δηλαδή στο γεωγραφικό

κατά τον Φιλόστρατο, στην Ινδία και στην Αίγυπτο, όπου και 
ήρθε σε επαφή με β ραχμ ά νους και άλλους εσωτεριστές. Δ ίδα
σκε σαν ηθικός διδάσκαλος και έκανε θαύματα και θεραπείες  
και κατά την παράδοση  δ εν  π έθ α νε  α λλ ’ αναλήφτηκε στους ου
ρανούς, εμ φ α νιζόμ ενος και μετά του θάνατό του. Αυτά έγινα ν  
αφορμή να ονομαστεί ο Χ ριστός των Εθνικών. (Cristo Pagano). 
Ο αυτοκράτορας Σ εβήρος Α λέξα νδ ρ ο ς  ε ίχε  τοποθετήσει το ο 
μοίωμά του μέσα στον ιδιωτικό του βωμό, όπου δ εν  ε ίχ ε  αγάλ
ματα θεώ ν, δίπλα στον Μ .Α λέξαυδρο, του Αβραάμ, του Ορφέα  
και του Ιησού.

Ο Α πολλώ νιος ε ίχ ε  υιοθετήσει την Π υθαγόρεια αυτίληιρ  
της ζωής, υποβάλλονταν σε αυστηρή νηστεία, περπατούσε ξυ
πόλητος δ εν  έκοβε τα μαλλιά του και το μ όνο  του ένδυμα  ήταν 
ένα ς  λ ινός χιτώνας. Πίστευε και δίδασκε την αθανασία  την yu- 
χής.

Είναι ένα ς  ακόμη, απ’ αυτούς που αυαφέρονται στο βιβλίο  
αυτό, που έζη σ ε μ εγάλο μέρος της ζωής του στην περιοχή  της 
Μικράς Ασίας. Ο Α π ολλώ νιος δ εν  ανήκει βέβαια  στους ν ε ο 
πλατωνικούς, αφού είναι π ρ ογενέσ τερ ος απ’ αυτούς, αλλά του 
αντιμετωπίζω σ'αυτή τη θεματική ενότητα, για να μη δημιουρ
γήσω ένα  ακόμη κεφάλαιο στο βιβλίο  αυτό.
225 Φ ιλόστρατος Α Π Α Ν Τ Α  τόμος 3 σελίδα  3 3 8  εκδόσ εις Κ Α
ΚΤΟΣ Α θήνα.
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χώρο που αναπτύχθηκε μετά από λίγο χρόνο ο Σουφισμός. 
Από την επιστολή αυτή συνάγεται ότι για τον Απολλώνιο 
δεν ήταν άγνωστος ο Ηράκλειτος. "Ηράκλειτος ο φυσικός 
άλογον είναι κατά φύσιν έφησε τον άνθρωπον, ει δε τούτο 
αληθές, ώσπερ εστιν αληθές, εγκαλυπτέος έκαστος ο μα- 
ταίως εν δόξη γενόμενος" (επιστολή ιη') Ο Ηράκλειτος ο 
φυσικός είπε πως ο άνθρωπος από την φύση είναι άλογο  
ον. Α ν  αυτό είναι αλήθεια, όπως πράγματι είναι, πρέπει να 
κρύβεται ο καθένας που έχει αποκτήσει μάταια δόξα.

Αυτός προηγείται κατά ενάμισυ περίπου αιώνα του 
νεοπλατωνισμού, αλλά βρίσκεται στο μεταίχμιο των δυο 
κόσμων, του δυτικού και του ανατολικού, κι είναι στα σί
γουρα φορέας της Ηρακλειτικής σκέψης, Τούτο πιστοποι
είται και από την επιστολή νη' προς Βαλέριο όπου λέγει: 

".νη' Ουαλερίω. Θάνατος ουδείς ουδενός ή μόνον εμ- 
φάσει, καθάπερ ουδέ γένεσις ουδενός ή μόνον εμφάσει.το 
μεν γαρ εξ ουσίας τραπέν εις φύσιν έδοξε γένεσις, το δε εκ 
φύσεως εις ουσίαν κατά ταυτά θάνατος ούτε γιγνομένου 
κατ’ αλήθειάν τίνος ούτε φθειρομένου ποτέ, μόνον δε εμ
φανούς όντος αοράτου τε ύστερον του μεν διά παχύτητα 
της ύλης, του δε διά λεπτότητα της ουσίας, ούσης μεν αιεί 
της αυτής, κινήσει δε διαφερούσης και στάσει. τούτο γαρ 
που το ίδιον ανάγκη της μεταβολής ουκ έξωθεν γινομένης 
ποθέν, αλλά του μεν όλου μεταβάλλοντος εις τα μέρη, των 
μερών δε εις το όλον τρεπομένων ενότητι του παντός."

νη. Στον Βαλέριο.
Θάνατος δεν υπάρχει για κανέναν, παρά μόνο φαι

νομενικά, ούτε γέννηση υπάρχει για κανέναν, παρά μόνο 
φαινομενικά, όταν η ουσία μετατρέπεται σε φύση, αυτό 
θεωρείται γέννηση, και όταν η φύση μετατρέπεται σε ου
σία, ανάλογα, αυτό θεωρείται θάνατος. Στην πραγματικό
τητα τίποτε δεν γεννιέται και τίποτα δεν φθείρεται ποτέ  
μόνο τη μια στιγμή φαίνεται και μετά  γίνεται αόρατο. 
Φαίνεται εξαιτίας της πυκνότητας της ύλης και γίνεται 
αόρατο εξαιτίας της αραιότητας της ουσίας, που είναι πάν
τα η ίδια και απλώς αλλάζει κίνηση και κατάσταση. Α υτό  
είναι το ίδιον της μεταβολής, που δεν οφείλεται σε εξωτε
ρικούς παράγοντες, αλλά το σύνολο μεταβάλλεται σε μέρη 
και τα μέρη μετατρέπονται σε σύνολο χάριν της ενότητας
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του σύμπαντος.
"..Πάθος χε ουδέν των φαινομένων περί έκαστον, αλ

λά μάλλον περί εν εκάστου. Τούτο δε τι αν άλλο τις ει- 
πών ή την πρώτην ουσίαν ορθώς αν ονομάσειεν; ή δη μόνη 
ποιεί τε και πάσχει πάσι γινομένη πάντα διά πάντων θεός 
αίδιος, ονόμασι και προσώποις αφαιρουμένη το ίδιον αδι- 
κουμένη τε."

Κανένα από τα φαινομενικά παθήματα δεν αναφέ- 
ρεται σε μεμονωμένο αντικείμενο, αλλά μάλλον τα παθή
ματα του μεμονωμένου αντικειμένου αναφέρονται σε ένα 
και μόνο φαινόμενο. Με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσε να 
το ονομάσει κανείς σωστά εκτός από να το ονομάσει πρω
ταρχική ουσία του, γ ια τί αυτή είναι η μόνη που ενεργεί και 
πάσχει και γίνεται τα πάντα και για όλα και μέσα από ό
λα, ο αιώνιος θεός, και χάνει το χαρακτήρα της μέσω ο
νομάτων και προσώπων και κακοποιείται.

"..Το γαρ ον ουκ απόλλυται, διά τούτο όν, ότι έσται 
διά παντός, ή και το μη ον γίνεται, πως δ’ αν γένοιτο μη α- 
πολλυμένου του όντος;"

Ότι υπάρχει δεν χάνεται, γ ια τί θα υπάρχει για πάν
τα. Α υτό  που δεν υπάρχει, γίνεται. Πως θα γινόταν αν δεν 
χανόταν το υπάρχον;

Εδώ βλέπουμε περισσότερο από πειστικά ότι οι βασι
κές Ηρακλειτικές σκέψεις υιοθετούνται από τον Απολ
λώνιο. "..και εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.." (απ. 10) και 
από όλα το ένα κι απ’ το ένα τα πάντα.. Αυτή είναι το 
κλειδί της ενότητας του σύμπαντος που διατύπωσε ο Ηρά
κλειτος.

"...αλλά του μεν όλου μεταβάλλοντος εις τα μέρη, των 
μερών δε εις το όλον τρεπομένων, ενότητι του παντός, "..το 
σύνολο μεταβάλλεται σε μέρη και τα μέρη μετατρέπονται 
σε όλον χάριν της ενότητας του σύμπαντος", λέγει ο Α
πολλώνιος.

Έ χουν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια απόταν α
σχολήθηκα με τα ανατολικά τάγματα των Δερβίσηδων και 
μετά από μελέτη κατάληξα στο συμπέρασμα ότι πολλά απ’

220



αυτά ( Μπεκτασσήδες, Μεβλεβήδες κ.λ,π.) έχουν αναμφι
σβήτητες ομοιότητες προς την παγκόσμια εσωτερική σκέ
ψη αλλά και άμεση σχέση με την αρχαία Ελληνική σκέψη.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έχω κάνει αρκετές 
ομιλίες πάνω στο θέμα αυτό.

Πριν από μια πενταετία ασχολήθηκα με τις διδασκα
λίες των Σούφι και έμεινα έκπληκτος από την ομοιότητα 
της Σουφικής σκέψης προς την Εσωτερική σκέψη. Αυτό 
δεν το αρνούνται ούτε οι μελετητές των Σούφι,226 αλλ’ ούτε 
και οι ίδιοι οι Σούφι.227

Ο σουφισμός είναι άγνωστο πότε ακριβώς άρχισε ν’ α
ναπτύσσεται και με ποια αιτία, εκτός από την βασική αιτία 
της εσωτερικής αναζήτησης ατραπού, που είναι μόνιμα μέ
σα στην ανθρώπινη φύση.

Πάντως η πρώτη εμφάνισή του πρέπει να έγινε τους 
πρώτους, μετά τον Χριστό, αιώνες, και σίγουρα πριν από 
τη γέννηση του Μωάμεθ που έλαβε χώρα το έτος 572 μ,Χ.

Μα τι είναι οι Δερβίσηδες και τι οι Σούφι. Από την 
μελέτη που έχω κάνει, σας διαβεβαιώνω ότι τεκμηριωμένη 
και ορισμένη απάντηση (συγγένειες, διαφορές, εξαρτήσεις 
κ.λ.π.) εγώ προσωπικά δεν βρήκα. Συνήθως αυτοί που έ
γραψαν για τους Σούφι, ανακατεύουν και χρησιμοποιούν 
και τις δύο ονομασίες, (Σούφι και Δερβίσηδες) χωρίς ιδιαί
τερη διάκριση.

Η προσωπική μου εντύπωση είναι, ότι Σουφισμός είναι 
το καθαρά πνευματικό εσωτερικό περιεχόμενο και τα τάγ
ματα (Δερβίσηδες κ.λ.π.) είναι η εξωτερική διοικητική συγ
κρότηση.

Άλλωστε μη ξεχνάμε ότι ο ιδρυτής ενός μεγάλου τάγ
ματος, των Μεβλεβήδων, είναι ο γνωστός Σούφι ποιητής 
Τζαλαλουντίν Ρουμί 228, (1207-1273 μ.Χ.)

Πολλοί κάνουν το λάθος πως ο Σουφισμός είναι μου
σουλμανικής προέλευσης. Τίποτα πιο λαθεμένο απ’ αυτό. 
Έ να  μόνο θα πω πάνω σ’ αυτό. Υπάρχουν γραπτά Σουφικά

ΠΑ/W φ. Γ Â opo/^o/ ΗΜΚ/ΗΓΓΟζ ο ^Φ*λΐοζ.

226 Ρ έϋνολ ντ Ν ίκολσο ν Ο Ι Μ ΥΣΤΙΚΟ Ι Τ Ω Ν  Σ Ο  ΥΦΙ.
227 ΙντριςΣαχ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩ Ν  ΣΟ ΥΦ Ι.
228 Βλαδίμηρου Μ ιρμίρογλου “ΟΙ ΔΕΡΒΙΣΣΑΙ” Α θή να  1 9 4 0  
σ ε  λ. 2 9 0 επ.
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κείμενα που χρονολογούνται πριν απ’ την γέννηση του 
Μωάμεθ του ιδρυτή της μουσουλμανικής θρησκείας 229.

Ό λοι οι μελετητές των Σούφι και των Δερβίσηδων, 
συμφωνούν ότι μέσον των νεοπλατωνικών και του χριστι
ανικού γνωστικισμού, περιήλθε στα τάγματα αυτά, η αρ
χαία Ελληνική σκέψη.

Ο. Ρέϋνολντ Νίκολσον στο βιβλίο του ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ 
ΤΩΝ ΣΟΥΦΙ 230 αναφέρει: "Ο Αριστοτέλης και όχι ο Πλά
τωνας, ήταν η κυρίαρχη φυσιογνωμία στη μουσουλμανική 
φιλοσοφία. Εξάλου λίγοι Μωαμεθανοί ήταν εξοικειωμένοι 
με το ονομα του Πλωτίνου, αφού συνήθως τον αποκαλού- 
σαν "Ελληνα Δάσκαλο" (αλ-Σείχ αλ Γιαουμανί). Αλλά α
φού οι Άραβες απέκτησαν τις πρώτες γνώσεις τους για τον 
Αριστοτέλη από τους Νεοπλατωνικούς σχολιαστές, το σύ
στημα με το οποίο διαποτίστηκαν ήταν του Πορφύριου,231 
και του Πρόκλου.232 Έ τσ ι η αποκαλουμένη Θεολογία του 
Αριστοτέλη, που μια αραβική απόδοσή της εμφανίστηκε 
τον έννατο αιώνα, ήταν στην πραγματικότητα ένα εγχει
ρίδιο του Νεοπλατωνισμού. Έ να  άλλο έργο αυτής της σχο
λής αξίζει ιδιαίτερης μνείας. Εννοώ τα γραπτά που εσ
φαλμένα αποδίδονται στο Διονύσιο των Αρεοπαγίτη, τον 
προσύλητο του Αγίου Παύλου. Ο ψευδό Διονύσιος- ίσως 
ήταν ένας Σύρος μοναχός... αναφέρει σαν δάσκαλό του κά
ποιον Ιερόθεο, που ο Φρόθιγκαμ ταυτίζει με τον Στέφανο 
Μπαρ Σουνταολί, ένα διαπρεπή Σύρο Γνωστικό και σχολι-

229 Ο Μ ωάμεθ γεννή θη κ ε στη Μέκκα γύρω στα 570  μ. X.
230 Ε κ δόσεις Π ΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Α θήνα  1985.
231 Ο Π ορφύριος γεννή θη κ ε το 233  μ.χ. περίπου στην Τύρο. 
Ή ταν ο  πιο σπ ουδα ίος μαθητής του Πλωτίνου και πριν απ’ αυ
τόν του Λ ο γγ ίνο υ  που ήταν απ’ τους μαθητές του Αμμώνιου  
Σακκά. Έ γραμε πολλά  και αξιόλογα  έργα. Στον Π ορφύριο οφ εί
λουμε π ολλά  αρχαία κείμενα αλλά και β ιογραφίες αρχαίω ν φι
λοσ όφ ω ν (Π υθαγόρα, Πλωτίνου κ.λ.π.).
232 Ν εοπλατω νικός φ ιλόσ οφ ος επί κεφαλής της Σ χολή ς των Α 
θηνώ ν. Γ εννή θη κε στην Κ ω νσταντινούπολη το έτος 412  και πέ- 
θ α νε  στην Α θήνα  των 485 . Θεωρείται σ α ν ένα ς  απ’ τους 
μεγαλύτερους νεοπλατω νικούς.
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αστή του Ιακώβ του Σαρούζ (451-521μ.Χ.). Ο Διονύσιος α
ναφέρει μερικά αποσπάσματα ύμνων αυτού του Στέφανου 
και ένα πλήρες έργο. Το Βιβλίο του Ιερόθεου περί των 
κρυμμένων μυστηρίων της Θεότητας, έχει φτάσει μέχρι ε
μάς μέσω ενός μοναδικού χειρογράφου που τώρα φυλάγε
ται στο Βρετανικό Μουσείο. Τα γραπτά του Διονύσιου, που 
μεταφράστηκαν στα Λατινικά από τον Τζων Σκότους Ε- 
ριγκένα, θεμελίωσαν το μεσαιωνικό χριστιανικό μυστικι- 
σμό στη Δυτική Ευρώπη. Η επιρροή τους στην Ανατολή ή
ταν εξίσου ζωτική. Μεταφράστηκαν από τα Ελληνικά στα 
Συριακά σχεδόν αμέσως μετά την εμφάνισή τους και οι δο
ξασίες του διαδόθηκαν ένθερμα από σχολιαστές στη Συρια- 
κή γλώσσα."Γύρω στα 850 μ,Χ. ο Διονύσιος ήταν γνωστός 
από τον Τίγρη μέχρι τον Ατλαντικό."

"Έ νας από κείνους που έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο 
στην ανάπτυξή της, ο Ντου’ λ-Νουν ο Αιγύπτιος, περιγρά- 
φεται σαν φιλόσοφος και αλχημιστής, μ’ άλλα λόγια, με
λετητής της ελληνιστικής επιστήμης. Ό ταν προστεθεί ότι 
πολλές από τις θεωρίες του συμφωνούν με ό,τι βρίσκουμε 
στα γραπτά του Διονύσιου, οδηγούμαστε φυσιολογικά στο 
συμπέρασμα (που όπως έδειξα είναι πολύ πιθανό για γενι
κότερους λόγους) ότι ο Νεοπλατωνισμός χρωμάτισε το Ισ- 
λάμ με το ίδιο μυστικιστικό στοιχείο με το οποίο είχε ήδη 
διαποτιστεί ο Χριστιανισμός."

Ο Μιχαήλ Ψελλός, ήταν βυζαντινός χρονογράφος και 
έζησε στον 11ο μ.Χ. αιώνα (1018-1096). Στο βιβλίο του 
"Χρονογραφία" που κυκλοφόρησε μεταφρασμένο πρόσφατα 
(Νοέμβριος 1993) στην Ελλάδα, περιέχει μερικά αξιοπρόσε
κτα κομμάτια πάνω στο θέμα που μας απασχολεί εδώ και 
ιδίως πάνω στο ποιες φιλοσοφικές ιδέες κυκλοφορούσαν 
στα μέσα του 11ου μ.Χ. αιώνα στο βυζαντινό χώρο.

Σε μια αποστροφή αυτοβιογραφίας του, στο κεφάλαιο 
για την βιογραφία του Κωνσταντίνου του μονομάχου, μας 
ιστορεί τα εξής καταπληκτικά πράγματα.

"..Διάβασα λοιπόν μερικούς από τους φιλοσόφους ε 
κείνους (αρχαίους Έλληνες) και διδάχτηκα από αυτούς το 
δρόμο προς την γνώση: ο ένας με παρέπεμπε στον άλλον, ο 
χειρότερος στον καλύτερο και κείνος πάλι σε άλλον κι αυ
τός στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, και είμαι βέβαιος
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ότι όλοι οι προηγούμενοι θα έμεναν ικανοποιημένοι αν κα
τατάσσονταν στη δεύτερη θέση, αμέσως μετά από αυτούς 
του δύο.

Α πό  εκ ε ί λοιπόν; σαν να διέγραψα ένα κύκλο, κατέ
βηκα πάλι στους Πλωτίνους και τους Πορφύριους και 
στους Ιαμβλίχους, μετά τους οποίους συνάντησα στο δρόμο 
μου τον θαυμασιότατο Πρόκλο και, σταματώντας σ ’ αυτόν 
σαν σε ευρύτατο λιμάνι, άντλησα την επιστήμη της γνώσης 
εμβαθύνοντας στη λειτουργία της νοήσεως. Μ ετά από αυ
τό, θέλοντας να ανέλθω στις ανώτερες σφαίρες της φιλο
σοφίας και να μυηθώ στην καθαρή γνώση, σπούδασα πρώτα 
τη θεωρία των ασωμάτων εντρυφώντας στα ονομαζόμενα 
"μαθήματα" τα οποία κατέχουν μια ενδιάμεση θέση ανά
μεσα στη φυσική των σωμάτων και στην άσχετη προς αυτά 
νόηση κι επίσης στις απόλυτες ουσίες που είναι το αντι
κείμενο της καθαρής νόησης, με σκοπό να κατακτήσω, αν 
μπορούσα, κάτι πέρα κι από αυτές, κάτι υπερβατικό και υ
περούσιο."233

Βλέπουμε λοιπόν πως στα μέσα του 11ου αιώνα μ. X. 
στον μεγάλο χώρο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, ο Πλά
τωνας και ο Αριστοτέλης ήταν στην ημερήσια διάταξη της 
διανόησης και μαζί μ’ αυτούς, τα πιο γνωστά ονόματα των 
νεοπλατωνικών, όπως ο Πλωτίνος, ο Πορφύριος, ο Ιάμβλι
χος και ο Πρόκλος που τους συναντήσαμε και σ’ άλλα μέ
ρη του βιβλίου αυτού.

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι το γεγονός 
ότι πιστοποιείται ότι στο χώρο της ανατολικής βυζαντινής 
αυτοκρατορίας στους μέσους χρόνους, δεν έπαψε να καλ
λιεργείται η φιλοσοφία και η αναζήτηση της αληθινής 
γνώσης

Πιο κάτω ο Μιχαήλ Ψελλός μας λέγει και άλλα πε
ρίεργα πράγματα:

"..Κι επειδή είχα ακούσει από διαπρεπείς φιλοσόφους 
ότι υπάρχει κάποια σοφία ανώτερη από κάθε απόδειξη, τα 

οποία μπορεί να γνωρίσει ο νους μόνο όταν βρίσκεται σε 
κατάσταση συνειδητής έκστασης, ούτε και γ ι ’ αυτήν α

233 Μ ιχαήλ Ψ ελ λ ό ς  Χ ΡΟ Ν Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ, εκδόσ εις Α Γ ΡΑ  σε μετά
φραση της Α λόη ς Σιδέρη, Α θήνα  1993 σελ. 209.
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διαφόρησα, αλλά διαβάζοντας μερικά μυστικιστικά βιβλί
α, όσο ήταν το σωστό και όσο μου επέτρεπαν οι δυνάμεις 
μου, μυήθηκα και σ ’ αυτήν!'

Εδώ ο Μιχαήλ Ψελλός αφήνει σαφείς νύξεις για κά
ποιες πιο εσωτερικές καταστάσεις που υπήρχαν στα μέσα 
του 11ου μ. X. αιώνα και όπως καλά καταλαβαίνει ο καθέ
νας δέν γεννήθηκαν τότε και υπήρχαν απ’ τους πρώτους 
μετά Χριστόν αιώνες.

Ναι ακόμη και τότε και πολύ ύστερα, εξακολουθού
σαν να υπάρχουν οι πολλές σχολές των γνωστικών και 
των μανιχαϊστών και άλλες απειράριθμες σχολές μυστι
κών, ήδη δε υπήρχαν από αρκετό χρόνο πριν και οι πρώτες 
σουφικές οργανώσεις.

Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε, ότι πάντοτε πάνω στον 
πλανήτη μας, υπήρχαν οι οργανώσεις, τα τάγματα ή οι 
σχολές του αριστερού και του δεξιού μονοπατιού. Ο Ηρα
κλής στάθηκε ίσως πρώτος στο σταυροδρόμι της αρετής 
και της κακίας και κατά την Ελληνική μυθολογία, ακο
λούθησε τη σκολιά και δύσβατη ατραπό της αρετής κι όχι 
την φαρδιά λεωφόρο της κακίας. Ξέρετε γιατί η οδός αυτή 
είναι λεωφόρος κι όχι δύσκολο μονοπάτι; Θα σας πω. Γιατί 
μερικοί συνάνθρωποί μας νομίζουν ότι μπορούν εύκολα κι 
ανέξοδα, ν’ αποκτήσουν την γνώση.234

Αλλά ο Ηράκλειτος αυτή τη γνώση που προσφέρεται 
σ’ αυτό το αριστερό μονοπάτι, ούτε την είχε ανάγκη γιατί 
δεν μπορεί να διδαχτεί τίποτα απ’ αυτή, αλλά και σαν γνή
σιο τέκνο της Σοφίας, την αποστρέφεται.

Ό λοι εκεί ήταν λοιπον, εκτός από τον Μ εγάλο Δ ά
σκαλο, τον Ηράκλειτο. Ο Ηράκλειτος λοιπόν και πάλι 
Terra Incognita.

234 Ό ταν λέγω α νέξοδα , δ ε ν  εννοώ  βέβαια χρήματα, εννοώ  κό
πο κι ανάλω ση μυχής και προσπάθεια. Α ντίθετα κάποιοι, που  
ίσως δ εν  λογα ριάζουν το χρήμα, νομ ίζουν πως μπορούν πλη 
ρώ νοντας κάποια μικρά ή μεγάλα "δίδακτρα της αλήθειας" να  
πάρουν την "ουσιαστική" γνώ ση, δηλαδή  την γνώ ση που ο δ η 
γεί στην κατάκτηση κάποιων δυνάμεω ν, μ έσ ο ν  των οποίω ν  
μπορούν να κατισχύσουν πάνω στους αδελφ ούς τους ανθρώ 
πους, γιατί; για να τους επιβληθούν; αν είναι δυνατό!
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Κι όμως όχι, η Ηρακλειτική σκέψη ήταν, όπως πάντα, 
εκεί. Που το ξέρω; θα ρωτήσει ο πιο πονηρούλης αναγνώ
στης.

Πρώτ’ απ’ άπ’ όλα από το απ. 47.

"μή εική περί των μεγίστων συμβαλλώμεθα'.'

να μη βγάζουμε τυχαία ( απερίσκεπτα) 235 236 συμπερά
σματα περί των μεγίστων πραγμάτων.

Μετά απ’ την παρακάτω περικοπή του Μιχαήλ Φελ
λού:

"Ούτε εγώ βέβαια θα μπορούσα να περιφανευτώ ότι 
την κατέχω επακριβώς (την απόκρυφη, την μυστικιστικτή  
γνώση) ούτε και κανέναν άλλον θα πίστευα αν ισχυριζό
ταν κάτι τέτοιο, το μόνο που δεν ξεπερνά τις δυνάμεις του 
ανθρώπου είναι να αφοσιωθεί σε μια απ’ όλες τις επιστήμες 
κι αυτήν να κάνει εστία του κι από κείνη να φεύγει εξε
ρευνητής για να γνωρίσει και άλλες και πάλι να επιστρέ
φει εκ εί απ’ όπου ξεκίνησε."™

Ε, εδώ είναι ο Ηράκλειτος.
ο άναξ ου τό μαντείον εστί το εν Δελφοίς, ούτε λέγει 

ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει.
ο άναξ, ο οποίος είναι ο κύριος του μαντείου στους 

Δελφούς, ούτε φανερώνει ούτε αποκρύπτει, υποδηλώνει 
μόνον με σημάδια.

Με σημεία λοιπόν ο Άναξ του οποίου είναι "ιδιο

P4/W φ. Γ̂ Λ/>ΓΑΚοπο//\ο/ ΗΦΑΚΛ̂ ΙΤΟ̂ . ο «<Κ£ΐθ£

235 Τ ο εική στην Ελληνική γλώ σσα σημαίνει "άνευ σ χεδ ίου  ή 
σκοπού, απερισκέπτως, ""εις τα κουτουρού"", ματαίως, ασκόπως, 
κατ’ ευχαρίστησιν, ανέτως, τυχαίως" (βλέπε Ιωαν. Σταματάκου 
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗ Σ Α ΡΧ Α ΙΑ Σ ΕΛΛΗ ΝΙΚ Η Σ ΓΛΩΣΣΑΣ, εκ δ ό 
σεις ’ ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΜ ΗΘΕΥΤΙΚΗ" Α 8ήνα  1994).
236 Εδώ ο Μ ιχαήλ Ψ ελ λ ό ς  δίνει ένα  στίγμα.του τρόπου αναζήτη
ση ς της αλήθειας. Ο  άνθρω πος πρέπει να ακολουθεί αυτό που  
διάλεξε. Αιτείτε και δοθή σετα ι είπε ο Χριστός. Κι’ αφού ζητή
σεις και σου δοθεί, σ ’ενα  ορ ισμ ένο  επίπεδο, σε μια ορισμένη  
σ χολή , επιστήμη λέγει ο Μ ιχαήλ Ψ ελλός, δ εν  μπορείς να  α πο
μακρυνθείς απ’ αυτή, παρά μ ό νο  στιγμιαία και 8α  ξαναγυρίσεις  
σ ’ αυτή.
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κτησία" το μαντείον των Δελφών, δηλαδή ο Απόλλωνος 
εκφράζεται. Αυτό το απόσπασμα θα το αντιμετωπίσουμε 
πιο κάτω.

Αλλά ο Ηράκλειτος στον Μιχαήλ Ψελλό, δεν είναι 
μόνο εκεί, είναι και πιο κάτω την ώρα που λέγει:

'..Κι επειδή πάνω απ’ αυτήν υπάρχει μια άλλη φιλο
σοφία,της οποίας αντικείμενο είναι το μυστήριο του Λόγου 
(και είναι αυτό διπλό χωρισμένο και κατά την φύση και 
κατά το χρόνο) ,"237

Εδώ λοιπόν είναι ο Ηράκλειτος, αυτός ο Σκοτεινός 
μεγάλος διδάσκαλος.

Εδώ είναι ο Ηρακλειτικός Λόγος. Αυτός που πέρασε 
μέσα από τους Στωϊκούς τους Πλατωνικούς, στους Γνω
στικούς και τους Νεοπλατωνικούς και μετά στους Μανι- 
χαίους και στους Σούφι.

Η αναφορά αυτή στον Μιχαήλ Ψελλό, είναι μια απλή 
νότα για το τι συνέβαινε στα χρόνια εκείνα στα μέσα χρό
νια στην περιοχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Η παρακάτω παραλλαγή της δοξασίας των εβδομήντα 
χιλιάδων πέπλων, όπως εξηγείται από ένα σύγχρονο Δερ- 
βίσση του τάγματος των Ριφάι, παρουσιάζει καθαρά ίχνη 
γνωστικισμού και είναι τόσο ενδιαφέρουσα ώστε δεν μπο
ρώ να μην την παραθέσω εδώ:

"Εβδομήντα χιλιάδες πέπλα χωρίζουν το Θεό, τη 
Μια Πραγματικότητα, από τον κόσμο της ύλης και των αι
σθήσεων. Και κάθε ψυχή, πριν από τη γέννησή της περ
νάει μέσα απ’ αυτά τα εβδομήντα χιλιάδες πέπλα. Το εσω
τερικό ήμισυ απ’ αυτά είναι πέπλα φωτός, ενώ το εξωτερι
κό ήμισυ είναι πέπλα σκότους. Σε καθένα από τα πέπλα 
φωτός που περνάει, στο ταξίδι της προς τη γέννηση, η ψυ
χή χάνει και μια θεία ιδιότητα και σε κάθε ένα από τα 
σκοτεινά πέπλα αποκτάει και μια γήινη ιδιότητα. Έ τσ ι το 
παιδί γεννιέται κλαΐγοντας, γιατί η ψυχή νοιώθει το χωρι
σμό της από το Θεό, τη Μια Πραγματικότητα. Και όταν το

237 Ο Μ ιχαήλ Ψ ελ λ ό ς  δ εν  είναι ο  μεγάλος μύστης ή ένα ς  μ εγά 
λ ο ς  δάσκαλος. Τ ο ν  αναφέρω  εδώ  σαν τον μέσο ερευνητή των 
μέσω ν χρόνω ν του πλανήτη γη που όμω ς έχει μια σαφή αντίλη- 
yn των μεταφυσικών δεμάτω ν που μας α π α σ χολού ν  εδώ.
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παιδί κλαίει στον ύπνο του, είναι γιατί η ψυχή θυμάται κά
τι από κείνα που έχει χάσει. Έ τσ ι το πέρασμα μέσα από τα 
πέπλα φέρνει μαζί του και τη λησμονιά (νισυάν), γιαυτό 
και ο άνθρωπος αποκαλείται ινσάν. Βρίσκεται τώρα, θα 
μπορούσαμε να πούμε, μέσα στη φυλακή του σώματός του, 
χωρισμένος με χοντρά παραπετάσματα από το Θεό.

Αλλά όλος ο σκοπός του Σουφισμού, του Δρόμου 
του Δερβίσση, είναι να του προσφέρει μια διαφυγή από αυ
τή τη φυλακή, μια αποκάλυψη των Εβδομήντα Χιλάδων 
Πέπλων, μια αποκατάσταση της αρχικής ενότητας με τον 
ένα, ενώ βρίσκεται ακόμα σ’ αυτό το σώμα. Το σώμα αυτό 
δεν πρέπει ν’ απορριφθεί, πρέπει να εκλεπτυνθεί και να γ ί
νει πνευματικό, ένα βοήθημα κι όχι εμπόδιο στο πνεύμα. 
Είναι σαν ένα μέταλλο που πρέπει να αναχθεί με τη βοή
θεια του πυρός και να μεταστοιχειωθεί. Και ο Σεόχ λέγει 
στο ζηλωτή ότι κατέχει το μυστικό αυτής της μεταστοι
χείωσης." Θα σε ρίξουμε στο πυρ του Πνευματικού Πάθους 
"λέγει," και θα αναδυθείς μετουσιωμένος".238

Τα ίδια μας λέγει και ο Βλαδίμηρος Μιρμίρογλου, 
Μ εγάλος Ρήτορας της του Χριστού Εκκλησίας. Μεγάλος 
Λογοθέτης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και μέλος του 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Βερολίνου239 στο βιβλίο του, 
που εκδόθηκε το έτος 1940 στην Αθήνα με τον τίτλο ΟΙ 
ΔΕΡΒΙΣΣΑΙ και συγκεκριμένα στη σελίδα 8, απ’ όπου α
ντιγράφουμε:

"Η δε εν  τη φιλοσοφία θέσις των μοναστικών τούτων 
Ταγμάτων ευστόχως έχει καθορισθή υπό του εν  λόγω συγ- 
γραφέως, παρά του οποίου αρυόμεθα (1) τας επομένας κρί
σεις: "Ο Μουσουλμανικός μυστικισμός δεν προέρχεται εκ  
του Κορανίου. Τούτο καθίσταται ευθύς εκ  πρώτης όψεως 
φανερόν. Ο μυστικισμός ον συναντώμεν εν  τω Ισλάμ έχει 
πηγάς αλλοτρίας τας οποίας δυνάμεθα να αναζητήσωμεν 
μόνον εις τον Χριστιανισμόν, εις την φιλοσοφίαν των αρ
χαίων Ελλήνων φιλοσόφων, εις τας θρησκείας των Ιν
διών και της Περσίας και εν  μέρει των Ιουδαίων.

238 Β. Γ κ αίρ ντνερ ,Ό  Δ ρ όμ ος ε ν ό ς  Μ ω αμεθανού Μυστικιστή." 
(Λειμία 1912), σελ.9
239 Ό πω ς μας πληροφορεί ο  ίδιος στο 6ι6λίο  του.
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Η  εν  τω μουσουλμανισμώ εισδύσασα και περιβλη- 
θείσα ορθόδοξον χαρακτήρα πρώτη περί μυστικισμού θε
ωρία είναι η λαβούσα το όνομα του "σοφισμού". Α λ λ ’ η υπό 
των "σοφήδων" των οπαδών του σοφισμού, ακολουθηθείσα 
ασκητική θεωρία ουδέν άλλο εστίν ή αυτός ούτος ο Χρι
στιανικός ασκητισμός καθ’ άπασαν την, προσκρούουσαν εις 
τα θεμελιώδη του Ισλάμ δόγματα, έκτασιν αυτού. Η  Χρι
στιανική όθεν επίδρασις παρήγαγεν ευρύτατον εν  τη μυ
στικιστική του Ισλάμ φιλολογία ρεύμα.

Ετερον επίσης ογκώδες ρεύμα παρήχθη εν τω Ισλάμ 
από την Νεο - Πλατωνικήν παράδοσιν. Η  των φιλοσόφων 
του μεταφυσική ήτο εμπεποτισμένη από μυστικισμόν συγ- 
γενέστατον προς τον του Νεο - Πλατωνισμού Η  επ ί του 
Ισλάμ κυριαρχική του Νεο - Πλατωνισμού επίδρασις εγέν-  
νησεν εν  αυτώ την ακραιφνώς μυστικιστικήν θεωρίαν, την 
θεωρίαν των "πολυθεϊστών" "μουσρήκ" θεωρίαν ενδιαφέ
ρουσα ν μεν  και σχούσαν, ως φαίνεται, ευρυτάτην επιρρο
ήν α λ λ ’ υποβληθείσαν υπό την του κρυπτού και αρρήτου 
προστασίαν εκ  του λόγου ότι δεν είχεν αύτη τύχει εγκολ-  
πώσεως εκ  μέρους της εν  Ισλάμ ορθοδόξου μερίδος.

Α ι εκ  των θρησκειών των Ινδιών και των Περσών 
επ ί του Ισλαμικού μυστικισμού επιδράσεις δεν ανευρίσκον
ται τόσον ευρείαι όσον δύναται τις, εκ  πρώτης όψεως, να 
αναμένη. Ινα δυνηθώμεν όπως ανεύρωμεν τας εκ  των δύο 
τούτων θρησκειών μάλλον καταφανείς επιδράσεις δέον ό
πως προσφύγωμεν εις την αίρεσιν των Ισμαηλιτών, ήτοι εις  
την των τοσούτων αιρετικών ώστε να μη θεωρώνται ως 
περιλαμβανόμενοι εν  τω υπό την κυρίαν αυτού έννοιαν Ισ
λάμ. Τούτο δε τόσον από απόψεως της παρ’ αυτοίς εξωτε
ρικής μορφής του ασκητισμού όσον και από απόψεως των 
τρόπων ούς χρησιμοποιούν οι παρ’ αυτοίς "ασκηταί" και ίσ- 
σαι ίνα αναχθώσιν εις την έκστασιν.

Ο Ιουδαϊσμός τέλος, δια της Καββάλης, σημαντικήν ε 
πίσης έσχεν επίδρασιν επ ί του μουσουλμανικού μυστικι- 
σμού. Α λ λ  ’ η επίδρασις του αύτη υπήρξε βραδεία, ο δε χα - 
ρακτήρ αυτής ελάχιστα φιλοσοφικός."

Τα ίδια πάνω στο θέμα μας, αναφέρονται στο βιβλίο 
με τον τίτλο "ΣΤΟ ΛΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΦΙ" 
που εκδόθηκε στην Ελλάδα το 1987 240 απ’ όπου αντιγρά-
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φούμε:
"Στην αρχή της δημιουργίας του, ο Σουφισμός επηρε

άστηκε από τις παραδόσεις του μοναστικού ασκητισμού 
και του μυστικισμού στη Λ. Ασία και στην Αίγυπτο. (Η ί
δια η λέξη Σουφισμός προέρχεται από τη μοναστική πα
ράδοση να φοράνε μάλλινο χιτώνα, σουφ (suf) θα πει μαλ
λί). Αοιπόν, δεν είναι καθόλου παράξενο που, μέσα στις ι
δέες και τους τρόπους ζωής αυτού του μυστικιστικού κι
νήματος, βρίσκουμε έντονες επιδράσεις από τις χριστιανι
κές, τις Γνω στικέςτις Ερμητικές και τις Βουδιστικές πα
ραδόσεις.

Α λλά  η χαρακτηριστική τάση του μυστικού ν’ αδι
αφορεί για την εμπειρική συμμόρφωση με τους κανόνες του 
θρησκευτικού νόμου, καθώς και οι θεοπαθολογικές εκφρά
σεις μερικών μυστικών που πρόφεραν σε κατάσταση μέθης, 
έκαναν το μυστικισμό τόσο ενοχλητικό, ακόμα και απο- 
κρουστικό, για τους ορθόδοξους. Στα 122 μ.Χ.. οι ορθόδοξοι 
αυτοί έδωσαν ένα παραδειγματικό μάθημα με τη θανατική 
εκτέλεση του πιο γνωστού από τους Θεοσοφιστές,του Ελ 
Χουσαόν Μανσούρ Ελ Χάλατζ, επειδή πρόφερε, σε μια τέ
τοια κατάσταση μυστικής έκστασης, τη φράση: "Εγώ είμαι η 
αλήθεια". Α υτός ο μάρτυρας έγινε μετά ο προστάτης άγιος 
μιας ολόκληρης σχολής Περσών Σούφι.

Ο Ιντρίς Σαχ στο βιβλίο του ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ 
ΣΟΥΦΙ 240 241 δέχεται ότι έχουν διατυπωθεί απόψεις για την 
επιρροή του Σουφισμού από τους νεοπλατωνικούς, τους 
γνωστικούς, τον Χριστιανισμό και την Ινδική σκέψη, αλλά 
προσπαθεί μάλλον να αποκρούσει την άποψη με την γνω 
στή σουφική ιστορία του ελέφαντα, 242 παρουσιάζοντας μια

240 Α π ό  τις εκδόσ εις Μ πουκουμάνη.
241 Ε κδόσεις Π ύρινος Κ όσμος Α δή να  σελ. 87
242 Τ έσσ ερις περίεργοι να μάδουν τι είναι ένα ς  ελέφαντας, που  
έφτασε στο χωριό τους μ’ ένα  τσίρκο, μπήκαν κρυφά το βράδυ 
στο τσίρκο και στο χώ ρο πούταν σταβλισ μένος ο  ελέφ αντας κι 
επειδή  δ εν  ε ίχ ε  φως άρχισαν να π ρ οσ πα δούν με την αφή να  
κατλάβουν τι είναι ο ελέφαντας. Ο ένα ς  α γγίζοντας την προ
βοσκίδα  σχημάτισε την γνώ μη ότι ο ελέφ αντας μοιάζει με σω
λήνα. Ο  δεύτερος περιεργάστηκε το ένα  αυτί του και σχημάτισε
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περίεργη πράγματι αντίδραση ν’ αρνείται την διάδοση των 
ιδεών που είναι υπαρκτή κατάσταση και αποδεκτή απ’ ό
λους και ισχύει για όλα τα πράγματα του κόσμου και να 
φτάνει σε μια σοβινιστική θα λέγαμε θέση. Ή  μάλλον δέ
χεται την κυκλοφορία των ιδεών αλλά μόνο μονόδρομα.

Από τους Σούφι προς όλο τον υπόλοιπο κόσμο και 
μάλιστα με τέτοιο τρόπο, σαν η απαρχή του κόσμου να έ
γινε από την δημιουργία του πρώτου σουφικού τάγματος 
και όλα τα άλλα μετά.

Ο ίδιος όμως περιγράφοντας τον σουφισμό αγγίζει κυ
ριολεκτικά τον Ηράκλειτο και αναγνωρίζει τον πρόδρομο, 
χωρίς φυσικά να τον ονομάζει, όπως και κανείς απ’ τους 
άλλους που αναφερθήκανε πιο πάνω. Ο Ηράκλειτος, όπως 
πάντα, είναι terra incognita.

Γράφει λοιπόν ο Σαχ. "Είναι ανάγκη να σημειώσου
με", λέγει ο Ρούμι "πως τα αντίθετα εργάζονται μαζί, έστω  
κι αν φαινομενικά συγκρούονται"(Φίχι Μα Φίχι).

Αρμονίη αφανής φανερής κρείττων απ. 54.
Η  αφανής αρμονία είναι καλύτερη από την φανερή. 
Αυτά είπε ο Ηράκλειτος κι ακόμη:
Το αντίξουν συμφέρον και εκ των διαφερόντων καλ- 

λίστην αρμονίαν (και πάντα κατ’ έριν γίγνεσθαι).
τα αντίθετα ταιριάζουν και από αυτά που διαφέρουν προέρχεται η τέ

λεια αρμονία και τα πάντα γίνονται από την έριδα, την αντίθεση, απ. 8
Η αρμονία των αντιθέτων είναι μια θεμελιακή θέση 

της Ηρακλειτικής σκέψης και συναντιέται και στα απο
σπάσματα 10, 48, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 77, 88, και 106, και 
που όπως βλέπουμε επαναλαμβάνεται απ’ τον μεγαλύτερο 
ίσως σούφι τον Τζαλαλουντίν Ρουμί.

Αλλά και πιο πέρα ό Σαχ στο ίδιο κεφάλαιο, περιγρά- 
φοντας το σουφισμό και την δυσχέρεια κατανόησής του, εί
ναι σαν να περιγράφει το περιεχόμενο και τη δυσχέρεια 
κατανόησης της Ηρακλειτικής σκέψης.

Ρ4Λ/ΝΗ φ. Γ<-Λ^Γ41<οπο /Λ Ο / ΗΜ Μ ^ΤΟΣ ο ^ ί \ ο ΐ

την γνώ μη ότι ο  ελέφ αντας μοιάζει με πτερύγιο. Ο τρίτος έπιασε  
το πόδι και και σχημάτισε την γνώ μη ότι ο  ελέφ αντας μοιάζει 
με ζω ντανή κολόνα . Ο τέταρτος έβα λε το χέρι του στην πλάτη  
του ελέφ αντα  και σχημάτισε την γνώ μη ότι ο ελέφ αντας μοιάζει 
με δρόνο .
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Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούμε να διακρίνουμε μια ορα
τή ιστορική διαδρομή της σκέψης του Ηράκλειτου προς τα 
ανατολικά τάγματα.

Η πνευματική συγγένεια όμως αυτών προς τον Ηρά
κλειτο δεν πιστοποιείται μόνον απ’ αυτή την ιστορική προ
σέγγιση.

Αλλά τι χρείαν έχομεν μαρτύρων; αφού μιλούν τα γε
γονότα;

Ο λόγος των ποιητών Σούφι είναι πυκνός και η νο
ηματική του προσπέλαση ιδιαίτερα δυσχερής.

Γενικά, η Σουφική σκέψη είναι επιγραμματική, πυκνή, 
μη κυριολεκτική και δυσνόητη, "σκοτεινή" δηλαδή, όπως η 
Ηρακλειτική σκέψη.

Αλλά και ο σκοπός των δυο σκέψεων είναι κοινός 
και κατατείνει στην, με απλές σκέψεις, κατανόηση της δο
μής της σύμπαντος και στην αναζήτηση του Θεού. Ας δού
με μερικά δείγματα της σουφικής σκέψης.

Κάποιος πήγε στην πόρτα του Αγαπημένου και
χτύπησε.
Μια φωνή ρώτησε, "Ποιος είναι;"
Α υτός απάντησε: "Εγώ είμαι".
Η  φωνή είπε: "Αεν υπάρχει χώρος για Μ ένα και
για Σένα."
Η  πόρτα σφαλίστηκε.
Μ ετά από ένα χρόνο μόνωσης και στερήσεων
επέστρεψε και ξαναχτύπησε.
Μια φωνή από μέσα ρώτησε: "Ποιος είναι;"
Ο άνθρωπος αποκρίθηκε: "Είμαι Εσύ."
Τότε η πόρτα άνοιξε γ ι ’ αυτόν. 243

243 Ο  Β λαδίμιρος Μ ιρμίρογλου στο έργο του που αναφ έραμ ε πιο 
πάνω  μας Λέγει σχετικά τα πιο κάτω: "Είδομεν ήδη ανωτέρω ε ν  
τω Κεφαλαίω "Δογματικόν ιεροτελεστικόνΚ ορανίου"ότι ο ιΣ ιϊ-  
ται εδ έχδ η σ α ν  τον μοναστικόν β ίον και την επ ίδ οσ ιν  αυτών εις  
θρησκευτικήν μ ελέτη ν και α σ χολία ν ε ις  απόκρυφους ερευνάς  
επ ί των μυστηρίων της πίστεως. Ούτοι μάλιστα πρώτον μ ο να χό ν  
"ίσσην"θεωρούσι τονΑ λή ν. Ιδού τι λ έ γ ε ι η σχετική παράδοσις: 
"Εσπέραν τινά ο  Μ ω άμεθμετέβη εις  τον ο ίκ ον της συζύγου του 
Α λή  θυγατρός του Φατιμάς. Την στιγμήν εκ ε ίνη ν  συνηγμ ένοι ο
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Α λ ή ς  και οι τεσσαράκοντα ετέλουν τα "Βάκχεια"κάνοντας επ ί  
πότω συνάξεις, τας Α  γόπας των. Ο  Μ ωάμεθ έκρουσε την θύραν  
των. Ε σω θεν δ ε  η Φατμά ηρώτησε "Ποίος είναι";

Ο  Α π όσ τολος  του Θ εού σπεύσας απάντησε.
-Ε ίμ α ι ο  Μωάμεθ".
Η  Φατμά όμως καίτοι αναγνωρίσασα τον πατέρα της, 

χω ρίς να τω άνοιξη την θύραν, απάντησε:
-"Εδώ δ ε ν  υπάρχη τόπος δια τον Μωάμεθ".
Ο  Μ ωάμεθ επανελθώ ν έκρουσε και αύθις την θύραν της 

Φατμάς. Την φ οράν όμως ταύτην εις  τη ν ερώτησιν της Φατμάς 
"ποίος είναι;"ο Μ ωάμεθ έδω κεν άλλη ν απάντησιν:

-Είμαι ο  "πτωχός"(ήτοι ο  φακίρης, ο  ίσσης).
Μ ό νον δ ε  κατόπιν του τοιούτου αυτοχαρακτηρισμού αυ

τού ως "πτωχού" - (δερβίσση) τω επετράπη η ε ίσ οδ ος  ε ις  τον ο ί
κ ο ν  της "Αγίας Φατμάς"και του "Αγίου Α λή" κα ι η συμμετοχή  
του εις  τας υπό την προεδρίαν του Α λή  τελουμένας "Αγάπας 
τω ν τεσσαράκο ντα".

Κατά την τελετήν ταύτην χρέη  "οινοχόου ποτιστού εξε- 
τέλει ο  Αλής, ό σ η ς  και προσέφερε τότε ε ις  τον Μ ωάμεθ το 
"σταφυλόξουμο". Μ όνον δ ε  τότε αφού ο  Μ ωάμεθ έπ ιε τον ο ίνο ν  
εκείνον, η ννόη σ ε τα μυστικά της αλήθειας. Μ όνον τότε 
"άνοιξαν τα μάτια της μυχής" του Μωάμεθ, ό σ η ς  ευθύς, επαινώ ν  
την επ ιδειχθείσ αν αυτώ υπό του Α λή  τιμήν, ε ίπε τα εξής:

-Μ έχρι σή μερον ηξιώθην να γνωρίσω το μυστικόν της 
προφητικής αποστολής. Τώρα όμως εγνώ ρισα και το μυστικόν  
της τω Θεώ εγγύτη τοςκα ι συγγένειας (Βιλαγέτ)".

Το μ ονα δ ικ όν Τάγμα των Μπεκτασσήδων, εχ ό μ ενο ν  στενώς 
της ανωτέρω παραδόσεως, συνδέει το Τάγμα του μ ε  το, τοιουτο
τρόπως ιδρυθέν υπό του Α λή, "μοναστικόν Τάγμα", θεω ρούν  
τον Πάτρωνα - ιδρυτήν του Χατξή Μ πεκτάς ως τον τελευτά ίο ν 
της από του "Αγίου Α λή"  σειράς Ηγουμένων. Π αραπέμπομεν  
εις  τον δη μ οσιευόμε νο ν  ε ν  τω παρόντι σχετικόν Κατάλογον...
Τ έρμα του Μ πεκτασσισμού όπω ς και όλω ν των Μ ω αμεθανι

κών μυστικών φ ιλοσοφικώ ν Ταγμάτω ν είναι η πίστις εις την ε
νότητα της υπάρξεως, εις  το ότι όλα  παράγονται εκ της αυτής 
ύλης (υλισμός Β αχντέτι - βουτζούτ). Οι οπ α δοί του προς το τέρ
μα τούτο βαδίζουν. Τ ο  δίδαγμα όμω ς τούτο δ ε ν  κατηχεί αυτούς 
ειμή β α θ μ η δ όν  και αναλόγω ς της επιδεκτικότητσς εκάστου
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Αυτό είναι ένα ποίημα του Τζαλαλουντίν Ρουμί, ο ε
πονομαζόμενος "Μουλάνα" ή "Μεβλανά". Γι αυτόν μιλή
σαμε πιο πάνω και είπαμε οτι είναι ο ιδρυτής του Λερβί- 
σικου Τάγματος των Μεβλεβήδων. Το Ρουμί σημαίνει Ρω
μαίος ή Ρωμιός. Ή τα ν το πιθανότερο Περσικής καταγω
γής αλλ’ έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του στο Ικόνιο ό
που και πέθανε. Γνώριζε αρκετά Ελληνικά τα οποία χρησι
μοποιούσε καμμιά φορά και στους στίχους του. Πολλά θρυ- 
λούνται για τις σχέσεις του με τους μοναχούς του^ Χρισ
τιανικού μοναστηριού του Αγίου Χαρίτωνος περιοχής Ικό
νιου. Γι’ αυτά μπορεί, όποιος θέλει, να συμβουλευθεί το βι
βλίο του Βλαδίμηρου Μιρμίρογλου, ΟΙ ΔΕΡΒΙΣΣΑΙ Αθήνα 
1940, σελίδες 290 επ. * 244 Ο Ρουμί θεωρείται απ’ τους πιο με
γάλους Σούφι ποιητές με παγκόσμια καταξίωση και ακτι
νοβολία. Εδώ ας σημειώσουμε ότι ο Ρουμί έζησε μεγάλο 
μέρος της ζωής του στο Ικόνιο στον ίδιο γεωγραφικό δια
μέρισμα με την Έφεσο στη Μικρά Ασία.

νέου οπαδού. Οι οπαδοί τιον θρησκευτικών τούτον του Μωαμε
θανισμού Ταγμάτων δια να φθάσουν εις την μύησίν των εις την 
ανωτέρω θεωρίαν περί "ευότητος της υπάρξεως" δέον να διέλ- 
θωσι πρότερον από τέσσαρα στάδια. Οι ικανοί των οπαδών των 
διέρχονται ταύτα διαδοχικώς. Οι ευφυέστεροι δε μυούνται τάχι
στα εις τας ανωτέρω δοξασίας και φθάνουν εις τον ποθούμενον 
βαθμόν.
244 Συνοπτικά παραθέτω από το βιβλίο ένα μικρό αλλά χαρα
κτηριστικό απόσπασμα: Ό  Μεβλανά Τζελαλεδδίν είχεν αρκε
τός γνώσεις της Ελληνικής γλώσσης. Απόδειξις δε της 
γνώσεως ταύτης είναι το επόμενου: Γράφωυ το ποίημά του 
"Μπουγιούκ υτιβάυ" εις την Περσικήν γλώσσαν, ευ τω στοιχείο 
"Σιυ" εχρησιμοποίησευ ελληνικός λέξεις. Απέδιδε δε υμηλοτε- 
ραυ θέσιυ εις του ευ "Αγίοις Προφήτην Ιησούυ της απλής δέ
σεως προφήτου, ηυ απέδιδαν οι σύγχρονοί του Μουσουλμάνοι 
Σουυυίται. Διασώζεται δε παράδοσις κοινή, τόσου των Τούρ
κων, όσου και των Ελλήνων, βεβαιούσα ότι ούτοι είχου συυάμει 
φιλικούς δεσμούς με τους Έλληνας μοναχούς Χριστιανικής 
Μονής, κειμέυης πλησίον του ευ Ικουίω Μουσουλμανικού Μο
ναστηριού (Τεκέ) αυτών και ότι ήρχουτο εις συχνήν μετά τού
των επικοινωνίαν." σελίδα 292 όπου και παραπομπές.
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Αλλά τι μας λέγει εδώ; Ο αγαπημένος είναι εσωτερι
κός βαθμός ουσιαστικής πνευματικής συγγένειας. Ο Ιωάν
νης ήταν ο "αγαπημένος" μαθητής του Ιησού. Ό χι βέβαια 
γιατί ήταν πιο όμορφος απ’ τους άλλους μαθητές, ή γιατί ο 
Χριστός είχε ανθρώπινες αδυναμίες. Οι Σούφι Αγαπημένο 
αποκαλούν τον Θεό. Πήγε λοιπόν κάποιος και χτύπησε 
την πόρτα του Θεού, ανώριμος και γεμάτος από τα εμπόδια 
του εγωισμού, όταν ακόμη δεν είχε πάρει τα μαθήματα της 
αληθινής δομής του κόσμου, της ενότητας του σύμπαντος. 
Γι’ αυτό και απάντησε είμαι Εγώ. Αλλά η πόρτα δεν άνοι
ξε. Μετά από χρόνο μόνωσης και στερήσεων, δηλαδή αν
θρώπινης (ενσαρκωμένης) εμπειρίας και προσφοράς, άν
θρωπος πια, ξαναχτύπησε την πόρτα που άνοιξε γ ι’ αυτόν, 
όταν πια είχε καταλάβει την δομή του σύμπαντος, δηλαδή 
τονξ λόγον, είχε ταυτιστεί μ’ αυτόν και δεν ήταν πια 
"αξύνετος.", όταν απάντησε είμαι Εσύ,

Οπως είδαμε πιο πάνω ο Ρουμί εισάγει το νόμο της 
αρμονίας των αντιθέτων με τη φράση:

"Είναι ανάγκη να σημειώσουμε", πως τα αντίθετα ερ
γάζονται μαζί, έστω κι αν φαινομενικά συγκρούονται" 
(Φίχι Μα Φίχι).

Και ο ίδιος μας λέγει ποιητικά:
Ο άνθρωπος του Θεού γίνεται με την αλήθεια σο - 
φός
Ο άνθρωπος του Θεού δε μαθαίνει από βιβλία  
Ο άνθρωπος του Θεού είναι πέρα από απιστία και 
πίστη,
για τον άνθρωπο του Θεού το ορθό και το λάθος 
είναι το ίδιο.

Μη μου πείτε ότι δεν αναγνωρίζετε, καθαρά, σημεία 
της σκέψης του Ηράκλειτου μέσα σ’ αυτό το ποίημα. Το 
ποίημα πραγματεύεται τι είναι ο άνθρωπος του Θεού δη
λαδή ο φωτισμένος. Ο Ηράκλειτος μας μιλά για τον πολύ 
κόσμο και λέγει: "του δε λόγου τούδ' εόντος α εί αζύνετοι 
γίνονται άνθρωποι "(απ. 1) Καίτοι ο λόγος υπάρχει παντο
τ ι ν ά  οι άνθρωποι γίνονται ασύνετο,, δηλαδή όχι σοφοί και 
τούτο γιατί: " Ω μάλιστα διηνεκώς ομιλούσι λόγω  τω τα 
όλα διοικούντι, τούτω διαφέρονται και οις καθ’ ημέραν ε- 
γκυρούσι, ταύτα αυτοίς ξένα φαίνονται."(απ 72) 245
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Μ’ αυτόν που συνέχεια και καθημερινά μιλάνε, τον 
λόγο, που όλα τα διοικεί (τα κυβερνά) μ’ αυτόν έχουν δια
φορές, κι όσα κάθε μέρα συναντούν, τους φαίνονται ξένα..

"Πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει." Η πολυμάθεια 
δεν διδάσκει να έχεις νου.

" Ο θεός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρή
νη, κόρος λιμός., αλλοιούται δ ’ όκιοσπερ (πυρ), οπόταν συμ
μιγή  θυώμασιν, ονομάζεται καθ’ ηδονήν εκάστου."(απ. 67)

(Ο  θεός είναι ημέρα και νύχτα, χειμώνας και καλο
καίρι, πόλεμος και ειρήνη, χορτασμός και πείνα. Αλλοιώ
νεται όπως (η φωτιά) όταν αναμιχθεί με θυμιάματα, και τό
τε παίρνει το όνομα, κατά την επιθυμία του καθενός).

Ο Θεός λοιπόν για τον Ηράκλειτο περιέχει την αρμο
νία των αντιθέσεων σ’ ένα διαρκώς εξελισσόμενο προτσές, 
σ’ ένα αιώνιο "γίγνεσθαι" με βάση τους κανόνες του Λό
γου. Ο Θεός, με την πιο πάνω έννοια, δεν είναι ένας απλός 
θεατής των γεγονότων, αλλά ενεργός και ζωοποιός δύνα
μη της διαρκούς εξέλιξης και γι’ αυτό ο Θεός είναι μέσα σ’ 
όλα τα πράγματα και τα γεγονότα της δημιουργίας και εί
ναι ένας και μοναδικός και απρόσωπος, αφού όλα τα πρό
σωπα δικά του. Για τις προσωποποιήσεις των Θεών, των 
διάφορων θρησκειών, ο Ηράκλειτος, δίνει αυτή την εκπλη
κτική ερμηνεία, με την αλληγορία της φωτιάς και των θυ
μιαμάτων. Αν αναμίξεις την φωτιά (το αείζωον πυρ) με 
κάποιο άρωμα της εκλογής σου, παίρνεις το αποτέλεσμα 
που εσύ επιθυμείς, έναν Θεό της αρεσκείας σου. Το άρωμα 
είναι που δίνει στο Θεό σου τις ιδιότητες που σου φαίνεται
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245 Ειδικά για το απόσπ ασ μα  αυτό έχω  6ρει μέχρι στιγμής 3 πα 
ραλλαγές. Η  μια είναι αυτή που παραθέτω απ ’το βιβλίο  H P Α- 
ΚΛΕΙΤΟΣ των εκ δόσ εω ν Π Λ ΕΘ ΡΟ Ν . Η άλλη είναι στο βιβλίο  
του Ευαγ. Ρ ούσ σου  Η ΡΑΚ ΛΕΙΤΟ Σ κι έχει ως εξής: ’ Ω μάλιστα  
διηνεκώ ς ομιλούσι, τούτω διαφέρονταΓ Η τρίτη περιέχεται στο 
βιβλίο του X. Α. Λ αμπρίδη Η ΡΑΚΛΕΙΤΟΣ που λ έγ ει:"  Ω μάλι
στα διηνεκώ ς ομιλούσι λ ό γ ω ....τούτω διαφέρονται και οις καθ
ημέραν εγκυρούσι, ταύτα αυτοίς ξένα  φαίνονται." Τούτο είναι 
αποτέλεσμα του ότι υπάρχουν π ο λ λ ές  κατατάξεις των α ποσπ α 
σμάτων του Ηράκλειτου. Η κλασσική και μ ά λλον επικρατέστε
ρη είναι των Diels-Kranz.
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ότι έχει, αλλ’ αυτό το εισέφερες εσύ.
Κάτι που δέν μπόρεσαν και δεν μπορούν ακόμη να κα

τανοήσουν οι δογματικοί και λόγιοι, όλων των θρησκειών, 
είναι πως οι εσωτερικές Σχολές, σ’ όλο τον κόσμο και σ’ 
όλες της εποχές, διακήρυξαν ότι δεν είναι θρησκείες. Ο Η
ράκλειτος αυτός ο μεγάλος μυστικός, δίνει την απάντη
ση σ’ αυτό το προαιώνιο πρόβλημα. Οι θρησκείες, που για 
μένα, όλες είναι σεβαστές, έχουν άλλο προορισμό και άλλη 
μεθοδολογία, άλλη συγκρότηση κι άλλη επιδίωξη. Μπορεί, 
πολλές φορές στις θρησκείες να εισάγονται στοιχεία καθα
ρά μυστηριακά, αλλ’ αυτό δε λέγει τίποτα. Ο Εσωτερι
σμός με την μορφή, είτε του αποκρυφισμού είτε του μυστι- 
κισμού, ερευνά τον Λόγο, δηλαδή το παγκόσμιο σχέδιο ή 
αλλοιώς τον παγκόσμιο ρυθμό.

Οι θρησκείες είναι δομημένες, πάντα, πάνω σ’ ενα εν
διάμεσο, σ’ ένα medium ( μίντιουμ, όπως είναι της μόδας 
αυτός ο όρος τελευταία), ποτέ πάνω σ’ ένα εξατομικευμένο 
Θεό.24̂ Ο Θεός για όλες τις θρησκείες είναι σχεδόν ίδιος. 
Προσέξτε ο Θεός. Ο Λόγος. Η εξατομίκευση του Θεού, κά
θε φορά, γίνονται από αυτά τα ενδιάμεσα. Τα μεταξύ Θεού 
και ανθρώπων ενδιάμεσα, είτε λέγονται τέκνα του θείου, 
είτε προφήτες είτε μ’ οποιοδήποτε άλλο όνομα, είναι τα 
θυμιάματα που ρίχνονται στη φωτιά, στον Θεό, στο αείζω- 
ον πυρ, και παράγουν το δικό τους άρωμα του Θεού. Ο μυ
στικός δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γ ι’ αυτά τα αρώματα, 
έστω κι αν είναι ενταγμένος και πιστός σε κάποια θρη
σκεία. Βέβαια στην αναζήτηση του δρόμου για το Θεό, θα 
περπατήσει σίγουρα στα βήματα του δικού του μίντιουμ 
και θα μπολιαστεί απ’ τους κανόνες και πάνω απ’ όλα τον 
τρόπο σκέψης της δικής του θρησκείας. Γι’ αυτό υπάρχει

Προς Θεού όμως, μην πάρετε την έννοια του medium με την 
τρέχουσα έννοια του όρου των γνωστών μέντιουμ δηλαδή που 
αντί κάποιων ωφελημάτων, προσπαθούν να σας φέρουν σ’ επα
φή με πνεύματα και να σας χαρίσουν την ευδαιμονία της πρό- 
βλεμης του μέλλοντος ή της αποκάλυμης "γεγονότων" που 
ενδιαφέρουν αυτόν που προσφεύγει στην υπηρεσία τους. Ε, όχι 
αυτό. Εδώ μιλάω για τους αναμφισβήτητα προηγούμενους των 
υπολοίπων ανθρώπων στην ατραπό της γνώσης.
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αυτή η διαφορά ανάμεσα στους αναζηχητές, χριστιανοί, α
νατολικοί, μωαμεθανοί κ.λ.π. οι οποίοι όμως από ένα ση
μείο και πέρα, πορεύονται συγκλίνοντες δρόμους, όσο 
περισσότερο πλησιάζουν προς την γνώση του Θεού, γιατί 
αυτός είναι ένας και μοναδικός και το κέντρο των πάντων.

Το δικό μου μίντιουμ (ο Ιησούς), για μένα, είναι το 
καλύτερο.

Αλλά δεν μπορώ ν’ αρνηθώ σ’ οποιονδήποτε οπαδό, ό
ποιας θρησκείας, να πιστεύει ότι το δικό του μίντιουμ είναι 
το καλύτερο.

Γι’ αυτό είναι χαμένος κόπος η διαμάχη γύρω απ’ τις 
διαφορές και καταστροφή, η απώλεια των διδαγμάτων των 
κοινών σημείων.

Αυτή είναι η βαθύτερη έννοια του αποσπάσματος αυ
τού του Ηράκλειτου, του αποσπάσματος αυτού που μας δι
δάσκει την έννοια των "θυμιαμάτων". Να πως ο πατέρας 
της διαλεκτικής., για τους Ευρωπαίους, κι ο πατέρας της 
αρχαίας αλλά και της σύγχρονης μυστικής Σκέψης, για  μέ
να, ο Σκοτεινός Ηράκλειτος, λύνει την μυστικότητά του, 
και τον Λόγο του και τον δωρίζει σε μας τους ταπεινούς, 
που προσπαθούμε ν’ αφουγκραστούμε αυτό το Λόγο.

Αν βάλεις δέκα ζωγράφους να ζωγραφίσουν ένα αν
τικείμενο, ένα πρόσωπο, θα πάρεις δέκα διαφορετικούς πί
νακες που θα έχουν κοινό σημείο αναφοράς ένα αντικεί
μενο ή ένα πρόσωπο, (το μοντέλο) αλλά θα είναι δέκα δια
φορετικοί πίνακες, με τις ιδιαιτερότητές του ο καθένας, ι
διαιτερότητες που πηγάζουν από το ενδιάμεσο, που εδώ 
είναι ο ζωγράφος, και που αρχίζουν, απ’ την διαφορετική 
οπτική γωνία που ο καθ’ ένας έβλεπε το μοντέλο, την μα
θητεία του κάθε ζωγράφου, το ταλέντο του, την ψυχολο
γική κατάσταση, την ώρα που ζωγράφιζε και χιλιάδες άλ
λες καταστάσεις, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το απο
τέλεσμα.

Σ’ αυτό το παράδειγμα, έχουμε το μοντέλο, έχουμε 
τον κατασκευαστή- ζωγράφο (το θυμίαμα), το αποτέλεσμα 
(πίνακας), και τους αποδέκτες του πίνακα του κάθε ζω
γράφου.

Οι όποιες ιδιαιτερότητες του κάθε πίνακα, που τις α
ποδέχονται οι αποδέκτες του κάθε πίνακα όπως έχουν, εί
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ναι μακρυά απ’ την αυτόνομη και μοναδική ύπαρξη του 
μοντέλου, το οποίο θέλει και δεν θέλει να λέγεται με το ό
νομα που ο κάθε ζωγράφος ονόμασε το έργο του.

Αυτό το στροβίλισμα των πραγμάτων μέσα στο χω
ροχρόνο, και η σχετικότητα των εννοιών, των αληθειών 
και των μεγεθών είναι το μεγάλο φωτεινό δίδαγμα του 
Σκοτεινού Εφέσιου.

Αυτό το δίδαγμα, διδάσκει ότι η αλήθεια, έχει την ά
φατη ομορφιά μιας γλυκειάς αβεβαιότητας, και γι’ αυτό, 
κάθ’ ένας που θέλει να πορευτεί στο δρόμο της αληθινής 
γνώσης, πρέπει νάναι έτοιμος να δεχτεί την αλήθεια, σαν 
ελεύθερος από προκαταλήψεις και απ’ τα όποια υλικά, 
θρησκευτικά ή ιδεολογικά κατεστημένα δηλαδή ελεύθερος 
από μορφές κλεισμένες στον καιρό, από αγάλματα κι ει
κόνες, όπως μας λέγει ο ποιητής 247

247 Άγγελος Σικελιανός, μεγάλος Έλληνας Ποιητής ( Λευκάδα 
1884-Αδήνα 1951) στο μεγάλο εσωτερικό του ποίημα Ιερά Ο
δός , που έχει έτσι:

"ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ"
Από τη νέα πληγή που μ’ άνοιξεν η μοίρα 

έμπαιν’ο ήλιος, θαρρούσα, στην καρδιά μου, 
με τόση ορμή, καθώς βασίλευε, όπως 

από ρα γισμα τιάν αιφ νίδια μπαίνει 
το κύμα σε καράβι π’ολοένα 

βουλιάζει.
Γιατίεκείνο πια το δείλι, 

σαν άρρωστος καιρό, που πρωτοβγαίνει 
ν’ αρμεξει ζωή απ’ τον έξω κόσμον, ήμουν 

περπατη τής μο ναχικός στο δρόμο 
που ξεκινα από την Αθήνα κ ’έχει 

σημάδι του ιερό την Ελευσίνα.
Τ ι ήταν για μένα αυτός ο δρόμος πάντα 

σα δρόμος της μυχής.
Φανερωμένος

μεγάλος ποταμός κυλούσε εδώθε 
αργά συρμένα από τα βόδια αμάξια 
γεμάτα αθεμωνιές ή ξύλα, κι άλλα 

αμάξια γοργά, που προσπερνούσαν 
με τους ανθρώπους μέσα τους σαν ίσκιους.

Μα παραπέρα σα να χάθη ο κόσμος 
κ ’έμεινεν’η φύση μόνη, ώρα κ ι’ώρα 

μιαν ησυχία βασίλεμε Κ ’η πέτρα 
π’αντίκρυσΟ' σεμιά άκρη ριζωμένη, 
θρονί μου φάνη μοιραμένο μου ήταν 
απ’ τους αιώνες. Κ ’ έπλεξα τα χέρια, 
σανκάθησα, στα γόνατα, ξεχνώντας
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αν κίνησα τη μέρα αυτή ή αν πήρα 
αιώνες πίσω αυτόν τον ίδιο δρόμο.

Μα νά, στην ησυχία αυτή, απ’το γύρο 
τον κοντινό προβάλανε τρεις ίσκιοι.
Ενας Ατσίγγανος αγνάτια έρχονταν 

και πίσωθέ του ακλούθααν, μ’αλυσίδες 
συρμένες, δυο αργοβάδιστεςαρκούδες.

Και να, ως σε λίγο ζύγωσαν μπροστά μου 
και μ ’είδε ο Γύφτος, πριν καλα; προφτάσω 

να τον κυτταζω, τράβηξε απ’ τον ώμο 
το ντέφι, και χτυπώντας τόμε τόνα 

χέρι, με τ άλλο ν έσυρε με βία 
τις αλυσίδες. Κ ’οι δυο αρκούδες τότε 

στα δυο τους σκώθηκαν βαριά.
Η  μία,

(ήτανε η μάνα φανερά), η μεγάλη, 
με πλεχτές χάντρες όλο στολισμένο 

τομετωπο γαλάζιες,κι’από πάνω 
μιαν άσπρη αβασκαντήρα, ανασηκώθη 
ξάφνου τρανή, σαν προαιώνιο νάταν 

ξόανο Μεγάλης Θεάς, της αιώνιας Μάνας, 
αυτής της ίδιας που ιερά θλιμμένη, 

με τον καιρόν ως πήρε ανδρώπι νη όμη, 
για τον καημό της κόρης της λέγονταν 

Δήμητρα εδώ, για τον καημό του γιου της 
πιο πέρα ήταν Αλκμήνη ή Παναγία 
και το μικρό στο πλάνι της αρκούδι, 

σα μεγάλο παιχνίδι, σαν ανίδεο 
μικρό παιδί, ανασκώδηκε και κείνο υπάκουο, μη μα

ντεύοντας ακόμα
του πόνου του το μάκρος και τη ν πίκρα 
της σκλαβιάς που καδρέφτιζεν η μα να 

στα δυο πυρρά της που το κυττααν μάτια!
Αλλ’ ως από τον κάματον εκείνη 

οκνούσε να χορέμει, ο Γύφτος, μ’ένα 
πιδέξιο τράβηγμα της αλυσίδας 

στου μικρού τορουδουνι, ματωμένο 
ακόμα α π ’ το χαλκά που λίγες μέρες 

φαίνονταν πως του τρύπησεν, αιφνίδια 
τη ν έκανε μουγκρίζοντας με πόνο 

να ορθώνεται μηλά, προς το παιδί της 
γυρνώ ντας το κεφάλι και να ορχιέται 

ζωηρά.
Και γω, ως εκύτταζα, τραβούσε 

έξω απ’ το χρόνο, μακριά απ’ το χρόνο, ελεύτερος από 
μορφές κλεισμένες 

στον καιρό, από αγάλματα κ εικόνες, 
ήμουν εξω, ήμουν έξω από το χρόνο.

Μα μπροστά μου, ορθωμένη από τη βία 
του χαλκά και της άμοιρης στοργής της,
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δεν έβλεπα άλλο απ’ τη ν τρανή ν αρκούδα 
με τις γαλάζιες χάντρες στο κεφάλι, 
μαρτυρικό τεράστιο σύμβολο όλου 

του κόσμου, τωρινού και περασμένου, 
μαρτυρικό τεράστιο σύμβολο όλου 

του πόνου του πανάρχαιου, οπ’ακόμα 
δεν του πληρώθη απ’ τους θνητούς αιώνες 

ο φόρος τηςμυχής.
Τ ι ετούτη ακόμα 

ήταν κ ’είναι στο ν Α δη.
Και σκυμμένο

το κεφάλι μου κράτησα ολοένα, 
καθώς στο ντέφι μέσα έριχνα, σκλάβος 

κ εγώ του κοσμου, μια δραχμή.
Μα ως τέλος

> Α τσίγγανος ξεμάκρυνε τραβώντας ξανά τις δυο αργο- 
βάδιστες αρκούδες

και χάθηκε στο μούχρωμα, η καρδιά μου, 
με σήκωσε να ξαναπάρω πάλι 

το δρόμο ν οπού τέλειωνε στα ρείπια 
του Ιερού της Ψυχής, στην Ελευσίνα.

Κ ’/ ι καρδιά μου ως εβάδιζα, βογγούσε:
'Θάρτει ταχα ποτέ, θα νάρτει η ώρα, 

που η μυχή της αρκούδας και του Γύφτου 
κ ’η μυχή μου που Μυημένη την έκράζω 

θα γιορ τόσου ν μαζί; '

Κ ι’ως προχωρούσα 
κ ι’ εβράδιαζε, ξανάνοιωσα απ' την ίδια 
πλη γή, που η μοίρα μ ’άνοιξε, το σκότος 

να μπαίνε̂  ορμητικά μέσ’ στην καρδιά μου, 
καθώς από ραγισματιάν αιφνίδια 

μπαίνει
το κύμα σε καράβι που ολοένα 

βουλιάζει. Κ ι’όμως τέτοια ως να διμούσε 
πλυμμύραν η καρδιά μου, σα να βυθίστη 

ως να πνίγηκε ακέρια στα σκοτάδια, ένα μούρμουρο απλώ- 
θη απάνωθέμου 

ένα μούρμουρο, κ ’έμοιαζ έλεε:
,?θάρτεΓ.

Αυτό είναι το ποίημα τουΆγγελου Σικελιανού.
Όποιος θέλει μπορεί να καταλάβει τις φοβερές προ- ε

κτάσεις του στον χώρο της εσωτερικής σκέμης, που δεν βρί
σκεται μακρυά απ’την Ηρακλειτική σκέμη.

Εγώ, εδώ, δεν da πω τίποτε άλλο, γιατί το βιβλίο αυτό 
δεν θα τέλειωνε ποτέ, αν έμπαινα διεξοδικό σ ’ όλες τις πα-ρό- 
δους.

Σημειώνω μόνο πως αυτός ο μεγάλος Έλληνας ποιητής 
δεν πήρε, παρά τρίχα το βραβείο Νόμπελ, και πολλοί ισχυρί
ζονται πως αυτό οφείλεται στις επικρατούσες τότε πολιτικές
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Ο Ζαν Ρισπέν Γάλλος Ακαδημαϊκός και συγγραφέας 
της Ελληνικής Μυθολογίας, γράφει στην εισαγωγή του βι
βλίου αυτού.

"Στ’ αλήθεια, έχουμε ανακαλύψει κάτι, οτιδήποτε, στη 
φιλοσοφία, στη μεταφυσική, στην λογική και την κοσμο
γονία, έπειτα απ’ τους αρχαίους Έλληνες; Αναπτύξαμε την 
τάδε ή τάδε θεωρία τους κι αυτό είναι το άπαντο. Ακόμα  
και την "επαγωγή" του Βάκωνα, τη βρίσκομε μέσα σε δυο 
γραμμές του Αριστοτέλη. Όλη η θεωρία περί ατόμου υπάρ
χει στον Αημόκριτο. "οσο για τον Ηράκλειτο τον επιλεγό
μενο "Σκοτεινό" - αυτός και μόνος έχει διατυπώσει, και με  
πόσο μεστή  συντομία τρία απ’ τα πιό ξακουστά συστήματά 
μας, ούτε ένα λιγότερο. To struggle for life ("ο περί υπάρ- 
ξεως αγών"), προέρχεται ολόισια από το δικό του "πόλεμος 
πατήρ πάντων". Η  ταυτότητα των αντιθέσεων λογοκλοπή  
248 του Γερμανού Χέγκελ), περιέχεται μέσα στο "τα ενάντια 
ταυτά". Και τέλος το διαρκές γ  ί  γ  ν ε  σ  θ α ι και προς το 
τίποτα ίσως, τι είναι αν όχι το περίφημο του "τα πάντα 
ρει". 249 Ο Ζαν Ρισπέν, με το μικρό αυτό κομματάκι του, εί
ναι πραγματικά καταιγιστικός πάνω στο θέμα του Ηρά
κλειτου, σαν φιγούρα στον Ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης.. Ο 
Ηράκλειτος, ο μόνιμα terra incognita, αυτός που πέρασε 
κάποτε στην νεώτερη Ευρωπαϊκή σκέψη

Πάνω στο θέμα της διαδρομής της Ηρακλειτικής 
σκέψης στους Στωϊκούς, τους Γνωστικούς, τους Νεοπλα
τωνικούς και στους Χριστιανούς μυστικιστές των πρώτων 
μετά τον Χριστόν αιώνων, παραπέμπω στον Κ. Δ. Γεωρ
γούλη. * 248 249 250

συ νθήκες στη ν Ελλ ηνικήκοι νω via.
Ακόμη μπορώ να πω πως μέσα σ ’ αυτό το ποίημα, μπο

ρεί κανείς να διακρίνει καθαρά την βασική Ηρακλειτική αρχή 
της ενότητας του Σύμπαντος, αλλά κι όλα τα κλειδιά της κατα
νόησης της Ηρακλειτικής Σκέμης που έχω αναπτύξει πιο πάνω.
2480  τονισμός της Λέξης, δικός μου.
249 Ζαν Ρισπέν Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, με
τάφραση Κοσμά ΠοΛίτη εκδόσεις ΤΥΠΟΣ Α.Ε. Α ’τόμος σεΛ. 
18..
250 ΒΛέπε ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ.Δ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
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voJtTPr  ^ΙΚΡή επισκ°πηση, μπορούμε να διακρί
νουμε την διαδρομή της Ηρακλειτικής σκέψης από το τε

ιοτητας και των

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ", εκδόσεις ΠΑΠΑΔΗΜΑ Αθήνα 1994.
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VIII. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Απ'τον πρώτο καιρό που άρχισε να με απασχολεί η 
μελέτη της Ηρακλειτικής σκέψης και κατά την πρόοδο αυ
τής της μελέτης, άρχισαν να χορεύουν στο μυαλό μου κά
ποιες τρελλές σκέψεις, που στην αρχή προσπάθησα να μη 
τους δίνω σημασία, γιατί όσο βάσιμες κι αν μου φαινόταν 
με καθαρά υποκειμενικά μέτρα, τόσο παράλογες ηχούσαν 
στην κοινή λογική.

Αντιλαμβάνεστε τώρα με τι είχαν να κάνουν αυτές 
οι τρελλές σκέψεις.. Μ ελετώντας διάφορα αποσπάσματα 
του Ηράκλειτου, μου έμενε μια απροσδιόριστη, αρχικά, εν
τύπωση, ότι πολλά απ’ αυτά οδηγούσαν σε κάποιες θέσεις 
που ταίριαζαν απόλυτα με τα πορίσματα της σύγχρονης ε
πιστήμης και ιδίως της κβαντομηχανικής.

Δεν είμαι βέβαια ειδικός στο θέμα, αλλά από πολλά 
χρόνια έχω ασχοληθεί, καθαρά ερασιτεχνικά, με τα σύγ
χρονα πορίσματα αλλά και τα προβλήματα της κβαντικής 
μηχανικής.

Όσο όμως προχωρούσε η μελέτη μου, τόσο εδραιώνοταν 
και η πεποίθησή μου ότι τα πράγματα είχαν έτσι, δηλαδή 
ότι η Ηρακλειτική σκέψη, όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, 
περιείχε πολλούς αφορισμούς που ταιριάζουν απόλυτα σε 
κάποια πορίσματα της κβαντικής μηχανικής.

Έ τσ ι αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέμα και να πε- 
ριλάβω στο βιβλίο το κεφάλαιο αυτό. Ομολογώ βέβαια, με 
μεγάλη επιφύλαξη στην αρχή.

Αλλά το κύριο γεγονός το οποίο ανέβασε την πε
ποίθησή μου ότι, το ότι έγραφα στο κεφάλαιο αυτό, βρί
σκεται σε σωστό δρόμο, ήταν ένα μικρό βιβλίο που έπεσε 
στα χέρια μου στα μέσα Νοέμβρη 1996, με τον τίτλο " εκ  
πάντων έν  και εξ  ενός τα πάντα" (Ηράκλειτος), που είναι 
γραμμένο από μαθητές της β' Λυκείου των Εκπαιδευτη
ρίων "ΚΩΣΤΕΑ- ΓΕΙΤΟΝΑ" με επιμέλεια του Κ. Κοντο- 
γιάννη, φυσικού και που εκδόθηκε το έτος 1993, όταν εγώ 
δεν είχα ακούσει ακόμη το τραγούδι του Δήμου Μούτση, 
που αναφέρω στον πρόλογο και δεν είχα ακόμη, ασχοληθεί
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"σοβαρά" με τον Ηράκλειτο.
Τι λέγει αυτό το βιβλίο; Να σας πω. Ξεκινά μ’ ένα α

πόσπασμα από τον πρώτο τόμο του Α. Εμπειρικού " Ο ΜΕ- 
ΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ" και έχει κεφάλαια: "ΥΛΗ- ΠΕ
ΔΙΑ", "ΓΕΝΕΣΗ", "ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΠΕΙΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ", "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕ
ΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ", "ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ" κ,λ.π.251

Μια νεοελληνική παροιμία μας λέγει ότι "από τρελ- 
λό κι από μικρό (στην ηλικία) μαθαίνεις την αλήθεια." Και 
εδώ η παροιμία ταιριάζει απόλυτα, αφού ο Σκοτεινός απο- 
καλείται από πολλούς σαν ψυχασθενής όπως είδαμε πιο 
πάνω. "Παιδός λοιπόν η βασιλίη", ενός παιδιού η βασι
λεία, όπως είδαμε πιο πάνω από τα Ηρακλειτικά αποσπά
σματα, αλλά και από τον Χριστό.

Έ τσ ι λοιπόν, στηλώθηκα λίγο, από τα παιδιά, ότι 
βρισκόμουν στο σωστό δρόμο στο κεφάλαιο αυτό. Έ τσ ι εί
χαν τα πράγματα, μέχρι το καλοκαίρι του 1997, οπότε κά
ποιος νεαρός ταλαντούχος επιστήμονας, μαθηματικός, που 
παρακολουθεί κάθε χρόνο κάποιο συνέδριο για την θεωρία 
του Χάους, μου έφερε δυο εργασίες συνέδρων του "Χάους" 
κι εκεί διαπίστωσα ότι υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές 
στον Ηράκλειτο. Πρόκειται για τις εργασίες των Πασχάλη 
Χριστοδούλου, χημικού-μηχανικού, με τίτλο "Η ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ" 16/5/1997 και Θεοδώρου Χρηστίδη, επικού
ρου καθηγητή φυσικής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης με τίτλο "Ηράκλειτος και η πολυπλοκότητα" 
και υπότιτλο "Μια ριζική αντίθεση προς το ιδανικό ενός

ΡΛ/Ί/νΗ <t>- Γ ^ Γ Α ^ ο π ο /Λ Ο /  WMM<IT0£ ο *<K£k>£

251 Όπως σας είπα στην αρχή αυτού του βιβλίου, μερικές δεκά
δες φίλων, στη διάρκεια της συγγραφής αυτού του βιβλίου, έγι
ναν τα μάτια και τα αυτιά μου, γύρω από το δέμα που είναι ο 
Ηράκλειτος. Έτσι το βιβλίο αυτό το οποίο προφανώς εκδόδηκε 
στην Αδήνα καίτοι δεν αναφέρεται αυτό στο βιβλίο, μου το έφε
ρε ένα γνωστό μου ζεύγος από το Λονδίνο. Για φανταστείτε! 
Πάντως για την ιστορική αλήδεια στις πηγές, που νομίζω πρέπει 
να το καταλάβατε ήδη, ότι δείχνω ιδιαίτερη ευαισδησία, πρέπει 
να αναφέρω και τους μικρούς συγγραφείς αυτού του βιβλίου. Μ. 
Βαϊδάκης, Θ. Δρίτσας, Ν. Παπανικολάου, Μ. Παρασκευάς, Γ. 
Ρούπας, Α. Τσορακίδης.
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κόσμου σταθερού και αρμονικού". Η τελευταία αυτή εργα
σία είναι πραγματικά αξιόλογη για το θέμα που μας απα
σχολεί εδώ.

1-Ατομική Επιστήμη

α - Το Άτομο

Η ατομική επιστήμη γεννήθηκε, κι αυτή, στην αρ
χαία Ελλάδα. Σαν πατέρας της θεωρήθηκε τελικά ο Δ η
μόκριτος ο Αβδηρίτης252 και εν μέρει ο Λεύκιππος. 253 Πάν-

252 Ο Δημόκριτος ( 460- 370; n. X.). Γεννήδηκε στα ΑΒδηρα της 
Θράκης, μερικά χιλιόμετρα πιο μακρυά απ’ τον τόπο που γράφε
ται αυτό το 6ι6λίο. Οι πληροφορίες για την ζωή του, είναι λιγο
στές και αβέβαιες. Θεωρείται ότι μαθητέυσε κοντά στον Λεύ
κιππο. Κατά την παράδοση ταξίδεμε στην Περσία, Βαβυλώνα 
καί Αίγυπτο , καθώς και στην Ινδία όπου γνώρισε τους γυμνο- 
σοφιστές. Γυρίζοντας απ'τα ταξίδια πέρασε από την Αθήνα, ό
που κανείς δεν τον πρόσεξε." Ήλθον yap εις Αθήνας και ούτις 
με έγνωκειΑλέγει στο απόσπασμα 116. Του αποδίδεται η συγ
γραφή ενός "Μικρού διακόσμου", αντίστοιχου προς τον "Μέγαυ 
διάκοσμον "του Λευκίππου. Ο Δημόκριτος δέχεται ότι το ον εί
ναι τόσο υπαρκτό όσο και το μη όν. Το ου είναι ύλη αδιαίρετη 
"ά-τομου". Γίνεται δεκτό ότι ο Δημόκριτος άσκησε μεγάλη επί
δραση στη φιλοσοφία του Επίκουρου και του Λουκρήτιου.
253 Ο Λεύκιππος ένας άλλος μεγάλος της Ελλάδας. Πότε και 
που γεννήθηκε και πέθαυε δεν έχουμε καμμιά πληροφορία. Ει
κάζεται ότι ήταν Μιλήσιος, έζησε του 5ο αιώνα π. X. αν και εμ
φανίζεται και σαν Ελεάτης και σαν Αβδηρίτης. Τόση ήταν η 
αβεβαιότητα, απ’ την αρχαιότητα ακόμη, γύρω απ’ το πρόσωπο 
του Λευκίππου, ώστε, στην υεώτερη εποχή πολλοί στηριζόμε- 
υοι στον Επίκουρο, αμφισβήτησαν ακόμη και εάν ο Λεύκιππος 
υπήρξε ιστορικό πρόσωπο. Πάντως αναφέρονται τίτλοι έργων 
του: "Μέγας διάκοσμος" και "Περί uou". Ο Λεύκιππος θεωρείται 
σαν οπαδός της αιτιοκρατίας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι 
τυχαίο, αλλά όλα τα πράγματα εξαρτώυται από αιτία.
Θεωρείται ο εισηγητής της ατομικής επιστήμης την οποία συ

στηματοποίησε ο Δημόκριτος.
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τως για την αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότη
τας, πρέπει να πούμε τα πιο κάτω:

Η έννοια του αδιαίρετου της ύλης, παίρνει ιδιάζουσα 
μορφή στην Ελεατική Σχολή με τον Παρμενίδη που ήταν 
στην ακμή του, το 480 π.Χ.254 Το σύμπαν, καταλήγει σ’ ένα 
απλό και ενιαίο άτομο που δεν επιδέχεται άλλες κατα
τμήσεις. Ο Ζήνων ο Ελεάτης με τις "απορίες" του, επεχεί- 
ρησε να αποδείξει την αντιφατικότητα. Τελευταία σε πολ
λά βιβλία εκλαίκευσης της σύγχρονης επιστήμης, έχει γ ί
νει συνήθεια να αναφέρεται ένα από τα πολλά παράδοξα 
του Ζήνωνα και συγκεκριμένα αυτό που αναφέρεται στην 
χελώνα και τον λα γό .255

Η Ελεατική Σχολή, ήταν περισσότερο από βαθειά ε
μποτισμένη από την Ηρακλειτική σκέψη. Πολλοί προσ
πάθησαν να βρουν αντιθέσεις του Παρμενίδη, του Ζήνωνα 
και των κυρίως ατομικών, του Λεύκιππου και του Δημό
κριτου, προς τον Ηράκλειτο, αλλά μάλλον αποτυχημένα.256

Στην αρχαιότητα πιστεύονταν ότι ο Ηράκλειτος μα
θήτεψε στον Ξενοφάνη, αλλά και ότι ο Ξενοφάνης ήταν 
πατέρας της Ελεατικής Σχολής.

Το πιο πιθανό είναι, ότι ο Ξενοφάνης δεν ήταν ούτε 
το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά αυτή η σύζευξη, δεν είναι εν
τελώς τυχαία. Η αρχαία Ελληνική φιλοσοφία τους ταύτισε 
με τον Ξενοφάνη, για τις ομοιότητες που είχε η Ελεατική 
σκέψη προς την Η ρακλειτική.257

254 Παρμενίδης (Ελέα Κάτω Ιταλίας 540-470 n. X.). Κορυφαίος 
Έλληνας φιλόσοφος της μεγάλης ελεατικής σχολής, στον ο
ποίο έχω αναφερθεί πιο πάνω.
255 Βλ. για παράδειγμα Paul Davies "Θεός και μοντέρνα Φυσι
κή" εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα σελ. 52 επ. και Coveney Peter- 
Highfield Roger TO ΒΕΛΟΣ TOY ΧΡΟΝΟΥ, εκδόσεις Κάτο
πτρο, Αθήνα 1991 σελ.194.
256 βλ. Κ.Δ.ΓΕΩΡΓΟΥΑΗ όπου κατωτέρω.
257 Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στους ατομικούς της 
Ελληνικής αρχαιότητας παραπέμπω στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ του Κ.Δ.ΓΕΩΡΓΟΥΑΗ εκδόσεις 
ΠΑΠΑΔΗΜΑ Αθήνα 1994, σελίδες 104 επ. όπου περιγράφο- 
νται και ιστορούνται βιογραφικά όλοι οι ατομικοί επιστήμονες
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Εδώ ας δούμε εδώ αν ο Ηράκλειτος μίλησε για το α
διαίρετο της ύλης. Ναι μίλησε, αλλά τι είπε. Ο Ιππόλυτος 
μας διέσωσε το απ. 50 που έχει έτσι:

"Ηράκλειτος μεν  ουν φησίν είναι το παν διαιρετόν 
αδιαίρετον, γενητόν αγένητον, θνητόν αθάνατον, λόγον αι
ώνα, πατέρα υιόν, θεόν δίκαιον, ονκ εμού αλλά  του λόγου  
ακούσαντας ομολογείν σοφόν εστίν εν  πάντα είναι Ηρά
κλειτος φησί. " 258

Λέγει λοιπόν ο Ηράκλειτος ότι το παν είναι διαι
ρετόν και αδιαίρετον, γεννημένο 259 και αγέννητο, Λόγος 
και χρόνος, πατέρας και υιός, θεός και δίκαιο, όχι εμένα 
αλλά τον Λόγο αφού ακούσουν είναι σοφό να παραδεχθούν 
ότι τα πάντα είναι ένα, λέγει ο Ηράκλειτος.

Προσέξτε λίγο αυτό το απόσπασμα του Ηράκλειτου. 
Θαρρεί κανείς πως είναι μια μικρή περίληψη της Ηρα- 
κλειτικής σκέψης. Μιλάει εδώ για όλα σχεδόν. Εδώ ξεπη- 
δά η αντίληψη του Ηράκλειτου για το είναι και το γίγνε-

της αρχαίας Ελλάδας και γίνεται εκτενής ανάλυση των θεωριών 
τους, σε τρόπο που ο αναγνώστης μπορεί να βρει μια συμαντι- 
κή βοήθεια πάνω στο θέμα αυτό. Πολύ κατατοπιστικά πάνω στο 
θέμα αυτό, πράγματα, μπορεί να βρει ο αναγνώστης και στο βι
βλίο του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΕΪΚΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ.
258 Πολλοί ερμηνευτές, θεωρούν σαν αυθεντικό μόνο το από
σπασμα το οποίο σημειώνεται πιο πάνω με παχειά έντονα στοι
χεία. Εγώ προσωπικά έχω σοβαρές αντιρρήσεις για δυο λόγους: 
α) Γιατί ο Ιππόλυτος και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιεί την 
διατύπωση "..ο Ηράκλειτος λέγει., "και β) Γ ιατί οι φράσεις βείναι 
το παν διαιρετόν αδιαίρετον, γενητόν αγένητον, θνητόν αθάνα
τον, λόγον αιώνα, πατέρα υιόν, θεόν δίκαιον., "είναι έντονα Η- 
ρακλειτικές, συνάδουν άμεσα προς την Ηρακλειτική σκέμη και 
βρίσκονται εντεταγμένες εννοιολογικά και φιλοσοφικά στις Η- 
ρακλειτικές έννοιες των ζευγών των αντιθέτων και της αρμο
νίας των αντιθέτων. Το μόνο σημείο που μπορεί κανείς να έχει 
επιφυλάξεις για κάποια παρεμβολή κειμένου από τον Ιππόλυτο 
είναι στις φράσεις "λόγον αιώνα, πατέρα  υιόν, θεόν δ ί
κ α ιο ν  που μυρίζει λίγο χριστιανική παραλλαγή.
259 Γενετή, σημαίνει η γέννηση ο τοκετός. Βλ. Σταματάκου όπου 
πιο πάνω.
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σθαι και απ’ ότι βλέπετε από τις δυάδες των αντιθέτων, 
θεωρεί ότι το είναι και το γίγνεσθαι αποτελούν μια ενότη
τα και τα αντιμετωπίζει ενιαία. Δ εν στέκεται μόνο μπρο
στά στα φυσικά φαινόμενα, το γίγνεσθαι, ούτε μόνο μπρο
στά στα πέραν της φύσης φαινόμενα, Είναι, αλλά τα αντι- 
με- τωπίζει σαν μια αδιάσπαστη ενότητα.

Το διαιρετό και το αδιαίρετο. Το παν είναι διαιρετό 
και αδιαίρετο. Σε επίπεδο χονδροειδούς ύλης, το παν είναι 
διαιρετό. Σε επίπεδο ατόμου το παν είναι αδιαίρετο. Μετά 
την διάσπαση του ατόμου και την υπέρβαση της ύλης, σε 
επίπεδο υποατομικών σωματιδίων, το παν είναι διαιρετό 
και αδιαίρετο, (διαιρετό το άτομο, αδιαίρετα τα υποατο
μικά σωματίδια), αλλά και πιο κάτω, σε αναφορά με την 
αρχική αιτία του ενός, (λόγου ή θεού), το παν είναι αδιαί
ρετο. Αλλά μέσα σ’ αυτό το κοσμικό αυγό, υπάρχουν όλες 
οι συνθήκες μιας, από μια άλλη αρχή, διαιρέσεως.

Βλέπετε λοιπόν ότι ο Ηράκλειτος είναι λίγο πιο 
μπροστά, σε ολοκλήρωση, από τους Λεύκιππο, Δημόκριτο 
και τους άλλους ατομικούς της αρχαίας Ελλάδας.

β- Ο Χρόνος

" Ο Νεύτων όπως και ο Αριστοτέλης, πίστευε στον 
απόλυτο χρόνο. Πίστευε δηλαδή ότι μπορεί κανείς να είναι 
βέβαιος, χωρίς καμμιά αμφιβολία, για το χρονικό διάστημα 
μεταξύ δύο γεγονότων, αρκεί να χρησιμοποιήσει για τις 
μετρήσεις του ένα ακριβές ρολόϊ. Ο χρόνος ήταν κάτι δια
φορετικό και ανεξάρτητο από τον χώρο. Ακόμη και σήμερα 
αυτή είναι η άποψη της κοινής λογικής των περισσοτέρων. 
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να αλλάξουμε τις αντιλήψεις 
μας για τον χώρο και τον χρόνο. Οι φαινομενικά εύλογες 
απόψεις της κοινής λογικής, λειτουργούσαν και λειτουρ
γούν ακόμη πολύ καλά, όταν έχουμε να κάνουμε με αντι
κείμενα όπως τα μήλα που πέφτουν στην Γη ή τους πλα
νήτες που κινούνται στο ηλιακό σύστημα. Είναι όμως εν
τελώς άχρηστες και λανθασμένες όταν τα ανικείμενα που 
αντιμετωπίζουμε, κινούνται με ταχύτητες που πλησιάζουν 
την ταχύτητα του φωτός"

Αυτά μας λέγει ο Stephen Hawking 260 στο βιβλίο του
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στη σελίδα 46.
Ο John Gribbin στο βιβλίο του ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 260 261 μας λέγει: "Σύμφωνα με  τον Τζ. Γουί- 
ζρω, που έγραψε το βιβλίο η φύση του Χρόνου, οι Μάγιας 
υπήρξαν ο "πιο μανιακός λαός, από όσους γνωρίζουμε, με  
την ιδέα του χρόνου". Ωστόσο, η μανία τους αυτή τους οδή
γησε σε μ ιαν άλλη αντίληψη του χρόνου, διαφορετική από 
τη δική μας, που βλέπει το χρόνο σαν μια ακατάπαυστη 
ρυθμική ροή. Το Ιερατείο των Μάγιας υποστήριζε πως ο 
χρόνος υπάγεται σε ανακυκλώσεις και ότι η ιστορία επα
ναλαμβάνεται κάθε 260 χρόνια."

."Άλλες φιλοσοφίες-ή Θρησκείες, εφ ’ όσον οι δυο ό
ροι ταυτίζονται στην συγκεκριμένη περίπτωση είδαν το 
χρόνο σαν ένα κύκλο που περιστρέφεται ασταμάτητα και 
επαναλαμβάνει με απόλυτη ακρίβεια τα ίδια περιστατικά. 
Ο Γουίντρω αναφέρει ένα απόσπασμα από τα κείμενα του 
Νεμέσιου, Επισκόπου της Εμεσού, του 4ου μ.Χ. αιώνα, που 
σχολιάζει τις αντιλήψεις των ελλήνων στωϊκών.

Οι Στω ϊκοί υποστηρίζουν ότι οι πλανήτες κινούνται 
κυκλικά και επιστρέφουν κάποτε στη θέση που είχαν αρ
χικά, τη μέρα της δημιουργίας του κόσμου. Μ ε την επι
στροφή των πλανητών στην αρχική τους θέση, ο κόσμος 
καταστρέφεται και στη συνέχεια ξαναγεννιέται με την ίδια 
διάταξη που είχε και προηγουμένως. Τα άστρα ξεκινούν 
για ένα νέο κύκλο, που μόλις συμπληρωθεί θα φέρει πάλι 
την καταστροφή και τη νέα δημιουργία..

Ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας και κάθε άλλος άν
θρωπος, θα ξαναζήσει στον ίδιο τόπο και μ ε  τους ίδιους φί
λους.. Όλοι θα νιώσουν τις ίδιες εμπειρίες και θα αναλά
βουν τις ίδιες δραστηριότητες. Κάθε πόλη, κάθε χωριό, κά-

260 Ο Stephen Hawking Άγγλος θεωρητικός φυσικός, καθηγη
τής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στην έδρα που πριν απ’ 
αυτόν πέρασαν ο Newton και ο Dirac. Είναι από χρόνια παρά
λυτος από μια αρρώστια του νευρομυϊκού συστήματος και θεω
ρείται ένας απ’ τους σπουδαιότερους σύγχρονους επιστή
μονες.
261 John Gribbin ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, εκδόσεις Ω- 
ρόρα σελ. 56
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θε αγρός, θα ξαναγίνουν όπως ήταν. Κι αυτή η αναδη
μιουργία, δεν πρόκειται να γίνει μόνο μια φορά. Έχει γίνει 
αμέτρητες φορές στο παρελθόν και θα ξαναγίνει αμέτρητες 
φορές στο μέλλον, χωρίς να σταματήσει ποτέ.."

Και επιλέγει ο Γκρίμπιν: Ή  παραπάνω αντίληψη 
βρίσκει κατά παράξενο τρόπο ανταπόκριση σε μια σύγχρο
νη ιδέα κοσμολογίας που θεωρεί το Σόμπαν σαν μια πυ
κνότατη σφαίρα που κάποια στιγμή εκρήγνυται, επεκτεί- 
νεται απεριόριστα και στη συνέχεια συστέλλεται μέχρι να 
επανέλθει στην αρχική κατάσταση και η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται αδιάκοπα.

Πριν την επικράτηση του Χριστιανισμού, οι περισ
σότεροι φιλόσοφοι υιοθέτησαν τη μια ή την άλλη παραλο
γή της ανακύκλωσης του χρόνου.."

Μα γιατί όλοι σταματάνε τόσο νωρίς; Ο Γκρίμπιν 
σταμάτησε στον Γουίτρω, ο Γουίτρω σταμάτησε στον Νε- 
μέσιο, ο Νεμέσιος σταμάτησε στους Στωϊκούς και κανείς 
δεν προχώρησε στον πνευματικό πατέρα αυτών των ιδεών. 
Τον Ηράκλειτο, τον πάλι terra incognita, που στο κά- 
τω-κάτω ήταν η αυθεντία στα θέματα αυτά κι όχι η Στωϊ- 
κή παραλλαγή.

"αιών παις έστι παίζων πεσσεύων ” (Ο χρόνος είναι 
ένα παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια) μας λέγει στο απ. 52, 
το οποίο συναντήσαμε και πιο πάνω, κάτω από διαφορετι
κό πρίσμα.

Ας το ξαναδούμε από μια νέα σκοπιά. Εδώ ο Ηράκλει
τος μας μιλάει για  τον χρόνο και μας λέγει ότι ο χρόνος 
είναι ένα παιδί που παίζει, ρίχνοντας ζάρια.

Αυτόματα λοιπόν ο Ηράκλειτος συνέδεσε τον χρόνο 
με τον χώρο. Τα ζάρια δεν ρίχνονται παρά μόνο στο χώρο. 
Γι’ αυτό παραξενεύει τον αναγνώστη αυτή η σιβυλλική 
κατ’ αρχήν έκφραση. Μ ιλάει για το τι είναι ο χρόνος, και 
τον παρομοιάζει με το ρίξιμο των ζαριών. Από πρώτη μα
τιά τα λόγια του φαίνονται ακατανόητα, τόσο που ο Λου
κιανός ο Σαμοσατεύς να επινοήσει εκείνο τον κακόγουστο 
και κακεντρεχή διάλογο του Εμπόρου με τον Ηράκλειτο 
και να συναγάγει τα συμπεράσματά του ότι ο Ηράκλειτος 
κατέχεται από μελαγχολία (ψυχική νόσο δηλαδή).

Και είναι ακατανόητα αυτά που λέγει ακριβώς γιατί
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συνδέει τον χρόνο με γεγονότα του χώρου, κάτι που όπως 
είδαμε πιο πάνω ήταν αδιανόητο για τον αρχαίο κόσμο και 
είναι ακατανόητο για  τον μέσο άνθρωπο ακόμη και σή
μερα.

Πιο πέρα ακόμη εισάγει μια ιδεατή διαίρεση του 
χρόνου με την διατύπωση "ρίχνει" ζάρια κι όχι έριξε ζάρια.

Δ εν παίζω, ούτε έπαιξα ποτέ μου ζάρια, αλλά ο κα
θένας αντιλαμβάνεται, ότι τα ζάρια, "ρίχνονται" με μια ε- 
παναλαμβανομένη περιοδικότητα. Τα ζάρια, ρίχνονται και 
ξαναρίχνονται, μετά το τέλος κάθε "ζαριάς", δηλαδή το "ρί
ξιμο" των ζαριών, περιέχει εξ ορισμού μια ανακύκλωση.

Ξυνόν αρχή και πέρας επ ί κύκλου περιφέρειας.
(Είναι κοινή η αρχή και το πέρας σε περιφέρεια κύ

κλου.), μας λέγει στο απόσπασμα 103. Το απόσπασμα αυτό 
βρίσκεται σε άμεση νοηματική συνάφεια προς το απόσπα
σμα 52.

Αφού υπάρχει ανακύκλωση του χρόνου, αυτή δεν 
μπορεί παρά να είναι μορφής κυκλικής. Ο Α ϊνστάιν απέ
δειξε ότι δεν υπάρχουν ευθείες στο Σύμπαν, αλλά μόνο κα
μπύλες και μίλησε για καμπυλότητα του χρόνου. Άλλωστε 
και η Ελληνική λέξη ανακύκλωση αυτό ακριβώς σημαίνει, 
την επανάληψη μιας κυκλικής διαδρομής. Ο Ηράκλειτος 
λοιπόν μας λέγει ότι πάνω στην περιφέρεια του κύκλου, η 
αρχή και το τέλος είναι κοινά, ταυτίζονται δηλαδή.

Αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία. Τα σημεία πάνω 
στην περιφέρεια του κύκλου είναι απειράριθμα. Αλλά όλα 
έχουν την ίδια δυνατότητα να είναι αρχή και πέρας. Το 
ποιο σημείο κάθε φορά συγκεντρώνει αυτή την δυνατότητα 
(αρχή-πέρας) είναι ένα φαινομενικά τυχαίο περιστατικό, 
δηλαδή από που θ’ αρχίσει μια διαδρομή πάνω στην περι
φέρεια ή ακόμη που θα τελειώσει μια διαδρομή πάνω στην 
περιφέρεια. Και όταν λέγω τυχαίο περιστατικό, εννοώ αν 
θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός κύκλος. Τότε 
απ’ όποιο σημείο ξεκινήσει η διαδρομή εκεί και θα τελειώ
σει, κι εκεί, θα ξαναρχίσει προς τα μπρος ή και προς τα π ί
σω. Αλλά και στην περίπτωση αυτή, το σημείο της έ
ναρξης και του πέρατος της διαδρομής, έχει ένα διφυή χα
ρακτήρα.

Συγκεντρώνει δυο φαινομενικά αντίθετες ιδιότητες.
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Αρχή και Τέλος στο ίδιο σημείο. Αυτή είναι η βασική αρχή 
της δυαδικότητας του ενός.

Στην γραμμική κίνηση, η αρχή και το πέρας είναι 
χωρικά σημεία τελείως διάφορα.262

Τώρα αν θεωρήσετε το εκδηλωμένο σόμπαν σαν ένα 
απειράριθμο σύνολο κύκλων που αλληλοσυμπλέκονται (εν 
το παν) κατά τρόπο που η περιφέρεια του ενός εφάπτεται 
με τις περιφέρειες άλλων, κι αν πιο πέρα θεωρήσετε ότι οι 
κύκλοι αυτοί κινούνται διαρκώς (τα πάντα ρει) με τρόπο 
ώστε το σημείο επαφής των περιφερειών να αλλάζει συνέ
χεια, τότε θα καταλήξετε στο συμπέρασμα, ότι αν μια δύ
ναμη σπρώξει έναν αριθμό σωματιδίων , που ξέρουν να κ ι
νούνται στην περιφέρεια, και εισχωρήσουν σε οποιαδήποτε 
σημεία, οποιοσδήποτε κύκλου κι αρχίσουν τη διαδρομή, θα 
περάσουν διαδοχικά απ’ όλους τους κύκλους κι απ’ όλα τα 
σημεία της περιφερείας τους στο σύστημα που περιγράψα- 
με. Έ τσ ι λοιπόν στην διάρκεια κάποιου χρόνου, το κάθε 
σημείο της κάθε περιφέρειας, μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
αρχή και τέλος μιας διαδρομής, να έχει δηλαδή δυαδικό 
χαρακτήρα. Αν λάβουμε υπ’ όψη μας τις μεγάλες ταχύτη
τες που μπορούν ν’ αναπυχθούν σ’ ένα τέτοιο σύστημα, που 
μπορούμε να τις συγκρίνουμε, έτσι απλά, μ’ αυτές που ανα
πτύσσονται στους κοινούς σήμερα υπολογιστές θα καταλά
βουμε ότι, για τον ανθρώπινο χρόνο, το κάθε σημείο πάνω 
στην περιφέρεια οποιοσδήποτε κύκλου, θα είναι ανά πάσα 
στιγμή αρχή και πέρας κάποιας διαδρομής. Γι’ αυτή τη 
δυαδικότητα θα μιλήσουμε πιο κάτω.

Ο Άντριου Τόμας, γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπο
λη το έτος 1913 και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
του, ταξιδεύοντας σ’ όλο τον κόσμο. Έ γραψε αρκετά αξιό
λογα βιβλία, που κατατάσσονται στον ευρύτερο χώρο του 
εσωτερισμού, αλλά με "επιστημονικές" θα μπορούσαμε να 
πούμε τεκμηριώσεις. Το επιστημονικές το έβαλα μέσα σε 
εισαγωγικά γιατί "αείποτε" οι επιστήμονες σε κάθε τομέα 
γνώσης, απαιτούσαν "απτές" αποδείξεις. Βέβαια είναι πια
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262 Ο αδλητής που τρέχει στα 100 μέτρα στο στίβο, έχει αναμ
φισβήτητα άλλο σημείο αφετηρίας, (Αρχή) κι άλλο σημείο τέρ
ματος (Πέρας).
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κοινώς γνωστό ότι η επιστήμη των νεώτερων χρόνων, 
προέκυψε από την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, την επι
στήμη με την χωρίς "απτές" αποδείξεις. Ακόμα σήμερα, εί
ναι πια πολύ γνωστό το πρόβλημα της σύγχρονης επιστή
μης, δηλαδή, ότι στο κβαντικό επίπεδο, δεν υπάρχει πεί
ραμα με ένα και μοναδικό αποτέλεσμα, αλλά με αριθμό 
πολλών διαφορετικών αποτελεσμάτων.

Ο Άντριου Τόμας λοιπόν έγραψε μερικά συναρπα
στικά βιβλία πάνω στα αινίγματα της αρχαίας, αλλά γιατί 
όχι και της σύγχρονης επιστήμης. Μερικά απ’ αυτά: "Δεν 
είμαστε οι πρώτοι", "Ατλαντίδα", "Από τον Μύθο ως την 
Ανακάλυψη" και σ’ αυτό που θα αναφερθώ τώρα "Πέρα 
από το φράγμα του Χρόνου" 263 264. Σ’ αυτό λοιπόν το βιβλίο 
του, αναφέρει στην σελίδα 30. " Το βασικό για την κατα
νόηση του χρόνου είναι η συνειδητοποίηση ότι ο χρόνος 
δεν κυλά. Μόνο η ύλη και η συνείδηση κινούνται μέσα στο 
χωροχρόνο. Τι είναι ο χρόνος; Είναι ένας ατέλειωτος δρό
μος, που τα τοπία του αλλάζουν συνεχώς. Μερικά από αυ
τά τα δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι, πριν φτάσουμε σ ’ ένα δο
σμένο σημείο, μέσα στο μέλλον."2Μ

Κρίμα που ο Άντριου Τόμας δεν διάβασε Ηράκλειτο 
στο πρωτότυπο, και λέγω κρίμα γιατί αν είχε διαβάσει γ ι’ 
αυτό το παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια, και φτιάχνει τα 
τοπία, σε κάθε ζαριά, θα είχε μια φοβερή ευκαιρία να επι
βεβαιώσει αυτά που μας είπε πιο πάνω. Αλλά κυρίως λέω 
κρίμα, γιατί ο Άντριου Τόμας είναι από τους λίγους που 
αναφέρεται ευθέως στον Ηράκλειτο.

" Ο Ηράκλειτος ε ίπ ε : "Το ίδιο πλάσμα μπορεί να εί
ναι ζωντανό και νεκρό, ταυτόχρονα, ξύπνιο και κοιμισμέ
νο, νεαρό και γέρικο."265 Ό,τι υπάρχει και ότι δεν υπάρχει,

263 Εκδόσεις ΟΡΦΑΝΙΔΗ στη σειρά Αναζητώντας.
264 Αυτή είναι μια γοητευτική μπορώ να πω άπομη και δεν σας 
προτρέπω να την δεχτείτε απόλυτα, αφού ούτε κι εγώ την δέχο
μαι απόλυτα. Αλλά μην μου πείτε, έχει ενδιαφέρον.
265 Ο Τόμας αναφέρεται στο απόσπασμα 88 στο οποίο 8’ ανα- 
φερδούμε πιο κάτω και έχει στην πλήρη μορφή του ως εξής: 
Ταυτό τ’ένι ζων και τεδνηκός και εγρηγορός και καδεύδον και 
νέον και γηραιόν τάδε yap μεταπεσόντα εκείνα εστί κακείνα
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η ύπαρξη και η ανυπαρξία ενώνονται στην μεταξύ τους 
σχέση ή γίνονται τέτοιες. Όλα στο σύμπαν είναι μεταβλη
τά και παροδικά, εκτός από τον νόμο της μεταβολής".

Πιο κάτω ο Αντριου Τόμας, αναφέρεται στην επι
στολή του Απολλώνιου του Τυανέα προς τον ύπατο Βαλέ
ριο, την οποία παραθέτω πιο πάνω, στο κεφάλαιο ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ ΣΤΟΥΣ ΣΟΥΦΙ. Ε, αν θέλετε με πι
στεύετε. Το πιο πάνω βιβλίο του συγγραφέα, το διάβασα 
πριν τουλάχιστο από δεκαπέντε χρόνια, πριν γνωρίσω266 ε
γώ τον Ηράκλειτο. Το κεφάλαιο ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙ
ΤΟ ΣΤΟΥΣ ΣΟΥΦΙ. και το υποκεφάλαιο ΙΙβ Η γάτα του Σ- 
ραίντινγκερ, αυτού του κεφαλαίου, γράφτηκαν, πολύ πριν 
ξανασυμβουλευτώ αυτό το βιβλίο του Αντριου Τόμας. Α
πλή σύμπτωση; "Και ει θέλετε δέξασθε".

2 - Κβαντομηχανική

α.- Η κυματοσωματιδιακή Δυαδικότητα

Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα της νεώτερης επιστήμης 
είναι η διφυής υπόσταση των υποατομικών σωματιδίων. 
Για μια στιγμή συμπεριφέρονται σαν ύλη (σωματίδια) και 
την ίδια στιγμή συμπεριφέρονται σαν ενέργεια (κύμα).

" ..τα σωματίδια έχουν καθαρά σωματιδιακή συμπερι
φορά, δηλαδή κινούνται πάνω σε καλά καθορισμένες τρο
χιές, ενώ τα πεδία διαδίδονται σύμφωνα μ ε  τους νόμους

μ ε τ α π ε σ ό ν τ α  ταύτα.
(Το ίδιο είναι κι αυτό που ζεί κι αυτό που π έδα νε  και το ν έο  

και το γέρικο, γιατί ετούτα, είναι, σε μετάπτωση, εκείνα, κι εκεί
να, σε μετάπτωση, ετούτα.) Ό πω ς βλέπετε ο  Η ράκλειτος δ εν  το 
είπε ακριβώς έτσι όπω ς το διατυπώνει ο  Αντριου Τ όμ ας κι αυτό 
είναι αποτέλεσμα, όπω ς είπα και πιο πάνω, ότι ο  συγγραφέας  
δ εν  διάβασε στο πρωτότυπο τον Ηράκλειτο, όπω ς όλοι μας, 
π ο λ λ ές  φορές, αλλά από έμ μ εσ ες πηγές. Εδώ θέλω  να εξο μ ο λ ο 
γηθώ σ τον αναγνώ στη, ότι η μεγαλύτερη δυσ χέρεια  που συνά
ντησα, γράφ οντας αυτό το βιβλίο, ήταν η άμεση  προσέγγιση  
των πηγών, όπου το κατάφερα τελοσπάντω ν.
266 Με την έννο ια  που αναφέρω σ τον πρόλογο.
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της κυματικής κίνησης. Το ασυμβίβαστο ανάμεσα σ ’ αυτές 
τις δύο οντότητες απορρέει από την προφανή διαπίστωση 
ότι το σωματίδιο είναι ένας τέλεια ε ν τ ο π ι σ μ έ ν ο ς  
και α δ  ι α ί ρ  ε τ  ο ς κόκκος ύλης, ενώ ένα πεδιακό κύ
μα είναι διάχυτο στο χώρο και μπορεί να διασπασθεί σε 
δύο ξέχωρα κυματοπακέττα που καθένα τους παίρνει ένα 
μέρος από την ενέργεια ή την ορμή του αρχικού κύματος. 
Α ν  το θέλετε επιγραμματικά: ένα σωματίδιο είναι εντο
πισμένο και αδιαίρετο ενώ ένα κύμα εκτεταμένο και δι-

267αιρετό.
Μ’ αυτό τον τρόπο μας περιγράφει ένας σύγχρονος 

Έ λληνας φυσικός τον δυϊσμό που παρατηρείται στην συμ
περιφορά των υποατομικών σωματιδίων.

Ο Ηράκλειτος είναι ο κατ’ εξοχήν εισηγητής του 
δυϊσμού στην φύση. Για τον Ηράκλειτο το Είναι βρίσκεται 
σε μια διαρκή αντίθεση αλλά και σε μια άρρηκτη διαρκή 
σύνδεση προς το το Γίγνεσθαι. Ο πόλεμος είναι πατέρας 
των πάντων, αλλά αυτό για τον Ηράκλειτο, είναι ενταγ
μένο μέσα στην αρμονία των αντιθέτων, με πιο καλή την 
αφανή αρμονία. Σχεδόν όλα τα αποσπάσματα του Ηράκλει
του που έχουν διασωθεί, μας μιλάν γ ι’ αυτή την δυαδικό- 
τητα που κυριαρχεί στη φύση. Για τα θέματα αυτά παρα
πέμπω τον αναγνώστη πιο πάνω και ότι έχω πει στο κεφά
λαιο του δεύτερου μέρους με την τίτλο ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ, αλ
λά και σε όλο το βιβλίο όπου αναπτύσσονται αυτές οι 
Ηρακλειτικές έννοιες πάνω στον δυϊσμό που παρατηρείται 
στην φύση.

Εκείνο που θέλω ακόμη να πω εδώ, είναι ότι η Ηρα- 
κλειτική σκέψη που έχει δουλέψει πάνω σ’ αυτές τις έν
νοιες των ζευγών των αντιθέτων, η Ηρακλειτική σκέψη 
που ξάφνιασε την αρχαιότητα αλλά ακόμη ξαφνιάζει και 
σήμερα με το περιβόητο απόσπασμά της "Ταύτό τ ’ ένι ζων 
και τεθνηκός." (απ.88) (το ίδιο είναι και το ζωντανό και το 
πεθαμένο, δηλαδή το είναι και το μη είναι), είναι εξ ορι
σμού έτοιμη να δεχθεί αυτό τον δυϊσμό στην συμπεριφορά 
των υποατομικών σωματιδίων, γιατί η διαπίστωση της κ 
βαντικής μηχανικής για τον διφυή χαρακτήρα των σωματι- 267

267 Σ τέφανος Τ ρ α χα νά ς "ΚΒΑΝΤΟΜ ΗΧΑΝΙΚΗ" σελ. 83.
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δίων είναι στην ουσία μια απόδειξη των περιέργων κα
ταστάσεων του δυϊσμού, όπως αυτός διατυπώνεται από την 
Ηρακλειτική σκέψη.

Ακόμη για τον διφυή χαραχτήρα των πάντων ο Ηρά
κλειτος είπε μεταξύ άλλων:

Α π . 65. (καλεί τό πυρ) χρησμοσύνην καί κόρον.
(αποκαλεί το πυρ) και πείνα και υπέρμετρο χορτασμό, (κ ό ρ ο )
Το πυρ λοιπόν, αυτό που για τον Ηράκλειτο αποτε

λεί το βασικό και κυρίαρχο στοιχείο της φύσης και της δο
μής αυτού του σύμπαντος, κι αυτό ακόμη δεν μπορεί να υ- 
περβεί τον κανόνα της δυαδικότητας που διέπει καταλυτι
κά την εκδήλωση.

β - Η γάτα του Σραίντινγκερ

Ο πατέρας της Ατομικής Εποχής ο Αλβέρτος Α ϊν
στάιν268 όταν πληροφορήθηκε τα πορίσματα της κβαντομη
χανικής, όπως διατυπώθηκαν από τους Πλάνκ, Σραίντιγ- 
κερ, Χάϊζενμπεργκ, Μπορ κ.α. είπε "Ο Θεός δεν παίζει ζά
ρια".

Η φράση αυτή έμεινε παροιμιώδης και δεν υπάρχει 
σχεδόν κανένα βιβλίο που να ασχολείται με την κβαντο
μηχανική που να μη περιέχεται.

Μα τι έλεγαν οι πατέρες της κβαντικής επιστήμης: 
για να εξοργίσουν τον Αϊνστάιν;

Δ εν είναι ο χώρος κατάλληλος για να αναπτύξω 
την διαμάχη Αϊνστάιν και των λοιπών επιστημόνων της 
νέας φυσικής, που άλλωστε δεν είμαι και ο πλέον αρμόδιος 
γ ι’ αυτό το έργο.

Απλά θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω, όσο μπορέ
σω, το νόημα της διαμάχης που οδήγησε τον Α ϊνστάιν σ’ 
αυτή την έκρηξη. "Ο Θεός δεν παίζει ζάρια".

Τότε, μετά την ατομική επιστήμη και μετά την κβαν

268 Albert Einstein Γερμανοεδραίος φυσικός (Ουλμ Γερμανίας 
1879- Π ρίνστον Η νω μένω ν Πολιτειών 1955). Με τα έργα του 
πάνω στην Ειδική και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, έφερε  
επαναστατική στροφή στην επιστημονική σκέμη του 20ου  αι
ώνα.
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τομηχανική, ο ορισμός της "αποδειγμένης" επιστημονικά 
πραγματικότητας, δεν είχε καμμιά σχέση πια με την αντί
στοιχη έννοια του χθες.

Τότε η πειραματική απόδειξη με την έννοια ότι με 
τις ίδιες συνθήκες πειράματος, παίρνουμε το ίδιο αποτέλε
σμα, δεν υπήρχε, τότε στο χώρο της επιστήμης και του ερ
γαστηρίου, κυριαρχούσε η γάτα του Σραίντινγκερ και η αρ
χή της απροσδιοριστίας του Χάϊνζερμπεργκ.

Η παράδοξη αυτή ιστορία άρχισε από τις αρχές του 
αιώνα μας όταν ο Μαξ Πλανκ διατύπωσε την θεωρία των 
κβάντων, με την έννοια ότι τα κβάντα μεταφέρουν ποσό
τητα ενεργείας, που είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύ
τερη είναι η συχνότητα κυμάτων που εκπέμπονται.

Η υπόθεση των κβάντων του Πλανκ εξήγησε πολύ 
καλά τα παρατηρούμενα φαινόμενα αλλά οι επιπτώσεις 
της στο δόγμα του ντετερμινισμού δεν κατανοήθηκαν παρά 
μόνο το 1926, όταν ένας άλλος Γερμανός επιστήμονας ο 
Βέρνερ Χάϊζενμπεργκ διατύπωσε την περίφημη αρχή του. 
Την αρχή της απροσδιοριστίας. 269 Σύμφωνα μ’ αυτή, στο κ
βαντικό επίπεδο, δεν υπάρχει πείραμα με ένα και μοναδι
κό αποτέλεσμα, αλλά με αριθμό πολλών διαφορετικών α
ποτελεσμάτων. Με την κβαντομηχανική μπορούμε να να 
υπολογίσουμε μόνο το πόσο πιθανό είναι το κάθε διαφο
ρετικό αποτέλεσμα. Αυτά όλα οδηγούν σε μια ανατροπή 
της αντίληψης που έχουμε για τον κόσμο και σε μια σο
βαρή εξασθένιση της αρχής της αιτιοκρατίας, δηλαδή της 
άμεσης εξάρτησης κάθε αποτελέσματος από κάποια αιτία. 
Η κβαντομηχανική λοιπόν εισάγει στην επιστήμη ένα ανα
πόφευκτο στοιχείο αδυναμίας πρόβλεψης και τυχαιότη- 
τας.

Ο Έ ργουϊν Σραίντινγκερ 270 ήταν ένας Αυστριακός 
επιστήμονας, που στα μέσα της δεκαετίας του 1920, συνέ
βαλε στην ανάπτυξη της επιστήμης που σήμερα την ονομά

269 βλ Stephen Hawking ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ εκ
δόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ Αθήνα 1988 σελίδες 93-94.
270 Erwin ShrOntinger ( Βιέννη 1867-1961) Ένας απ’ τους πρω
τεργάτες της κβαντομηχανικής.
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ζουμε "κβαντομηχανική" ή "κβαντική φυσική" ή "θεωρία 
των κβάντων" ή όπως αλλοιώς θέλετε. Το 1933 πήρε για 
τις εργασίες του το βραβείο Nobel μαζί με τον Ντίρακ.

Για να καταδείξει τις παραλογικές προεκτάσεις της 
νέας φυσικής επινόησε ένα θεωρητικό πείραμα. Επινόησε 
λοιπόν ένα φανταστικό δωμάτιο ή ένα κουτί το οποίο θα 
περιείχε μια ζωντανή γάτα και μια φιάλη δηλητηρίου με 
τέτοια διαρρύθμιση ώστε εάν μία ραδιενεργός αποσύνθεση 
λάμβανε χώρα, η φιάλη να σπάσει και ν’ απελευθερωθεί το 
δηλητήριο με αποτέλεσμα η γάτα να ψοφήσει.

Σύμφωνα με τους κανόνες της κβαντομηχανικής, δεν 
είναι βέβαιο εάν η ραδιενεργός αποσύνθεση θα λάβει χώρα 
και πότε. Έ τσ ι δεν ξέρουμε εάν η γάτα είναι ζωντανή ή 
ψόφια, πρίν ανοίξουμε το δωμάτιο ή το κουτί και παρατη
ρήσουμε. Με αυτό τον τρόπο εισάγεται ένα συμπέρασμα ότι 
στο κβαντικό επίπεδο τα πάντα υπάρχουν όταν παρατηρη
θούν, δηλαδή το γεγονός υπάρχει μόνο όταν εντοπισθεί α
πό το μάτι του παρατηρητή, μέχρι τότε μπορεί να υπάρχει 
αλλά και να μην υπάρχει.

Ο Τζων Γκρίμπιν στο έργο του ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙ
ΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ 
ΓΑΤΑ ΤΟΥ ΣΡΑΙΝΤΙΝΓΚΕΡ) 271 κάνει πολλές αναφορές 
στη γάτα του Σραίντινγκερ και στη σελίδα 305 έχει ένα 
κεφάλαιο με ομώνυμο τίτλο στο οποίο λέγει τα εξής:

"Είναι εύκολο το να συλλάβετε τη σημασία αυτού 
του πράγματος όταν μιλούμε για τον εκφυλισμό της κυμα
τικής συνάρτησης όλου του σύμπαντος, πολύ ευκολότερο 
όμως να δείτε το γ ια τί η προσέγγιση του Εβερετ αποτελεί 
ένα βήμα μπροστά στην περίπτωση ενός πιο οικείου πα
ραδείγματος. Η  έρευνά μας για την πραγματική γάτα που 
είναι κρυμμένη στο εσωτερικό του παράξενου κλουβιού 
του Σραίντινγκερ έχει φτάσει επιτέλους στο τέρμα της,

271 Ο Jhon Gribbin εργάστηκε για πολλά χρόνια σαν ερευνητής 
στα πανεπιστήμια του Καίμπριτζ και του Σάσσεξ, είναι συγ
γραφέας που έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοδεί στην Ελ
λάδα από τις εκδόσεις ΩΡΟΡΑ. ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟ
ΝΟΥ, ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΓΕΝΕΣΙΣ και το βιβλίο 
στο οποίο γίνεται η αναφορά, είναι μερικά από τα έργα του.
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για τί αυτό το κλουβί, δίνει ακριβώς το παράδειγμα που 
χρειάζομαι για να δείξω τη δύναμη της ερμηνείας των 
πολλών κόσμων στην κβαντομηχανική. Η  έκπληξη βρί
σκεται στο ότι τα ίχνη οδηγούν όχι σε μια πραγματική, αλ
λά  σε δυο γάτες. Οι εξισώσεις της κβαντομηχανικής μας 
λεν  ότι στο εσωτερικό του κλουβιού του περίφημου πει
ράματος με τη σκέψη που επινόησε ο Σραίντινγκερ, υ
πάρχουν παραλλαγές μιας κυματοσυνάρτησης "ζωντανής 
γάτας" και "ψόφιας γάτας" που και οι δυο είναι το ίδιο 
πραγματικές. Η  τυπική ερμηνεία της Κ οπενγχάγης212 θεω
ρ ε ί αυτές τις δυο δυνατότητες από διαφορετική προοπτι
κή και ισχυρίζεται κ α τ’ επέκταση, ότι αμφότερες οι κυμα
τικές συναρτήσεις είναι ισοδύναμα μη πραγματικές και 
ότι μία μόνο από αυτές αποκρυσταλλώνεται ως πραγματι
κή, όταν κοιτάξουμε στο εσωτερικό του κλουβιού."

Τώρα μπορείτε να καταλάβετε τι έλεγαν τότε οι θε
μελιωτές της κβαντομηχανικής και που ανάγκασε τον 
Αϊνστάιν να ξεφωνήσει "ο Θεός δεν παίζει ζάρια".

Έ λεγαν με λίγα λόγια ότι τα πράγματα υπάρχουν 
και δεν υπάρχουν και μόνο η επέμβαση του παρατηρητή 
μας δίνει την βεβαιότητα, πότε υπάρχουν και πότε δεν υ
πάρχουν.

Δ εν ξέρω αν ο Αϊνστάιν, εκστομίζοντας την φράση 
αυτή είχε υπ’ όψη του το απόσπασμα 50 του Ηράκλειτου 
"αιών εσ τί παις παίζων πεσσεύων παιδός η βασιλίη" ( ο 
χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια, ενός 
παιδιού η βασιλεία), που συναντήσαμε πιο πάνω και που 
πάντως έχει, φαινομενικά, την αντίθετη έννοια με την φρά
ση του Αϊνστάιν, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι ο Α ϊν
στάιν και απέρριψε την μη πραγματική κατάσταση της γά
τας του Σραίντινγκερ, υιοθετώντας την άποψη ότι θα έ- 272 *

272 β λέπ ε  Alistair Rae "Κ βαντομηχανική Π λάνη ή πραγματικό
τητα" εκδόσ εις Κ Α Τ Ο Π Τ ΡΟ  όπου στη σελίδα  9 2  υπάρχει ειδι
κό κεφάλαιο 4  με τίτλο Υ π έρ οχη  Κ οπεγχά γη  και αναφέρεται σ ’ 
αυτή τη Σ χολή  που ουσιαστικά προίστατο ο  Niels Bohr. Ο 
Alistair Rae είναι Κ αθηγητής θεωρητικής φυσικής στο πανεπ ι
στήμιο του Birmingham.
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πρεπε να υπάρχει κατά βάθος ένας ωρολογιακός μηχανι
σμός, ο οποίος κατευθύνει την θεμελιώδη πραγματικότητα 
και ασχολήθηκε για πολλά χρόνια να αποδείξει την έλ
λειψη βασιμότητας των πορισμάτων της κβαντομηχανικής, 
πλην όμως δεν τα κατάφερε.

Και όχι μόνο αυτό αλλά τα μεταγενέστερα χρόνια ό
σοι ασχολήθηκαν πειραματικά με την αντίθεση Αϊνστάιν 
και των λοιπών επιστημόνων της κβαντομηχανικής, κατέ
ληξαν υπέρ της ορθότητας των απόψεων των τελευταίων.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το πείραμα που έγινε το 
καλοκαίρι του 1982 στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού από ο
μάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Αλαίν Ασπέ, απ’ το 
οποίο προέκυψε η ορθότητα των απόψεων του Μ πορ.274

Ο Μαρξ, το βιβλίο του η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβί
κου Βοναπάρτη το αρχίζει με την φράση: "Ο Χ έγκελ  λέγει 
κάπου ότι τα πράγματα έρχονται σα να λέμε δυο φορές!’.

Θα απορήσετε βέβαια τι ζητάει αυτή η φράση εδώ;
Θα σας εξηγήσω. Έ να ς απ’ τους μεγαλύτερους πο

νοκεφάλους του Αριστοτέλη στην αρχαιότητα ήταν ο Ηρά
κλειτος και προπαντός η θέση που αποδίδεται σ’ αυτόν ότι 
τα πράγματα υπάρχουν και δεν υπάρχουν. "Ταύτό τ ’ ένι 
ζων και τεθνηκός ." (απ.88) Το ίδιο είναι και το ζωντανό 
και το πεθαμένο, δηλαδή το είναι και το μη είναι. Ο Αρι
στοτέλης αφιέρωσε αρκετές σελίδες για να αποκρούσει αυ
τή την θέση.

"..αδύνατον γαρ οντινούν ταύτόν υπολαμβάνειν εί
ναι και μη είναι, καθάπερ τινές οίονται λέγε ιν  Ηράκλει
τον. ουκ έστι γαρ αναγκαίον, ά τις λέγει ταύτα και υπο- 
λαμβάνειν ει δε μη ενδέχεται άμα υπάρχειν τω αυτώ τα- 
ναντία (προσδιωρίσθω δ ’ ημίν και ταύτη τη προτάσει τα
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274 τ ■1 ια την περιγραφή του πειράματος και των πορισμάτων που  
πποέκυμαν απ’ αυτό το πείραμα, παραπέμπω τον αναγνώ στη  
στα βιβλία του Jhon Gribbin ΚΒΑΝΤΙΚ Η  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Π ΡΑ Γ
Μ ΑΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ σελ.19 και 2 9 4 , του Paul D avies ΘΕΟΣ ΚΑΙ 
Μ Ο ΝΤ ΕΡΝ Α  ΦΥΣΙΚΗ, εκ δόσ εις  Κ ΑΤΟ Π ΤΡΟ  Α θή να  1983  
σελ.187 και Alistair Rae ΚΒΑΝΤΟ Μ Η ΧΑΝΙΚ Η  εκδόσεις Κ Α
Τ Ο Π Τ ΡΟ  σελ. 84. Ο Paul D avies είναι Κ αθηγητής θεωρητι
κής φυσικής στο πανεπιστήμιο N ew castle.
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ειωθότα), εναντία δ ’ έστι δόξα δόξη ή της αντιφάσεως, φα
νερόν ότι αδύνατον άμα υπολαμβάνειν τον αυτόν είναι και 
μη είναι το αυτό, άμα γαρ αν έχοι τας εναντίας δόξας ο 
διεψευσμένος περί τούτου.."

Γιατί είναι αδύνατο για τον οποιονδήποτε να πι
στεύει ότι το ίδιο πράγμα είναι και δεν είναι, όπως νομί
ζουν μερικοί ότι λέγει ο Ηράκλειτος, γιατί δεν είναι α
ναγκαίο αυτά που λέγει κάποιος, αυτά και να πιστεύει. Αν 
λοιπόν, είναι αδύνατο στο ίδιο πράγμα, να υπάρχουν τα α
ντίθετα (ας ληφθούν υπόψη και στην πρόταση αυτή οι κα
θιερωμένοι σε μας προσδιορισμοί) και αν η γνώμη που εί
ναι αντίθετη σε μια άλλη, είναι η αντίφασή της, είναι προ
φανώς αδύνατο ο ίδιος άνθρωπος να θεωρεί ταυτόχρονα 
ότι το ίδιο πράγμα είναι και δεν είναι, γιατί αν κάποιος 
διαψεύστηκε σ’ αυτό, θάπρεπε νάχει αντιφατικές γνώμες.
275

Καταλαβαίνετε τι λέγει εδώ ο Αριστοτέλης. Αεν βά
λει κατευθείαν κατά του Ηράκλειτου, με τη χρήση της 
φράσης "καθάπερ τινές οίονται λέγε ιν  Ηράκλειτού', αλλά 
επικαλούμενος τις θέσεις της επιστημονικής αιτιοκρατίας 
που διατυπώνεται με την φράση "ει δε μη ενδέχεται άμα υ
πάρχει ν τω αυτώ ταναντία (προσδιωρίσθω δ ’ ημίν και τού
τη τη προτάσει τα ειωθότα)' αν λοιπόν, είναι αδύνατο στο 
ίδιο πράγμα, να υπάρχουν τα αντίθετα (ας ληφθούν υπόψη 
και στην πρόταση αυτή οι καθιερωμένοι σε μας προσδιορι
σμοί), που ξεκινά από ένα ντετερμινιστικό αξίωμα, προ
σπαθεί να πείσει ότι καθένας που διατυπώνει την αντίλη
ψη ότι ένας άνθρωπος θεωρεί ταυτόχρονα ότι το ίδιο 
πράγμα είναι και δεν είναι, θα πρέπει νάχει αντιφατικές 
(ενάντιες) γνώμες, δηλαδή να είναι συγχυσμένος ή σχιζο
φρενής.

Ο Αριστοτέλης μάχεται, όπως και ο Αϊνστάιν, για 
την επιστημονική αιτιοκρατία. Ο θεός δεν παίζει ζάρια μας 
λέγει κι ο Αριστοτέλης, χρησιμοποιώντας την φράση "αν 
λοιπόν, είναι αδύνατο στο ίδιο πράγμα, να υπάρχουν τα α
ντίθετα (ας ληφθούν υπόψη και στην πρόταση αυτή οι κα- 275
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275 Α ριστοτέλους "Μετά τα φυσικά" Α, 6, 987a, 29 -35  εκδόσεις  
ΚΑΚΤΟΣ Α δή να  τ. I σελ. 192.
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θιερωμένοι σε μας προσδιορισμοί)".
Ξεκινά λοιπόν ο Αριστοτέλης από το αξίωμα ότι εί

ναι αδύνατο στο ίδιο πράγμα να συνυπάρχουν τα αντίθε
τα, δηλαδή το πράγμα αυτό να είναι και να μην είναι, να 
υπάρχει και να μην υπάρχει κι επικαλείται τις καθιερωμέ
νες επιστημονικές, για  την εποχή του, αρχές για  να αμυν
θεί ενάντια σ’ αυτή την ισοπεδωτική για την επιστημονική 
συγκρότηση του Αριστοτέλη, Ηρακλειτική αντίληψη, όπου 
το κάθε τι, είναι και δεν είναι και τα ενάντια είναι το ίδιο 
πραγματικά και υπαρκτά.

Σας θυμίζει κάτι το θέμα αυτό; Μήπως σας θυμίζει 
την γάτα του Σραίντινγκερ;

Α λλά σε άλλα σημεία του ίδιου έργου του, ο Αρι
στοτέλης αναφέρεται ευθέως στον Ηράκλειτο .".απόδειξις 
μεν  ουν ουδεμίαν τούτων εστίν απλώς, προς μέντοι τον 
ταύτα τιθέμενον απόδειξις, ταχέως δ ’ αν τις και αυτόν τον 
Ηράκλειτον τούτον ερωτών τον τρόπον ηνάγκασεν ομο- 
λογείν  μηδέποτε τας αντικειμένας φάσεις δυνατόν είναι 
κα- τά των αυτών αληθεύεσθαι. νυν δ ’ ου συνιείς εαυτόν 
τίπο- τε λέγει, ταύτη έλαβε την δόξαν όλως δ ’ ει το λεγό 
μενον υπ’ αυτού εστίν αληθές, ουδ’αν αυτό τούτο είη αλη
θές, λέγω  δε το ενδέχεσθαι το αυτό καθ’ ένα και τον αυτόν 
χρόνον είναι τε και μη είναι."

Παρά το ότι λοιπόν δεν υπάρχει στα πράγματα αυτά 
μια απόλυτη απόδειξη, γ ια  εκείνον που πιστεύει στις θέ
σεις αυτές, υπάρχει μια κάποια απόδειξη Ακόμη κι αυτόν 
τον ίδιο τον Ηράκλειτο, αν ρωτούσε κάποιος με τον τρόπο 
αυτό, γρήγορα θα τον ανάγκαζε να παραδεχθεί ότι οι αν
τιφατικές προτάσεις δεν μπορεί ποτέ να αληθεύουν για τα 
ίδια πράγματα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αν σχημάτι
σε αυτή την γνώμη είναι επειδή δεν συνειδητοποίησε το τι 
συνεπάγονται αυτά που έλεγε. Πάντως, ακόμη και αν αυτά 
που είπε είναι σε γενικές γραμμές αληθινά, δεν μπορεί να 
είναι αληθής η συγκεκριμένη πρόταση, εννοώ δηλαδή ότι 
είναι δυνατόν το ίδιο πράγμα σε ένα και τον αυτό χρόνο 
να είναι και μη είναι." (Αριστοτέλης ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ 
Κ 1062 a 30 επ.)

Έ τσ ι εδώ ο Ηράκλειτος παρουσιάζεται σαν ένας τε
λείως ανερμάτιστος άνθρωπος "..επειδή δεν συνειδητοποί-
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ησε το τι συνεπάγονται αυτά που έλεγε ." (!)
Δ εν είναι βέβαια τα μόνα σημεία αναφοράς. Στο ση

μείο αυτό μπορώ να σημειώσω για  τον αναγνώστη που εν- 
διαφέρεται για μια περαιτέρω έρευνα του θέματος, πόσες α
ναφορές υπάρχουν στο βιβλίο αυτό του Αριστοτέλη για 
τον Ηράκλειτο. (987a 33, 1075b 14, 984a 7, 1005 b 25, 1010 a 
13,1012a 24,34, 1062a 32, 1063b 24).

Βλέπουμε λοιπόν ότι εκείνο που δεν μπορεί να 
"χωνέψει" ο Αριστοτέλης είναι "..το ενδέχεσθαι το αυτό 
καθ’ ένα και τον αυτόν χρόνον είναι τε και μη είναι." (το 
ενδεχόμενο, το ίδιο πράγμα, στην ίδια και μοναδική χρονι
κή στιγμή, να υπάρχει και να μην υπάρχει). Ο Αριστοτέλης 
όπως κι ο Νεύτων τον χρόνο τον θεωρούσαν γραμμικό και 
τελείως ανεξάρτητο από τον χώρο, όπως είπαμε πιο πάνω.

Εδώ νομίζω είναι και η αδυναμία του Αριστοτέλη 
να κατανοήσει την Ηρακλειτική σκέψη η οποία έχει υπ’ 
όψη της τον χωροχρόνο, όπως είδαμε πιο πάνω.

Οι Αριστοτέλειες αρχές της Λογικής ήταν τέσσερις: 
Η αρχή της ταυτότητος (α=α), η αρχή της αντιθέσεως (α 
διάφορον του β), η αρχή της του τρίτου αποκλείσεως (α 
διάφορον του β και του γ) και η αρχή του αποχρώντος λό
γου.

Με βάση αυτές της Αριστοτελικές αρχές της λογι
κής, που, όμως, για την τρέχουσα καθημερινή πραγματι
κότητα, δεν έχουν χάσει, ούτε μόριο από την αξία τους ,275 276 
ηχούν παράξενα, αυτά που λέγει ο Ηράκλειτος.

Ο Ηράκλειτος ήταν κατά πολύ προγενέστερος του
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275 Για σκεφτείται σ τον καθημερινό βίο των ανθρώ πω ν να δια- 
ταραχτεί η αρχή  της ταυτότητας της Α ριστοτέλειας τυπικής λ ο 
γικής. Ο γείτονάς σας μπορεί να  σας δείρει για διαφορές στα ό 
ρια των ιδιοκτησιών σας και στο δικαστήριο που του κάνατε να  
ισχυρισθεί ότι δ εν  είναι π λ έο ν  αυτός ο  ίδιος, αφού από την πρά
ξη του ξυλοδαρμού μέχρι την μέρα της δίκης του, άλλαξε ο  ορ 
γανισ μ ός του κάποια εκατομμύρια κύτταρα και κατά συνέπεια  
δ εν  είναι πια ο  ίδιος άνθρω πος και δ εν  πρέπει να  τιμωρηθεί. Ε 
οχι, η Αριστοτελική τυπική λογική, θα ισχύει στον χώ ρο των κα
θημερινώ ν πραγμάτων και σχέσεω ν, για π ολ λού ς αιώ νες ακό
μη.
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Αριστοτέλη και ο διάδοχος, προσπαθούσε να "χωνέψει τα 
παράτολμα κι εξωλογικά διδάγματα του προγόνου του, δα
σκάλου. Ο Αϊνστάιν, ήταν ο δάσκαλος της ατομικής επι
στήμης και της σχετικότητας. Οι πατέρες της κβαντομη
χανικής και προπαντός οι Ντίρακ, Μπορ, Σραίντινγκερ, 
Χάϊζενμπεργκ, ήταν οι φυσικοί μαθητές του, αλλά άρθρω
ναν κι αυτοί παράτολμα κι εξωλογικά συμπεράσματα, για 
την αντίληψη του δασκάλου, που αφιέρωσε κι αυτός, σαν 
τον Αριστοτέλη, αρκετά χρόνια για ν’ αποκρούσει τις θεω
ρίες των μαθητών του.

Μια Ελληνική παροιμία λέγει: "Έχει ο καιρός^ γυρί
σματα". Ο Χ έγκελ είχε κάποιο δίκιο, όταν είπε ότι τα 
πράγματα έρχονται σα να λέμε δυο φορές.

Ο Ηράκλειτος και ο Αριστοτέλης. Ο Α ϊνστάιν και οι 
επιστήμονες της κβάντωσης. Ο Αϊνστάιν είναι ο οδοιπόρος 
στον δρόμο της επιστήμης που χάραξε ο μεγάλος Σταγειρί- 
της, ο Αριστοτέλης. Οι συνεχιστές του Αϊνστάιν, οδηγούν
ται, στα σίγουρα, στον Ηράκλειτο, όπως θα δούμε πιο κά
τω.

"Ταύτό τ ’ ένι ζων και τεθνηκός ." (απ.88) Το ίδιο εί
ναι και το ζωντανό και το πεθαμένο, δηλαδή το είναι και 
το μη είναι.

Το απόσπασμα αυτό είναι μια απάντηση στο πείραμα 
του Σραίντινγκερ που δεν διαφέρει πολύ από την κρατούσα 
σήμερα επιστημονική θέση, για την πραγματική κατάσταση 
της γάτας στο κλουβί του Σραίντινγκερ, σε μια ορισμένη 
χρονική στιγμή. Είτε η γάτα είναι ζωντανή, είτε είναι ψό
φια, είναι το ίδιο πραγματικό.

Τα ίδια περίπου επαναλαμβάνονται και στο απόσπα
σμα 90.

"Ποταμοίς τοις αυτοίς εμβαίνομέν τε και ουκ εμβαί
νομε ν, είμεν τε και ουκ είμεν."

Στα ίδια ποτάμια και μπαίνουμε και δεν μπαίνουμε 
και είμαστε και δεν είμαστε.

".....Η ερμηνεία του Έ βερετ αποδέχεται και τις δυο κ
βαντικές συναρτήσεις όπως ακριβώς έχουν και ισχυρίζεται 
ότι και οι δύο γάτες είναι πραγματικές. Υπάρχει μια ζω
ντανή γάτα και υπάρχει και μια ψόφια γάτα. Βρίσκονται ό
μως σε διαφορετικούς κόσμους. Το ραδιενεργό υλικό στο
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εσωτερικό του κλουβιού δεν επρόκειτο να είχε αποσυν
τεθεί ή να μη είχε αποσυντεθεί, αλλά τα έκανε και τα δύο. 
Αντιμέτωπος με την ανάγκη να πάρει μια απόφαση ολό
κληρος ο κόσμος-το σόμπαν χωρίζεται από μόνο σε δυο ό
ψεις, ταυτόσημες από κάθε άποψη πλην μιας, στην οποία 
το άτομο αποσυντέθηκε και η γάτα ψόφησε, ενώ στην άλ
λη το άτομο δεν αποσυντέθηκε και η γάτα είναι ζωντανή. 
Μοιάζει σαν επιστημονική φαντασία αλλά πηγαίνει πολύ 
βαθύτερα από οποιαδήποτε επιστημονική φαντασία και βα
σίζεται στις αμερόληπτες μαθηματικές εξισώσεις, μια συνε
κτική και λογική  συνέπεια του να παρθεί κατά γράμμα η 
κβαντομηχανική."

Αυτά μας λέγει ο Τζων Γκρίμπιν στη συνέχεια ανα
πτύσσοντας τις θεωρίες του Έβερετ πάνω στη συγκεκρι
μένη γάτα. Που είναι η διαφορά; Εγώ δεν την βλέπω. Ο Η
ράκλειτος δεν είχε υπ’ όψη του, ούτε κβαντικές συναρτή
σεις ούτε, σαν δοσμένο πρόβλημα, τη γάτα του Σραίν- 
τινγκερ, όταν μίλησε. Ο Ηράκλειτος όμως μη ξεχνάτε ότι 
ήταν κι αυτός φυσικός και ίσως απ’ τους πρώτους φυσι
κούς, στην, γενικώ ς αποδεκτά, γνωστή ιστορία της ανθρω
πότητας.

Ετσι, όταν αντιμετωπίζουμε την απάντηση του Ηρά
κλειτου, στους προβληματισμούς του Σραίντινγκερ, πρέπει 
νάχουμε υπ’ όψη μας ότι αρθρώθηκε 25 αιώνες πριν γεν
νηθεί ατομική επιστήμη, κβαντομηχανική, Σραίντινγκερ, 
γάτα και Έβερετ.

Η Ηρακλειτική σκέψη είναι διαχρονική και γ ι’ αυτό 
πάντα φρέσκια και προπαντός να σκεφτείτε ότι ο Ηρά
κλειτος δεν είπε, αυτό που παραπάνω είπε, για να λύσει το 
πρόβλημα της γάτας του Σραίντινγκερ.

Ό πω ς μπορείτε να παρατηρήσετε στα πιο πάνω απο
σπάσματα απ’ τον Γκρίμπιν, η διαφορά της τυπικής Σχο
λής της Κοπενγχάγης από τον Έβερετ, είναι ότι ο τελευ
ταίος εισάγει την ύπαρξη διαφορετικών κόσμων.277

ΡΑΛΛΗ φ. ΓΈΛ/>ΓΑΚορο/Α<>/ ο « Φ Ό Μ

Πάνω στο δέμα αυτό β λέπ ε και το α ξιόλογο  τελευταίο βι
βλίου του David P eat Η  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ εκδόσ εις ΚΩ- 
ΣΤΑΡΑΚ Η  Α θή να  1993  σελ. 8 4  επ. όπου και έμμεση  αναφορά  
στον Everett, αλλά μ ά λ λον  αρνητική.
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Μα αυτό στον Ηράκλειτο είναι εξ ορισμού δοσμέ
νο.278 Το σενάριο της γάτας στήθηκε σ’ αυτόν τον κόσμο, 
τον παχυλό, τον απτό, τον υλικό. Στο μυαλό ή στο εργα
στήρι του Σραίντινγκερ. Οι άλλοι κόσμοι επινοήθηκαν για 
να δώσουν λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, χωρίς βέβαια 
να απορρίπτονται. Το απόσπασμα του Ηράκλειτου έχει 
τραχειά και μη αναστρέψιμη καθαρότητα και σαφήνεια.

Το "ζων" και το "τεθνηκός" ανήκουν εξ ορισμού σε 
διαφορετικούς κόσμους, με την έννοια ότι κατά την κοινή 
αντίληψη των πραγμάτων δεν "ζουν" ή δεν "υπάρχουν" μα
ζί. Ναι αυτό που ζει κι αυτό που πέθανε, δεν υπάρχουν 
στον ίδιο χώρο. Ανήκουν στα σίγουρα σε διαφορετικούς 
κόσμους, αλλά δεν είναι παρά ένα και μόνο. Ανήκουν στον 
Αόγο, αυτόν που ρυθμίζει κυριαρχικά τα πάντα.

Σύμφωνα λοιπόν με τη Ηρακλειτική σκέψη, οι δυο 
κόσμοι και υπάρχουν και είναι ένα.

Βέβαια η Ηρακλειτική σκέψη, δεν είναι δέσμια της 
σύγχρονης επιστήμης, αφού ο Ηράκλειτος ποτέ δεν είχε 
υιοθετήσει ούτε την Αριστοτέλεια επιστημονική φιλοσο
φία, ούτε την επιστημονική σκέψη του Νεύτωνα, του Κο- 
πέρνικου, του Λαπλάς του Λαβουαζιέ (πως άλλωστε !) και 
αφού ούτε καν είχε υιοθετηθεί απ’ αυτές.

Η σκέψη του Ηράκλειτου στα θέματα αυτά, είναι φι
λοσοφική και μυστηριακή. Πλησιάζει την αλήθεια απ’ τον 
πιο ασφαλή δρόμο της γνώσης. Την εσωτερική δεξιά ατρα
πό.

Η αντίληψη αυτή του Ηράκλειτου, εκφέρεται με σα
φήνεια και συνέπεια σε πολλά άλλα αποσπάσματα. Πιο 
κάτω, αυτή η βασική Ηρακλειτική αντίληψη της πολλα- 
πλότητος συμβάντων σε μια χωροχρονική στιγμή, θα μας 
απασχολήσει πάλι με την εξέταση άλλων αποσπασμάτων σ’ 
αυτό το κεφάλαιο.

Πολλοί από τους νεώτερους φυσικούς δεν δέχονται 
την θεωρία του Έ βερετ για τους πολλούς κόσμους, καίτοι

278 Βέβαια με πολύ διαφορετική έννοια από τα πολλαπλά σύ- 
μπαντα του Έβερετ.
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δέχονται ότι η θεωρία αυτή επιλύει κάποια σημαντικά προ
βλήματα της κβαντικής επιστήμης και αποκαθιστά τους 
νόμους της αιτιοκρατίας της φύσης.

Σ’ εκείνο που σοκάρει την σύγχρονη επιστημονική 
σκέψη η θεωρία του Έβερετ, είναι ο άπειρος και άναρχος 
αριθμός των πολλαπλών κόσμων.

Μερικοί από αυτούς είναι ο Paul Davies, ο οποίος εί
πε για την θεωρία μια χαρακτηριστική φράση δηλαδή ότι 
είναι "φτηνή σε παραδοχές αλλά ακριβή σε Σύμπαντα", 279 ο 
Alastair Rae ο οποίος στο βιβλίο του που αναφέρεται σε 
προηγούμενη υποσημείωση αφιερώνει πολλές σελίδες για 
την απόκρουση της θεωρίας του Έβερετ.

Ενδεικτικά ακόμη θα αναφέρω εδώ και το πιο πάνω 
βιβλίο των Peter Coveney και Roger Highfield ΤΟ ΒΕΛΟΣ 
TOY ΧΡΟΝΟΥ,279 280 όπου στη σελίδα 187 επ. υπάρχει αναφο
ρά στις θεωρίες του Έβερετ.

Βέβαια , μετά την απόρριψη της θεωρίας των διαφο
ρετικών κόσμων, ο Alastair Rae επιστρέφει και πάλι στο 
μετρητικό πρόβλημα και μάλλον προσπαθεί να το λύσει με 
την αποδοχή της θεωρίας του Ilya Prigogine που το 1977 
πήρε το βραβείο Νόμπελ για το θεωρητικό έργο του πάνω 
στην θερμοδυναμική των αντιστρεπτών χημικών αντιδρά
σεων.

Πάντως εδώ έχω να παρατηρήσω ότι και ο Alastair 
Rae στη σελίδα 184 του βιβλίου του στην οποία αναφέρεται 
στην θεωρία του Ilya Prigogine,281 επιλέγει: "Όμως κι αυ
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279 βλ. Alastair Rae ’ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ" πλάνη ή πραγμα
τικότητα σελ. 144
280 Peter Coveney και Roger Highfield ΤΟ ΒΕΛΟΣ TOY ΧΡΟ
ΝΟΥ, εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα 1991
281 Για τον Ilya Prigogine δα δανειστώ ένα απόσπασμα από το 
βιβλίο των Peter Coveney και Roger Highfield ΤΟ ΒΕΛΟΣ 
TOY ΧΡΟΝΟΥ.

" To 1945 εισήλθε μια νέα μορφή στη θερμοδυναμική σκηνή- 
ο Ilya Prigogine. Γεννημένος στη Μόσχα τη χρονιά της επανά
στασης, το 1917, ο νεαρός Prigogine ήρθε με τη ν οικογένεια του 
στη Δυτική Ευρώπη δέκα χρόνια αργότερα, και εγκαταστάθηκε 
στις Βρυξέλλες. Μεγάλωσε ως μαθητευόμενος στην αποκαλού-
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τές οι ιδέες 282 απαιτούν να αλλάξει ριζικά ο τρόπος που 
σκεπτόμαστε για το φυσικό Σ ό μ π α ν Εγώ όμως παρατή
ρησα ότι στην αντιμετώπιση της θεωρίας του Έβερετ χρη
σιμοποίησε κατά κόρον, τον πλέον σκληρό επιστημονικό 
τρόπο σκέπτεσθαι με την χρήση της κλασσικής Αριστο
τελικής λογικής, χωρίς να προσπαθήσει καμμιά αλλαγή, 
ούτε απλή ούτε ριζική, στον τρόπο που σκεπτόμαστε για το 
φυσικό Σύμπαν.

Αυτά θα τα αντιμετωπίσω στο κεφάλαιο "Το είναι 
και το γίγνεσθαι".

Εκείνο που θέλω να πω εδώ, είναι ότι το χαρακτη
ριστικό στοιχείο της Ηρακλειτικής σκέψης, είναι να μας 
διδάξει αυτόν τον διαφορετικό τρόπο σκέψης. Να μας οδη
γήσει από την μονοσήμαντη έννοια των γεγονότων και 
των πραγμάτων στην πολυσήμαντη.

" Όταν η δημιουργία έλαβε χώρα και το Υλίαστρο 
διαλύθηκε, το Άρες, η διαιρούσα, διαφοροποιούσα και α- 
τομικοποιούσα δύναμη της Υπέρτατης Α ιτίας άρχισε να 
δρα. Όλη η παραγωγή συντελέστήκε ως αιτία του χωρι
σμού"........"Το Πνεύμα είναι ζωντανό και η Ζωή είναι
Πνεύμα και Ζωή και Πνεύμα παράγουν όλα τα πράγματα,
αλλά είναι κα τ’ ουσίαν ένα και όχι δύο"..... " Λ εν  υπάρχει-
τίποτε υλικό που να μην έχει ψυχή. Λ εν  υπάρχει τίποτε 
μέσα στο οποίο να μην είναι κρυμμένη η αρχή της ζωής. 
Όχι μόνο τα πράγματα που κινούνται, όπως οι άνθρωποι 
τα ζώα, τα σκουλήκια στο χώμα, τα πουλιά στον αέρα και 
τα ψάρια στο νερό, αλλά όλα τα πράγματα που έχουν υλι
κή υπόσταση έχουν ζωή."..... " Δ εν  υπάρχει θάνατος στη
φύση, και όταν πεθαίνουν τα όντα επιστρέφουν στο σώμα 
της μητέρας τους δηλαδή έχουμε εξαφάνιση και κατάργηση
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μεν π Σχολή θερμοδυναμικής των Βρυξελλών που θεμελιώθηκε 
από τον φυσικοχημικό Theophile de Donder. Το μεγαλύτερο 
μέρος της επιστημονικής σταδιοδρομίας του αναλύθηκε στο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, ένα ίδρυμα που δημι- 
ουργήθηκε από τους τέκτονες ως αντίδοτο στην καταπιεστική, 
όπως πίστευαν, εξουσία της Καθολικής Εκκλησίας, σε καθαρά 
κοσμικά ζη τήματα "
282 του Ilya Prigogine.
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Α/0Τ βορψής υπάρξεως και δράσεως και αναγέννηση του ί
διου πράγματος, σ ’ έναν άλλο πιο εσωτερικό κόσμο.."

Αυτά τα αποσπάσματα είναι από τον Παράκελσο.
Ο Παράκελσος, που το πραγματικό του όνομα ήταν Φίλιπ
πος Αυρήλιος Θεόφραστος Μπόμπαστ του Χόχενχαϊμ, γεν
νήθηκε το έτος 1493 σε μια περιοχή της Γερμανίας, πολύ 
κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Δολοφονήθηκε το έτος 
1541 στο Στρασβούργο.

Ή ταν γιατρός, αστρολόγος, αλχημιστής και μυημέ- 
νος στον νεοπλατωνισμό.284

Στα πιο πάνω αποσπάσματα, βλέπουμε πόσο η σκέψη 
του είναι κοντά στην Ηρακλειτική σκέψη, για τα αποσπά
σματα του Ηράκλειτου που μας απασχολούν εδώ.

Και ο Παράκελσος μας υπενθυμίζει εδώ τις βασικές 
Ηρακλειτικές θέσεις.

Αλλά πως μπορεί ο Παράκελσος να μην είχε διαπο- 
τιστεί από την Ηρακλειτική σκέψη. Σαν γιατρός ήταν βα- 
θειά επηρεασμένος από τον Ιπποκράτη285 και τον Γαλη-

Franz Hartmann "ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ και η ουσία της διδα
σκαλίας του' Εκδόσεις Τετρακτύς Αθήνα 1992 σελ. 69-70 

6λέηε Ν. Λάσκαρι Τεκτονική Εγκυκλοπαίδεια 
Ιπποκράτης ο Κώος. Ο μεγαλύτερος αρχαίος Έλληνας για

τρός, που είναι παγκόσμια αποδεκτά σαν πατέρας της ιατρικής 
επιστήμης.
Γεννήθηκε στο νησί Κως περίπου στα 460 και πέθανε στη Λά- 

ρισσα το έτος 377 π. X.
Ηταν πολύ βαθειά επηρεασμένος από την Ηρακλειτική σκέμη 

και στα συγγράμματά του χρησιμοποιεί όχι μόνο την Ηρα- 
κλειτική σκέμη αλλά και την Ηρακλειτική ορολογία. Το αξιο
πρόσεκτο είναι ότι ενώ ο Ιπποκράτης είναι δωρικής καταγωγής, 
αφού η νήσος Κως Θεωρείται δωρική αποικία, τα βιβλία του εί
ναι γραμμένα στην Ιωνική διάλεκτο μια διάλεκτο που δεν δια
φέρει από την Ηρακλειτική. Δεν μπορώ σ’ αυτό το σημείο ν’ α
σχοληθώ ευρύτερα με την σύνδεση του Ιπποκράτη με του Ηρά
κλειτο, γιατί όπως είπα πολλές φορές, με τέτοιες εκτεταμένες 
αναφορές, το βιβλίο αυτό δεν θα τέλειωυε ποτέ.
Εκείνο που μπορώ να πω εδώ, για όποιου αναγνώστη ευδια- 

φέρεται ειδικώτερα για την σχέση της Ηρακλειτικής σκέμης και

ΡΑΛΛΗ φ. Γ<·Λ/>ΓΑΚορο/Α^/ ο  <φ<£Ιθξ
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νό286 287 και τον Αβικέννα* 286 287 288..
Εδώ θέλω να σας πω ότι πολλές φορές αναρωχήθη- 

κα, αν ο Αϊνστάιν ή οι "πατέρες" 289 της κβαντομηχανικής, 
είχαν διαβάσει τον Ηράκλειτο. Πραγματικά μέχρι και την 
14-1-1996 δεν είχα λύσει αυτή την απορία μου.

Αυτή τη μέρα όμως περιήλθε στα χέρια μου ένα βι
βλίο του Erwin Srontinger με τίτλο Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛ
ΛΗΝΕΣ και υπότιτλο Ο Κόσμος και η Φυσική το οποίο εί
χε γραφτεί πολύ νωρίς, στη δεκαετία του 1950, αλλά μετα
φράστηκε στην Ελληνική γλώσσα το 1995.

Εκεί γίνονται αναφορές στους Πυθαγόρειους, στον 
Ιωνικό διαφωτισμό, στον Ξενοφάνη, τον Ηράκλειτο, τον 
Δημόκριτο, τον Λεύκιππο, τον Επίκουρο κι εκεί δυστυχώς 
διάβασα τα πιο κάτω καταθλιπτικά πράγματα.

" οι λεπτομέρειες της φυσικής κοσμοθεώρησης του 
Ηράκλειτου δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον."290

Αυτά τα λέγει ο Erwin Schrontinger ο οποίος διατύ
πωσε το πρόβλημα της γάτας. Βέβαια ο Σραίντινγκερ ανή-

του Ιπποκράτη, είναι ότι μπορεί να διαβάσει τα κείμενα του Ιπ
ποκράτη, αλλά και τους νεοέλληνες συγγραφείς πάνω στον Η
ράκλειτο.
286 Έ λληνας γιατρός και φιλόσοφος της αρχαιότητας, ο δεύ
τερος μετά τον Ιπποκράτη, στην ιστορία της ιατρικής επι
στήμης (Πέργαμος 129 Ρώμη ή Πέργαμος 201 μ.Χ.).
287 Μη ξεχνάτε ότι το απ. 49 μας το διέσωσε ο γιατρός Γαληνός 
στο βιβλίο του "ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΣΦΥΓΜΩΝ" VIII.
288 Ελληνική απόδοση του ονόματος του Πέρση φιλόσοφου 
και ονομαστού γιατρού με το όνομα Ίμπν Σινά (Αρταναχ 980- 
Χαμαντάν 1037 μ. X.) Το έργο του "Κανών της Ιατρικής" που το 
μετάφρασε στα λατινικά του 12ο αιώνα ο Γκεράρυτο υτα Κρε- 
μόνα αποτέλεσε το θεμελιώδες σύγγραμμα για τις ιατρικές 
σχολές τη Δύσης.
289 Το πατέρες είναι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί η κβαντική μη
χανική δεν εφευρέθηκε, δεν επινοήθηκε, αλλ’ απλά ανακαλύ
φτηκε και κατά συνέπεια, πατέρας της είναι άλλος.
290 βλ. Erwin Srontinger με τίτλο Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
και υπότιτλο Ο Κόσμος και η Φυσική, εκδόσεις ’ Π. Τραυλός- Ε. 
Κωσταράκη", Αθήνα 1995, σελ. 79.
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κει στην μάλλον κλασσική ή τυπική σχολή της Κοπεγ
χάγης. Ό ταν διατύπωσε αυτές τις γνώμες του για τον Η
ράκλειτο και τους λοιπούς Έ λληνες (στο τέλος της δε
καετίας του 1940) δεν είχαν διατυπωθή ίσως οι θεωρίες του 
Έβερετ, ούτε βέβαια αυτές του Ilya Prigogine, ούτε οι νεώ- 
τερες θεωρίες της κβαντικής μηχανικής (Χάος, υπερχορδές 
κ.λ.π.). Αλλά είναι δυνατόν ο Σραίντινγκερ να μην έχει 
καταλάβει, ή έστω όχι ακριβώς να μην έχει καταλάβει, αλ
λά απλά να μην έχει "ψυχανεμιστεί",291 τι μας λέγει ο 
"Σκοτεινός" φυσικός, ίσως ο πρώτος φυσικός, στα απο- 
σπάσματά του που διασώθηκαν;

Ό πω ς θα δούμε παρακάτω, όχι. Ο Σραίντινγκερ τον 
Ηράκλειτο τον πέρασε ξώφαλτσα (ντούκου θα λέγαμε λα ϊ
κά.). Δ εν κατάλαβε τίποτα από αυτό το "σκοτεινό" φωτει
νότατο πνεύμα Δεν κατάλαβε ούτε καν μια φιλοσοφική α
ξίωση του Ηράκλειτου, αυτή που λέγει ότι αυτό που ζει κι 
αυτό που πέθανε είναι ένα, που παρέχει την πιο προσή
κουσα και πιο αξιόπιστη μέχρι σήμερα "φιλοσοφική" επί
λυση του προβλήματος της γάτας του !

Είναι αυτό που είπα και πιο πάνω. Κανείς δεν μπο
ρεί να προχειρολογεί με οποιοδήποτε θέμα, αν δεν δια
γράψει ένα σοβαρό περίγραμμα της μελέτης του και κύρια 
αν δεν αγγίξει άμεσα την πηγή.

Αν αυτά ισχύουν για οποιαδήποτε ενασχόληση με ο- 
ποιοδήποτε θέμα, καταλαβαίνετε τις τραγικές συνέπειες 
για όποιον θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει μ’ αυτόν τον 
τρόπο τον Ηράκλειτο.

291 Το "μυχανεμίζομαι " είναι ένα ρήμα που εισφέρει στην νέα 
Ελληνική γλώσσα ο Νίκος Καζαντζάκης, ο μεγάλος και παγκό
σμιας καταξίωσης Έλληνας πεζογράφος και φιλόσοφος. Έγρα- 
με τα γνωστά μυθιστορήματα Βίος και Πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά, Καπετάν Μιχάλης, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται κ.λ.π. 
έγραμε μελέτες, Αναφορά στον Γκρέκο κ.λ.π. ταξειδιωτικά και 
φιλοσοφικά δοκίμια, που κορυφαίο είναι Η Ασκητική. Ο Κα
ζαντζάκης είναι δαθειά επηρεασμένος από τον Νίτσε και όπως 
είναι γνωστό και αυτός ο μεγάλος δεν πήρε καμμιά τιμητική 
διάκριση, εκτός από την παγκόσμια αναγνώριση όλων των σκε- 
πτόμενων ανθρώπων όπου γης.
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Έ τσ ι στις 4 σελίδες (ναι πραγματικά 4 ολόκληρες 
σελίδες!) 292 που ο Σραίντινγκερ αφιερώνει στο σκοτεινό, 
εκτός από τα ανωτέρω διαβάζουμε και τα πιο κάτω:

"./Ηταν λίγο  νεώτερος από τον Ξενοφάνη (άκμασε 
γύρω στο 500 πΧ.) και πιθανότητα δεν υπήρξε μαθητής 
του, 293 ωστόσο γνώριζε τα γραπτά του και επηρεάστηκε 
τόσο από εκείνον όσο και από τους παλαιότερους Ίωνες 
φιλοσόφους Ήδη κατά την αρχαιότητα, θεωρήθηκε ως 
"σκοτεινός" και αυτός υπήρξε ο λόγος για τον οποίο βασί
στηκαν σε αυτόν ο Ζήνων ο Κιτιεύς ιδρυτής της Στωϊκής 
Σχολής, ο Σενέκας και οι μεταγενέστεροι Στωϊκοί φιλό
σοφοι.A294

Πιο κάτω διαβάζουμε "..Ας σημειωθεί ότι ο Ηρά
κλειτος δεν υπήρξε σοσιαλιστής, αλλά μάλλον αριστοκρά
της, πιθανώς "φασίστας".

Και πιο κάτω διαβάζουμε: "Θεωρώ αυτή την ερμη
νεία ως σωστή. Πουθενά δεν κατάφερα να βρω μια δια- 
φωτιστική εξήγηση γ ’ αυτό το "κοινόν", που η αναφορά του 
από κάποιον όπως ο Ηράκλειτος ξαφνιάζει. Σε ένα από τα 
ρητά του αναφέρει περίπου τα εξής: "Ένας άριστος άνθρω
πος ισοδυναμεί για μένα με  δέκα χιλιάδες ανθρώπους"295 296 
Ορισμένες φορές θυμίζει πολύ έντονα Νίτσε,.,.τον πιο με
γάλο "φασίστα". Α πό τον πόλεμο και την έριδα μπορούν να 
προκύψουν όλα τα καλά πράγματα!"

292 σελίδες 79 έως 82.
293 Είναι το μόνο που δέχομαι σε όσα λέγει ο Σραίντινγκερ για 
τον Ηράκλειτο.
294 Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Γιατί δηλαδή 
οι Στωϊκοί βασίστηκαν στον Ηράκλειτο επειδή θεωρήθηκε

"σκοτεινός"; Αλλά το δέμα δεν είναι αν εγώ μπορώ να το κατα
λάβω, το 8έμα είναι αν μπορεί να τα καταλάβει ο μέσος ανα
γνώστης. Τι σχέση έχουν οι Στωϊκοί με την "σκοτεινότατα" του 
Ηράκλειτου;
295 Αναφέρεται στο απ. 49 "Ειςεμοίμύριοι, εάν άριστος η" που 
σημαίνει ότι (για μένα ο ένας αξίζει για απειράριθμους, αν είναι 
άριστος). Μερικοί μεταφράζουν το μύριος με δέκα χιλιάδες, από 
την έννοιά του ως αριθμητικό απόλυτο.
296
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Μα πότε να υπάρξει σοσιαλιστής ο Ηράκλειτος και 
πότε φασίστας, όταν οι έννοιες αυτές αναπτύχθηκαν 2.500 
χρόνια μετά απ’ αυτόν; Και άντε καλά, η έννοια του φα
σίστα καίτοι δεν υπήρχε ανάλογη στην αρχαία Ελλάδα, γ ι’ 
αυτήν, έχουμε όμως κάποιες συγγενείς έννοιες όπως του 
Τυράννου. Αλλά του σοσιαλιστή; Ε, τέτοιο δεν έχουμε.

Αλλά πως μπορεί κάποιος να αποκαλεί έτσι απλά 
και ανεύθυνα "φασίστα", έστω και μέσα σε εισαγωγικά, έ
ναν άνθρωπο που παραιτήθηκε οικειοθελώς από βασιλικό 
αξίωμα, που αρνήθηκε με πλήρη επίγνωση να γίνει νομο- 
θέτης της Εφέσου και πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του, 
στα βουνά μόνος του, σαν αναχωρητής κι όταν αυτός α
κούει στο όνομα Ηράκλειτος. Αν ζούσε ο συγγραφέας θα 
του έλεγα: "Έλεος χερ Σραίντινγκερ. Το ότι δεν καταλά
βατε το "κοινόν" δεν είναι προς θάνατον. Ηράκλειτος 
"σκοτεινός" είναι αυτός. Το ότι δεν καταλάβατε τίποτα απ’ 
τον μεγάλο φυσικό δάσκαλο, αυτό δεν είναι τόσο κακό, 
για  κανένα παρά μόνο για σας. Αλλά ότι τον είπατε και 
"φασίστα" αυτό, είναι προς θάνατον. Βέβαια ο Ηράκλειτος, 
απ’ όσα αναφέρονται στα βιογραφικά και τα δοξογραφικά 
του στοιχεία δεν σκότωσε κανένα κι ούτε άσκησε ποτέ του 
διοίκηση που έτσι μπορούσε έμμεσα να προκαλέσει τον θά
νατο κάποιου. Αντίθετα, ο Κλήμης ο Αλεξανδρινός ανα
φέρει ότι έπεισε τον τύραννο Μελαγκόμα να παραιτηθεί 
απ’ την εξουσία. Πως ήταν δυνατόν ο Ηράκλειτος να ήταν 
"φασίστας";

Ο Σραίντινγκερ στις 4 σελίδες του για τον Ηράκλει
το, αναφέρεται στα αποσπάσματα 30, 27,26, 2, 73, 114, και 
89, κατά την σειρά που τα παρουσιάζει στο βιβλίο του.

Αντιλαμβάνεστε ότι ο Σραίντινγκερ δεν αναφέρεται 
σε κανένα από τα αποσπάσματα τα οποία αναπτύσσω στο 
κεφάλαιο αυτό αναφορικά με την σύγχρονη επιστήμη. Α λ
λά και για τον Σραίντινγκερ, και για  τους όποιους Σραίν- 
τινγκερ, που έτσι, λίγο για να αποκτήσουν μια ευρύτερη, 
κατά την άποψή τους, διάσταση, αποφασίζουν ν’ ασχολη
θούν με κάποιο σοβαρό πράγμα, όπως είναι σίγουρα η αρ
χαία Ελληνική φιλοσοφία ο Δάσκαλος, έχει ένα πολύ ται
ριαστό απόσπασμα. Το απόσπασμα 47.

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^Λ /^ΓΑ^ορο/Λο/ Η^ΑΚΑ^ΙΤΟΖ ο  «Φ«ΙΙ<>£
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"μή εική περί των μεγίστων συμβαλλώμεθαίνα μη 
βγάζουμε απερίσκεπτα297 συμπεράσματα περί των μεγί
στων πραγμάτων. (Διογ. Λαέρτ. 9, 73).

Να υπενθυμίσω ότι ο Σραίντινγκερ ήταν Ελληνι
στής και γνώριζε σε ικανοποιητικό βαθμό την αρχαία Ελ
ληνική γλώσσα. 298 Γι’ αυτό μένω με την πεποίθηση ότι δεν 
διάβασε τον Ηράκλειτο στο πρωτότυπο, που μπορούσε, 
γιατί αν αυτό είχε συμβεί θα έπρεπε να είχε καταλάβει λί- 
γο-πολύ τι λέγει ο Ηράκλειτος.

Αλλά αυτό πιστοποιείται κι απ’ το γεγονός ότι ενώ 
παραθέτει, πιο κάτω, αποσπάσματα του Δημόκριτου, δεν 
μπορεί να καταλάβει πόσο αυτά είναι μεταποιημένα Ηρα- 
κλειτικά προ ϊόντα!

"γιγνώσκειν τε χρή, φησίν, άνθρωπον τώδε τω κανό
νι, ότι ετεής απάλλακται"

Ο άνθρωπος, πρέπει να γνωρίζει, απ’ αυτόν τον κα
νόνα, ότι από την αλήθεια (πραγματικότητα) 299 βρίσκεται 
μακρυά.

Πιο κάτω ο Σραίντινγκερ κάνει αναφορά στους Δη
μόκριτο και Λεύκιππο, και τον Επίκουρο, τους επιλεγόμε
νους ατομικούς, με διάθεση να κάνει κάποια βήματα στην 
κατανόηση αυτών των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, αλ
λά είναι αναμφισβήτητα πολύ ρηχά και αναιμικά, κι αυτό 
δεν το διαπιστώνω μόνο εγώ, αλλά και ο εκδοτικός οίκος 
Rowohlt ο οποίος εξέδωσε το βιβλίο αυτό στην Γερμανία 
το έτος 1955 και ο οποίος πρόσθεσε στο κυρίως κείμενο

297 Το εική στην Ελληνική γλώσσα σημαίνει "άυευ σχεδίου ή 
σκοπού, απερισκέπτως, ""εις τα κουτουρού"", ματαίως, ασκόπως, 
κατ’ ευχαριστήσω, ανέτως, τυχαίως" (6λέπε Ιωαν. Σταματάκου 
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, εκδό
σεις "ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" Αθήνα 1994).
298 Βλέπε στο πιο πάνω βιβλίο σελίδα 127 κεφάλαιο με του τίτλο 
ο Erwin Schrodinger σαν Ελληνιστής, όπου υπάρχουν λεπτομέ
ρειες σχετικά με το θέμα.
299 Βλέπε Ιωαν. Σταματάκου ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, εκδόσεις "ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙ- 
ΚΗ", Αθήνα 1994, κάτω από τη λέξη ετεός, το οποίο έχει την 
έννοια του αληθινού του πραγματικού.

ΡΑΛΛΗ φ. Γ<·ΛΜΆΙ«>Πθ//\<>/ ΙΦΑΚΛ^Τόξ ο  <Φ<θ<>ξ
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του συγγραφέα, ένα ακόμη κεφάλαιο με τον τίτλο Η ΠΡΩ
ΙΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, 
προσπαθώντας νά διασώσει, κατά την γνώμη μου, το κύρος 
του συγγραφέα, στο οποίο κεφάλαιο, αφού αναβαθμίζει σο
βαρά τον Σκοτεινό Φιλόσοφο, απέναντι σ’ αυτά που γράφει 
ο συγγραφέας 300 καταλήγει στα πιο κάτω " Ο Erwin SchiO- 
dinger φαίνεται να επιδοκιμάζει αυτή τη νέα αξιολόγηση 
της Ελληνικής φιλοσοφίας της φύσης, Ωστόσο όταν τον 
προσεγγίζει κυρίως από την άποψη της επιστημονικής 
σκέψης- τοποθετούμενος κα τ’ αυτόν τον τρόπο για μια α
κόμη φορά πίσω από την μεταφυσική ερμηνεία του Hei
degger- ίσως ο αναγνώστης αισθάνεται λ ίγο  απογοητευμέ
νος:"301

Τελικά στο βιβλίο έχει προστεθεί και δεύτερο μέρος, 
μεγαλύτερο σε έκταση από τον πρώτο, με τον τίτλο Η ολο
κλήρωση της "Αποκατάστασης", με συγγραφέα τον Michel 
Bitbol, που διαβάζοντάς το κανείς αντιλαμβάνεται ότι επι- 
χειρεΐται μια αποκατάσταση του έργου του Σραίντινγκερ.

Με όλα όσα είπα πιο πάνω, δεν επιχειρώ να μειώσω 
την επιστημονική αξία του Σραίντινγκερ. Αυτό είναι σα
φώς έξω από τις προθέσεις μου. Απλούστατα, δεν τον απο
δέχομαι σαν ερμηνευτή της Ηρακλειτικής σκέψης, κι αυτό 
νομίζω ότι είναι μέσα στο περιεχόμενο αυτού του βιβλίου.

Αντίθετα, δεν μπορώ παρά να αποδεχθώ σαν σοβαρή 
προσπάθεια κατανόησης της Ηρακλειτικής σκέψης, αυτή 
που γίνεται από τον Χάϊζενμπεργκ, τον πατέρα της απρο
σδιοριστίας., στο βιβλίο του ΦΥΣΙΚΗ και ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.302

"Στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου της Εφέσου, η έν
νοια του γίγνεσθαι την πρώτη θέση. Θεωρούσε αυτό που ε 
ξελίσσεται δηλ. την φωτιά, σαν το πρωταρχικό στοιχείο. 
Την δυσκολία να συμφιλιώσομε την ιδέα μιας μόνης βασι
κής αρχής με την άπειρη ποικιλία των φαινομένων, την

300 'Εντούτοις, για τον κάπως νεότερο Ηράκλειτο από την μι
κρασιατική Έφεσο, ίσως τον πλέον οξυδερκή όλων των Προ- 
σωκρατικών.." Εδώ προσπαθεί ν’ αποκαταστήσει την θλιβερή 
εικόνα που έδωσε πιο πάνω ο Σραίντιγκερ.
3°̂  Βλέπε το Βιβλίο στη σελίδα 115.

Εκδόσεις Αναγνωστιδη Αθήνα 1971, σελ. 52 επ.
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λύνει αναγνωρίζοντας, ότι η πάλη των αντιθέτων είναι 
στην πραγματικότητα ένα είδος αρμονίας. Για τον Ηρά
κλειτο, ο κόσμος είναι μαζί ένας και πολλαπλούς. Απλού- 
στατα "η αντιφατική ηλεκτρικότητα" των αντιθέτων απο
τελε ί την ενότητα αυτού του ενιαίου κόσμου. Δηλώνει: 
"Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος είναι κοινός σ ’ όλα 
τα πράγματα, ότι η πάλη είναι η δίκη και ότι όλα τα πράγ
ματα γεννιώνται και εξαφανίζονται με την πάλη!'

Ρίχνοντας μια ματιά προς τα πίσω πάνω στην εξέλι
ξη της Ελληνικής φιλοσοφίας, ως αυτό το στάδιο, καταλα
βαίνουμε, ότι αυτή είναι η τάση ανάμεσα στο ένα και το 
πολλαπλούν που υπήρξε ο οδηγός της. Μπρος στις αισθή
σεις μας, ο κόσμος συνίσταται από μια άπειρη ποικιλία 
πραγμάτων και φαινομένων χρωμάτων και ήχων. Μα για 
να τον καταλάβουμε μας επιβάλλεται να εισάγουμε ένα ο- 
ποιοδήποτε είδος τάξης, και τάξη σημαίνει, ότι αναγνωρί
ζουμε αυτό που είναι όμοιο, σημαίνει ένα ορισμένο είδος 
ενότητος. Α π ’ αυτά προκύπτει η πίστη, ότι υπάρχει μια βα
σική αρχή, αλλά ταυτόχρονα η δυσκολία να την αντλήσου
με απ’ αυτή την άπειρη ποικιλία των πραγμάτων. Ότι 
υπάρχει μια υλική αιτία για όλα τα πράγματα, ήταν ένα 
σημείο φυσικής αφετηρίας, αφού ο κόσμος είναι καμωμένος 
από ύλη. Α λ λ ’ όταν επιδιώκουμε την ιδέα της βασικής ενό
τητας ως τα άκρα, φθάνουμε σ ’ αυτό το αδιαφοροποίητο 
"Ον", άπειρο και αιώνιο, που, υλικό ή όχι, δεν μπορούσε 
από μόνο τον εαυτό του να εξηγήσει την άπειρη ποικιλία 
των πραγμάτων. Α υτό  οδηγεί στην αντίθεση του Ε  ί  ν α ι  
και του Γ ί γ ν ε σ θ α ι  και τελικά στη λύση του Ηρά
κλειτου, δηλαδή, η ίδια η αλλαγή είναι η βασική αρχή, αυ
τή "η άφθαρτη αλλαγή" όπως είπαν οι ποιητές. Α λλά  η 
αλλαγή καθ’ εαυτήν δεν είναι μια υλική αιτία και επομέ
νως εκφράστηκε στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου, με τη φω
τιά, βασικό στοιχείο, που είναι μα ζί ύλη και κινητήρια 
δύναμη."

Αυτά μας λέγει ο Βέρνερ Χάϊζενμπεργκ, ο οποίος ό
πως (ραίνεται έχει αντιληφθεί σε αρκετό βάθος την Ηρα- 
κλειτική σκέψη και ιδίως την πολυσήμαντη έννοια των 
πραγμάτων και των γεγονότων.

Αλλά πιο κάτω μας λέγει ακόμη πιο σημαντικά

ΡΑΛΛΗ <t> Γ^Λί>ΓΑΚομογμογ ΗΜΜ«ΓΓ<>£ ο

278



Ρ4Λ/ΊΗ φ. Γ̂ Λ/>ΓΑΚ0Π0/Λ0/ ΗΜΚΑ̂ Τ<>ί ο «Φ«ξΚ>ξ 

πράγματα:
" Μπορούμε εδώ να παρατηρήσουμε, ότι η σύγχρονη 

φυσική είναι από μια ορισμένη άποψη, πολύ κοντά στις 
θεωρίες του Ηράκλειτου".

"Στη φύση τίποτα δεν παραμένει σταθερό. Τα πάντα 
βρίσκονται σε αέναο μετασχηματισμό, κίνηση και αλλαγή. 
Ωστόσο ανακαλύψαμε πως τίποτα δεν δημιουργείται από 
το τίποτα χωρίς να έχουν προϋπάρξει πρόγονοι. Παρομοί
ως τίποτα δεν εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει κάποιο ίχνος, 
υπό την έννοια ότι δημιουργεί κάτι που θα υπάρχει σε μ ε
ταγενέστερο χρόνο.. Α υτό  το γενικό χαρακτηριστικό του 
κόσμου μπορεί να εκφραστεί ως αρχή που συνοψίζει ένα 
τεράστιο πλήθος διαφορετικών εμπειριών και ως τώρα δεν 
έχει έλθει ποτέ σε αντίθεση μ ε  κανένα πείραμα ή παρα
τήρηση επιστημονική ή άλλου είδους."

Αυτά μας λέγει ο David Bohm στο βιβλίο του "Αιτι
ότητα και Τύχη στην Μοντέρνα Φυσική"303

"Ε ν κατακλείδι η έννοια της ποιοτικής απειρίας της 
φύσης μας οδηγεί να θεωρήσουμε την αέναη αλλά συνεχώς 
μεταβαλλόμενη διαδικασία κίνησης και ανάπτυξης εγγενή  
και ουσιώδη όψη της ύλης. Σ ’ αυτή την διαδικασία δεν υ
πάρχει κανένα όριο για τα νέα είδη πραγμάτων που μπορεί 
να δημιουργηθούν, και κανένα όριο για τον αριθμό των 
ποιοτικών και ποσοτικών μετασχηματισμών που μπορεί να 
συντελεστούν. Η  διαδικασία στην οποία υπάρχουν άπειρης 
ποικιλίας τύποι φυσικών νόμων είναι η διαδικασία του γί
γνεσθαι, την οποία πρώτος ο Ηράκλειτος περιέγραψε πριν 
χιλιάδες χρόνια (αν και σήμερα έχουμε βέβαια μια πολύ 
πιο ακριβή και σαφή ιδέα για την φύση αυτής της διαδικα
σίας συγκριτικά με τους αρχαίους Έλληνες)™

303 Ο  Davind Bohm  (1930-1992) σπ ούδα σε Φυσική και Φ ιλοσο
φία στο Π ανεπιστήμιο California του Berkeley. Δ ιατέλεσε κα
θηγητής της θεωρητικής φυσικής στο Π ανεπιστήμιο Birkbeck 
του Λ ονδ ίνου , ως το 1983. Τ ο 6ι6λίο  του στο οπ ο ίο  αναφέρομαι 
έχει εκδοθεί στην Ε λλάδα από τον εκδοτικό οίκο "Λέξημα" το 
έτος 1996  και το απόσπασμα που παραθέτω βρίσκεται στην σελ. 
21.
304 Είναι έτσι όμω ς στην πραγματικότητα; Μήπως αυτά τα περισ-
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Αυτά μας λέγει ο ίδιος συγγραφέας στο ίδιο βιβλίο 
και στη σελίδα 223.

Ο Max Planck * 305 στο βιβλίο του "ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙ
ΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ" 306 αφιερώνει το πρώτο κεφάλαιο 
στην Ενότητα του Φυσικού Σύμπαντος και μας λέγει:

"Όσο θα υπάρχει φυσική φιλοσοφία ο τελικός ύ\//ι
στός στόχος της θα είναι πάντοτε να συσχετίσει τις διά
φορες φυσικές παρατηρήσεις σ ' ένα ενοποιημένο σύστημα, 
και, όταν είναι δυνατόν, σ ' ένα και μόνο τύπο"

Σας θυμίζει τίποτα αυτό: Μήπως σας θυμίζει λίγο Η
ράκλειτο; Μήπως σας θυμίζει το απ. 10 "..και εκ πάντων εν 
και εξ ενός πάντα.." Ο Planck δεν κάνει άμεση αναφορά 
στον Ηράκλειτο, αλλά στον Θαλή τον Μιλήσιο, πάντα κι 
εδώ ο Ηράκλειτος όπως είπαμε σε πολλά σημεία και θα 
πούμε στην συνέχεια, είναι terra incognita. Αλλά τι σημα
σία έχει αυτό αφού ο Planck στην ουσία σημαδεύει αυτόν 
τον Μεγάλο.

Τώρα πάρτε όλ’ αυτά και συγκρίνετέ τα με την θέση 
του Σραίντινγκερ: "οι λεπτομέρειες της φυσικής κοσμοθε
ώρησης του Ηράκλειτου δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδι
αφέρον." (!) Αν είναι δυνατόν.

Αλλά ας επανέλθουμε στην γάτα αυτού του επιστή
μονα του Σραίντινγκερ, που μπορεί να μην κατάλαβε τίπο

σότερα που γνω ρίζουμε, είναι ακριβώς εκείνα  τα οποία  μας ε
μπ οδίζουν να προχω ρήσουμε στην κατανόηση; Έ χει επιση- 
μ ανθεί ότι η σ ύ γχρονη  φυσική, κάνει κατάχρηση μαθηματικών. 
Α λλά  πέρα απ’ αυτό, η σκέμη της σ ύ γχρ ονη ς επιστήμης αποτε
λεί ένα  αμάλγαμα όλη ς της π ρ οη γούμ ενη ς που μέσα σ ’ αυτό το 
αμάλγαμα δ εν  λείπουν έννο ιες  και αξιώματα μιας επ ο χή ς  που  
ξεκινά  από τον Αριστοτέλη, περνά στον Νεύτωνα και τον Κέ- 
πλερ και φ θάνει στον Α ϊνσ τά ιν , μ’ όλους τους ενδιάμ εσ ους επι
στήμ ονες. Ο Η ράκλειτος όταν διαλογίστηκε και έγραμε, ήταν 
τελείω ς α π α λλα γμ ένος από τέτοιες επιρροές.
305 M ax Planck (1858-1947). Είναι ένα ς  επιστήμονας που άσκη
σε σημαντική επίδραση στη σ ύ γχρ ονη  επιστήμη και είναι πολύ  
γνω στή η σταθερά του (η σταθερά του Planck). Πήρε βραβείο  
N obel φυσικής το 1918.
306 Ε κδόσεις Κάτοπτρο Α θή να  1997 σελ. 41
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τα από την σκέψη του Μεγάλου Εφέσιου, αλλά στην σύγ
χρονη επιστήμη πρόσφερε σημαντικά πράγματα. Θα νομίζε
τε όμως, ότι επειδή πέρασαν κάποιες δεκαετίες από τη 
διατύπωση, από τον Σραίντινγκερ του προβλήματος της 
γάτας του, ότι η επιστημονική διαμάχη πάνω στο θέμα αυ
τό έχει κοπάσει. Σας πληροφορώ όμως ότι όχι. Η διαμάχη 
εξακολουθεί να υπάρχει. Πρόσφατα, τον Φλεβάρη του 1997, 
έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο των Hawking Stephen- 
Roger Penrose με τον τίτλο Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα 1996, όπου εκεί 
διαπίστωσα, για μια ακόμη φορά, ότι η επίλυση του θέμα
τος αυτού στους κύκλους της σύγχρονης επιστήμης, είναι 
ακόμη μακρυνή, αφού στο βιβλίο αυτό διαπίστωσα την έ
ντονη αντίθεση που υπάρχει ακόμη, ανάμεσα σε δυο μεγά
λους, για την εποχή μας επιστήμονες, τους Stephen 
Hawking και Roger Penrose πάνω στο θέμα της γάτας του 
Σραίντινγκερ. Αν δεν με πιστεύετε, μπορείτε να το διαβά
σετε, για να καταλάβετε την έκταση και το βάθος της δια
μάχης. Εδώ μόνο θέλω να επισημάνω ότι το βιβλίο 
περιέχει διαλέξεις των δυο επιστημόνων, που δόθηκαν 
πρόσφατα, το έτος 1994.

γ) Το Είναι και το γίγνεσθαι

" Π οταμό γαρ ούκ έστιν δις τω αυτό καθ’ Ηρά
κλειτον ουδέ θνητής ουσίας δις άψασθαι κατά ε'ξιν (της 
αυτής) α λ λ ’ οξύτητι και τάχει της μεταβολής σκίδνησι και 
πάλιν συνάγει (μάλλον δε ουδέ πάλιν ουδ’ ύστερον, α λ λ ’ 
άμα συνι'σταται και απολείπει) και πρόσεισι και άπεισε" 
(απ.91)

Στο ίδιο ποτάμι δεν μπορούμε να μπούμε δυο φορές, 
κατά τον Ηράκλειτο, ούτε ν’ αγγίξουμε δυο φορές την ίδια 
θνητή ουσία γιατί με την δύναμη και την ταχύτητα της με
ταβολής διασκορπίζει και πάλι μαζεύει ( και μάλιστα όχι 
απλά πάλι, ούτε πιο ύστερα, αλλά ταυτόχρονα δημιουρ- 
Υείται και χάνεται) και πλησιάζει και απομακρύνεται.

Το απόσπασμα αυτό θα το αντιμετωπίσουμε και πιο 
κάτω από άλλη οπτική γωνία.

Εδώ ο Ηράκλειτος μας λέγει ότι δεν μπορούμε ν'

P A /W  <t>. Γ^Λ/^ΓΑΚΟΠο / α ο /  ΗΡΑΚΛ^ΤΟζ o ζΐο£
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αγγίξουμε δυο φορές την ίδια θνητή ουσία, γιατί όπως μας 
εξηγεί, με την δύναμη και την ταχύτητα της μεταβολής 
διασκορπίζει και πάλι μαζεύει ( και μάλιστα όχι απλά πά
λι, ούτε πιο ύστερα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται και 
χάνεται) και πλησιάζει και απομακρύνεται.

Το απόσπασμα αυτό είναι απόλυτα εναρμονισμένο 
με την βασική Ηρακλειτική αρχή ότι τα "πάντα ρει", δη
λαδή τα πάντα βρίσκονται σε μια συνεχή και αδιάκοπη 
ροή, αλλά και μεταβολή, που αυτό υποδηλώνεται με τις 
φράσεις "Στο ίδιο ποτάμι δεν μπορούμε να μπούμε δυο φο
ρές, " και "ούτε ν’ αγγίξουμε δυο φορές την ίδια θνητή ου
σία" που σημαίνει ότι η μεταβολή των γεγονότων παρί- 
σταται σαν μια συνεχής ροή που είναι μοναδική σε κάθε 
μόριο χωροχρόνου και ως εκ τούτου μη αναστρέψιμη.

Με λίγα λόγια για τον γήινο παρατηρητή ή τον πα
ρατηρητή σ’ όποιο σημείο του Σύμπαντος, το παρατηρού
μενο γεγονός έχει μια ξεχωριστή μοναδικότητα την στιγμή 
της παρατήρησης, που δεν είναι δυνατό να επαναληφθεί α
κριβώς με την ίδια σύσταση. Κι αυτό γιατί, κατά την Η- 
ρακλειτική ρήση, δεν μπορούμε ν’ αγγίξουμε δυο φορές 
την ίδια θνητή ουσία" Το θέμα αυτό άπτεται του προβλή
ματος επανεμφάνισης του Poincare.307

Ο Ηράκλειτος, απ’ ότι φαίνεται στο πιο πάνω από
σπασμα, δεν δέχεται την επανεμφάνιση Poincare.

Ο Ηράκλειτος δέχεται την ανακύκλωση του χρόνου, 
αλλά όχι την ανακύκλωση των αντικειμένων, στην ίδια 
μορφή όπως προϋπήρξαν σε μια ορισμένη χωροχρονική

307Ο Henri Poincare ήταν Γ άλλος μαθηματικός, α στρονόμ ος και 
φ ιλόσ οφ ος του 19ου αιώνα. Α υτός για πρώτη φορά διατύπωσε 
την άπομη, ότι αυτό που ονομάζεται "εργοδική υπόθεση" είναι 
η επαναφ ορά  των ίδιων γεγονότω ν σε ά λλο  χ ρ ο νο χ ρ ο ν ικ ό  ση 
μείο, ό σ ο  χ ρ ό ν ο  και αν χρειαστεί να  π ερ ιμ ένο υ μ ε . Η επιστροφή  
ε ν ό ς  θερμοδυναμικού συστήματος σ ε  μια προγενέστερη  κατά
σταση, είναι γνω στή ως επανεμ φ άνιση  ή αναπαραγω γή Poin
care και ο  χ ρ ό ν ο ς  που χρειάζεται για μια τέτοια επανάλημη  
είναι γνω στός ως χ ρ ό νο ς  κύκλου Poincare, (βλέπε Alastair Rae 
Κ βανομη χανική  Π λάνη  ή Πραγματικότητα σελ. 180  επ.
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Άλλωστε το λέγει ρητά: Δ εν μπορείς ν’ αγγίξεις δυο 
φορές την ίδια θνητή ουσία.309

308 Κατά την Ελληνική μυθολογία , ο  Κ ρόνος τρώει τα παιδιά  
του. Ο Κ ρόνος, αναμφισβήτητα ταυτίζεται με του Χ ρ όνο  και τα 
παιδιά του είναι τα αντικείμενα του Χώρου, με την έννο ια  ότι 
αυτά βρίσκονται κάτω α πό  μια συ νεχή  μεταβολή που οδη γεί 
στον θάνατο σε επ ίπ εδ ο  ύλης. Κατά συνέπεια ο Χ ρ όνος  (Κρό
νος) τεμαχίζει κάθε στιγμή τα παιδιά του, μέχρι τελικής πτώ
σης.
309 Εδώ φαίνεται καθαρά η διαφορά της Ηρακλειτικής σκέμης  
με τις θεω ρίες των Στωϊκώυ, που πίστευαν στην επανεμ φ άνιση  
των προσώ πω ν και των πραγμάτων στην ίδια μορφή που ε ίχα ν  
σε περα σμ ένες επ ο χές . Δ η λα δή  οι Στωϊκοί δ έχο ντ α ν  την επ α 
νεμφ άνιση  Poincaie, ενώ  ο  Ηράκλειτος δ εν  την δέχοντα ν. Β έ
βαια για να πούμε την αλήθεια, δ εν  ήταν όλοι οι Στωϊκοί σ ’ 
αυτή την αντίλημη. Υ πήρξαν και εξαιρέσεις. Για παράδειγμα δα  
αναφέρω του Παυαίτιο. Ο Παυαίτιος γεννή θη κ ε στη Ρ όδ ο  κι έ- 
ζη σε πιθανά στα χρόνια  από 180-109  π.Χ. Επηρέασε πολύ τον  
Κικέρωυα ιδίως στο σύγγραμμά του με του τίτλο "de oficiis" α λ
λά και άλλους μεταγενέστερους Στωϊκούς όπω ς του Σευέκα και 
του Μάρκο Α υρήλιο κ.λ.π. '  Όπως όλοι οι Στω ϊκοί πίστευε πως 
το σόμπαν είναι άφθαρτο, αλλά  αμφισβητούσε ή αρνιόταν ότι 
κατά περιόδους φτάνει σ ε  μια κατάσταση που όλα  τα πράγματα  
ξαναγίνονται φωτιά (εκπύρωσις απ. 64-9). Α υτό  ίσως υπονοεί, 
όπως ισχυρίζεται ο  Φ ίλων ο  Α λεξανδρεύς (απ. 65) ότι απέρριπτε 
τη σχετική ιδέα της διαρκούς επανάλημης των ίδιων συμβά
ντων σ ε  διαδοχικές κοσμικές ανακυκλύσεις' Αυτά μας λέγει ο  
A. A. LONG στο β ιβλίο  του "Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ Φ ΙΛΟΣΟ Φ ΙΑ' 
που εκδόδη κε στην Ε λλάδα από το "ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜ Α  
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ" το έτος 1987 και συγκεκριμένα  
στη σελίδα  331. Α π ό  το κομμάτι αυτό, βγαίνει αβίαστο το συ
μπέρασμα, ότι η γνήσια  Ηρακλειτική σκέμη πέρασε σίγουρα  
στη δεύτερη περ ίοδο  του Στωϊκισμού, στην οποία  ανήκει ο  Π α
υαίτιος, (μετά την πρώτη περ ίοδο  του Ζήνωνα του Κιτιέα, του 
Χ ρύσιππου κ.λ.π.) και κατά λογική συνέπεια και στην ύστερη και 
τρίτη περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι, όσ ου ς οι Στωϊκοί επηρέασαν  
μεταγενέστερα, πήραν μια γνή σια  Ηρακλειτική αντίλημη των 
πραγμάτων.
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Σχετικό είναι και το απ. 6 το οποίο έχει διασώσει ο 
Αριστοτέλης, (Μετεωρ. 355 α 13) και το οποίο μας λέγει:

"ο ήλιος ου μόνον καθάπερ ο Ηράκλειτός φησι νέος 
εφ’ ημέρη εστίν, άλλ’ αεί νέος και συνεχώς".

ο ήλιος όχι μόνον, όπως λέγει ο Ηράκλειτος, είναι 
νέος κάθε ημέρα, αλλά είναι πάντοτε νέος και συνεχώς.

Έ τσ ι λοιπόν κι εδώ ο Ηράκλειτος βρίσκεται σε από
λυτη συνέπεια με την βασική φιλοσοφική του θέση της 
διαρκούς ροής των πάντων μέσα σε μια ανακύκλωση του 
χρόνου, αλλά με τα αντικείμενα να διαφοροποιούνται συ
νέχεια. Η κάθε μέρα, είναι διάρκειας ορισμένων ωρών (24 
περίπου), συνεχώς επαναλαμβανόμενη και κατά συνέπεια 
ανακυκλούμενη, αλλά κάθε φορά το αντικείμενο, (ήλιος) 
είναι πάντα κάθε μέρα νέος, δηλαδή δεν είναι ο χθεσινός. 
Σίγουρα μερικοί από τους αναγνώστες θα αναρωτιούνται 
που στήριζε την αντίληψή του αυτή ο Ηράκλειτος, δηλαδή 
το γεγονός ότι ο Ή λιος κάθε μέρα είναι νέος δηλαδή δια
φορετικός από τον χθεσινό. Λέτε να ήξερε ότι ο Ή λ ιος 
καθημερινά καίει τα ενεργειακά του αποθέματα σε τρόπο 
ώστε να μεταμορφώνεται διαρκώς και κάθε μέρα να είναι 
νέος. Εγώ δεν αποκλείω ακόμη και μια τέτοια γνώση, όσο 
κι αν αυτό μπορεί να φαίνεται σήμερα περίεργο. Μέσα από 
ποιες διαδικασίες έχει περάσει αυτή η γνώση στον Ηρά
κλειτο και στους υπόλοιπους μυστικούς όλων των εποχών, 
είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί σήμερα να απαντηθεί. Αλλά 
φύγετε από τέτοιες μάλλον δογματικές θέσεις που αναγ
καία προϋποθέτουν το στοιχείο της πίστης, κι ελάτε κάπου 
που η απόδειξη είναι πιο εύκολη από την απόδειξη μέσον 
της πίστης. Ο Ηράκλειτος, είναι κάτοχος των αρχέγονων 
κανόνων που διέπουν το Σύμπαν και φτάνουν αυτές, αν 
κατανοηθούν ορθά, για την ερμηνεία των φαινομένων. Δυο 
απ’ αυτές είναι η ενότητα των πάντων και η συνεχής ροή.

Έ τσ ι για τον Ηράκλειτο, αφού τα πάντα είναι ένα 
και συντίθενται από τον ίδιο δομικό ιστό, από το ίδιο υ
λικό, κι αφού τα πάντα, απτά πράγματα (αντικείμενα), υπό- 
κεινται αναγκαία κι αναπότρεπτα στην συνεχή ροή, η τε
λική πεποίθηση του Ηράκλειτου ότι και ο Ή λιος, όπως 
και το ποτάμι άλλωστε, σε κάθε χωροχρονική στιγμή, είναι 
νέος, είναι λογικό κι αβίαστο επακόλουθο των συνολικών
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απόψεών του. Για τον Ηράκλειτο όπως είδαμε και θα δού
με στην συνέχεια, τα πάντα, μικρά μεγάλα, άσπρα μαύρα, 
νέα γέρικα κ.λ.π. ακόμη και τα ζώντα και τα νεκρά 310 είναι 
ένα και καθοδηγούνται κυριαρχικά από τους κανόνες του 
Λόγου, από αυτούς τους λίγους σε αριθμό, αλλά πολύ δύ
σκολους σε κατανόηση, συμπαντικούς νόμους.

Για τον Ηράκλειτο δεν έχει καμμιά διαφορά εάν αυ
τοί οι συμπαντικοί νόμοι αναφέρονται σε ένα ποτάμι ή 
στον Ή λιο, σε ένα γάιδαρο ή σε ένα ερπετό, σε ένα πίθηκο 
ή σε ένα άνθρωπο, και σήμερα θα λέγαμε στη διπλή έλικα 
του DNA ή στο Σύμπαν. Οι νόμοι αυτοί, είναι νόμοι καθο
λικής εφαρμογής.

Έ τσ ι κι εδώ θα ξαναπώ ότι ο Ηράκλειτος μας μπά
ζει σε ένα άλλο τρόπο σκέπτεσθαι, αλλά τελικά, για το θέ
μα που μας απασχολεί, ο Ηράκλειτος δέχεται γενικά την 
μη αντιστρεψιμότητα των μεταβολών, οι οποίες επέρχονται 
από την συνεχή ροή.

Το ίδιο δέχεται και η θεωρία του Χάους. "Ο 
Prigogine αναστρέφει πλήρως αυτόν τον τρόπο θεώρησης, 
ισχυριζόμενος ότι τα πραγματικά βασικά πράγματα στο 
Σύμπαν είναι οι μη αντιστρεπτές μεταβολές και ότι η ιδέα 
των μικροσκοπικών σωματιδίων, οι κινήσεις των οποίων 
υπόκεινται σε αντιστρεπτούς νόμους, είναι μια προσέγγιση 
που ισχύει μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις όπου ένα σω
ματίδιο, ή συνεργαζόμενα σωματίδια, αποσυνδέονται απο
τελεσματικά από την αλληλεπίδρασή τους με το υπόλοιπο 
Σύμπαν. Πρέπει να προσέξουμε ότι οι θεμελιώδεις έννοιες 
είναι τα συμβάντα ή οι μεταβολές, και όχι τα αντικείμενα 
που κάνουν την μεταβολή. Ο Prigogine περιγράφει αυτή 
την μετατόπιση από το "είναι" στο "γίγνεσθαι" ως εξής:"

Αυτά μας λέγει ο Alastair Rae στο βιβλίο που προ- 
ανέφερα στη σελίδα 195 και παραθέτει μια ανάλυση της 
σκέψης του Prigogine που έχει έτσι:

"Η  κλασσική τοποθέτηση ήταν: πρώτα τα σωματίδια 
και ύστερα ο δεύτερος νόμος (  της Θερμοδυναμικής), το 
"είναι" πριν από το "γίγνεσθαι". Είναι δυνατό να μην ι-  
σχύει αυτό όταν βρεθούμε στο επίπεδο των στοιχειωδών
310 Νεκρά κατά την δική μας περιορισμένη αντίλημη των πραγ
μάτων.
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σωματιδίων και να πρέπει να εισαγάγουμε πρώτα τον δεύ
τερο νόμο πριν μπορέσουμε να προσδιορίσουμε αυτα τα 
πράγματα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι το "γίγνεσθαι" προη
γείται του "είναι; Α υτό  σίγουρα θα συνιστούσε μια ριζική  
εκτροπή από τον κλασικό τρόπο σκέψης. Όμως σε τελευ
ταία ανάλυση, ένα στοιχειώδες σωματίδιο, αντίθετα με το 
όνομά του, δεν είναι "δεδομένο" αντικείμενο, πρέπει λ ο ι
πόν να το κατασκευάσουμε, και σ ’αυτή την κατασκευή δεν  
είναι απίθανο να παίζει αποφασιστικό ρόλο το "γίγνεσθαι" 
η συμμετοχή των σωματιδίων στην εξέλιξη του φυσικού 
κόσμου."

Βλέπουμε λοιπόν πως ο Prigogine προσεγγίζει την 
Ηρακλειχική σκέψη, όπως θα δούμε στην συνέχεια, αλλά 
πριν, θα δούμε αυτήν την φράση: Όμως σε τελευταία ανά
λυση, ένα στοιχειώδες σωματίδιο, αντίθετα με το όνομά 
του, δεν είναι "δεδομένο" αντικείμενο, πρέπει λοιπόν να το 
κατασκευάσουμε" φράση η οποία εισάγει μια ευθεία ερώ
τηση πόσο ύλη είναι τα υποατομικά σωματίδια.

Το "είναι" και το "γίγνεσθαι" είναι μια βασική δομή 
της Ηρακλειτικής σκέψης. Ό ποιο βιβλίο για τον Ηράκλει
το να ανοίξει κανείς, θα βρει στα σίγουρα ανάλυση της έν
νοιας του "είναι" και του "γίγνεσθαι".

Στο πίσω εξώφυλλο του βιβλίου του Κώστα Αξελού 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και η Φιλοσοφία, διαβάζουμε:

"Η σκέψη του παραμένει ανοιχτή και πολυδιάστατη, 
ερωτηματική κι αινιγματική, αποσπασματική και ποιητική, 
δεν καθηλώνει το Είναι, δεν χωρίζει το Είναι από το γ ί-  
γνεσθαι-το Είναι είναι γίγνεσθαι και το γίγνεσθαι Ε ί- 
ναι-δεν κλείνει την Ολότητα, δεν κατασκευάζει κάποιο 
σύστημα."

Στη σελίδα 46 του ίδιου βιβλίου ο Αξελός παραθέ
τει αποσπασματικά, μερικές σκέψεις του Hegel από το έρ
γο του "Μαθήματα πάνω στην Ιστορία της φιλοσοφίας" 
Ας δούμε λοιπόν τι λέγουν αυτά τα αποσπάσματα:

"..Ο Ηράκλειτος συλλαμβάνει τώρα το ίδιο το από
λυτο σαν διαδικασία, σαν διαλεκτική....Το απόλυτο είναι η 
ενότητα του Είναι και του μη Είναι...Το αληθινό είναι το 
γίγνεσθαι και όχι το Είναι...Η νόηση (Verstand) χωρίζει το 
Είναι από το μη Είναι, ο νους (Vernunft) αναγνωρίζει το 
ένα στο άλλο...Οχρόνος είναι το καθαρό γίγνεσθαι.

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^Λ/>ΓΑΚ0Π0/Α0/ ίΦΑΚΑ^Τ^ξ ο  <Φ<£Ι0£
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Ας δούμε όμως τι μας λέγει και ένα άλλο βιβλίο για 
τον Ηράκλειτο, πάνω στο "Είναι" και το " γίγνεσθαι" σε 
ένα κεφάλαιο με ομώνυμο τίτλο.

” Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας φαίνεται 
ότι η σκέψη του Ηράκλειτου, κάτω από την αποσπασμα
τική και μεγαλειώδη άποψη με την οποία παρουσιάζεται, 
μπορεί να μας φέρει αυτό που ούτε οι παιδαριώδεις θρύλοι, 
ούτε τα ορθολογιστικά συστήματα είναι ικανά να μας δώ
σουν, δηλαδή την πρόσβαση σε ένα συλλογισμό από τον 
οποίο ξεκινά μια γλώσσα, η οποία, όπως η ποιητική, δεν  
εκφράζει ένα νόημα, α λλά  εκφράζεται από αυτό. " 3"

Ό  Ηράκλειτος δεν δέχεται τον Θεό εξ ορισμού και 
στατικό, αλλά εν δυνάμει και εξελισσόμενο, ο Θεός μετα
βάλλεται, παραμένοντας ο ίδιος, για  τον Ηράκλειτο, Θεός 
και "γίγνεσθαι" είναι ένα κι αφού ο Λόγος είναι οι κανό
νες του "γίγνεσθαι" κι αυτός είναι ένα με τον Θεό.

Όσο ξετυλίγω το κουβάρι που λέγεται Ηρακλειτική 
σκέψη, όλο και περισσότερο μένω εκστατικός, από την 
πληρότητα που περιέχει, πάνω σε όλα τα ουσιώδη θέματα 
που απασχόλησαν και απασχολούν επιτακτικά ακόμη και 
σήμερα, προ παντός σήμερα, την ανθρωπότητα και προ
σέξτε, σ’ όποιο νοητικό χώρο.

Έ τσ ι ξαφνικά βλέπουμε εδώ ότι το "είναι" και το 
"γίγνεσθαι" μπήκε στην ορολογία της κβαντικής επιστή
μης·

Βέβαια, έχω και εδώ να παρατηρήσω, ότι αυτό γίνε
ται τις περισσότερες φορές χωρίς καμμιά αναφορά στον Η
ράκλειτο, αλλά και όπου υπάρχει μια αναφορά, χωρίς ου
σιαστική σύνδεση με τον πατέρα του "Είναι" και του "γί- 
γνεσθαι". Δ εν διάβασα τα βιβλία του Prigogine311 312 κι έτσι

311 Η ράκλειτος, Ε κδόσεις Π Λ Ε Θ ΡΟ Ν  σελ. 18 στο οποίο  έχω  α
ναφερθεί πιο πάνω.

Ό πω ς έχω  πει στο 6ι6λίο  αυτό, είναι μια από τις μικρές ευτυ
χ ίες  που προσφέρει π σ ύ γχρ ονη  τεχνολ ογία  (μαζί με την αφά
νταστη δυστυχία) να  μπορείς να  γράφεις ένα  6ι6λίο  σ ’ ένα  
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι ενώ ε ίχ ε  γραφτεί αυτό το κεφά
λαιο, έπ εσ ε  στα χέρια μου, στο τέλος του Γενάρη του 1997, το 
πραγματικά θαυμάσιο βιβλίο  του Ilya Prigogine και της Isabelel 
Stengers με τον τίτλο "ΤΑΞΗ ΜΕΣΑ Α Π Ο  ΤΟ  ΧΑΟΣ" που εκ-
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δεν ξέρω αν αυτός κάνει κάποια αναφορά στον Ηράκλειτο. 
Από τη βιβλιογραφία είδα ότι έχει γραφτεί ένα βιβλίο στα 
Ελληνικά από τον Ευτύχη Μπιτσάκη, και έχει τον τίτλο 
"Το είναι και το γίγνεσθαι" (εκδ. Ζαχαρόπουλου 1983).

Το βιβλίο το έψαξα σε διάφορα βιβλιοπωλεία στην 
επαρχία και σε μια επίσκεψή μου στην Αθήνα και στον εκ
δοτικό οίκο, όπου πληροφορήθηκα ότι είναι εξαντλημένο 
κι έτσι δεν ξέρω το περιεχόμενό του, ούτε εάν σ’ αυτό υ
πάρχει καμμιά αναφορά στον Ηράκλειτο και την Ηρα- 
κλειτική σκέψ η.313

δόθη κ ε στην Α θ ή να  από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ το έτος 1986. 
Είναι πραγματικά ένα  α ξιόλογο  βιβλίο πάνω στα θέματα της κ
βαντικής μηχανικής και της νέα ς  Ε πιστήμης" του Χ άους και 
της πολυπλοκότητας, που αξίζει να το διαβάσει κανείς.
313 Τελικά, πρόσφατα, κι αφού ε ίχε  γραφτεί το κεφάλαιο αυτό, 
περιήλθαν στην κατοχή μου δυο βιβλία του συγγραφέα. Τ ο  ένα  
με τον τίτλο Η Φ ΥΣΗ  ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, εκ δό
σεις Σ ύγχρ ονη  Ε ποχή, Α θή να  1989, έκδοσ η  πέμπτη και το άλ
λ ο  με του τίτλο ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩ ΤΕΡΗ  ΦΥΣΙΚΗ, εκδό
σεις Ι.Ζαχαρόπουλος", Α θήνα  1990, έκ δοσ η  4η  αναθεω 
ρημένη και συμπληρω μένη.

Στα βιβλία αυτά πήρα μια μικρή γεύση πως ο  συγγραφ έας  
αντιλαμβάνεται το Ηρακλειτικό έργο. Κατ’ α ρ χή ν δ εν  βρήκα  
καμμιά άμεση ουσιαστική σύνδεσ η  του Ηρακλειτικού έργου με 
την σ ύ γχ ρ ο νη  επιστήμη. Στο πρώτο έρ γο  υπάρχει μια μικρή συ
γκεκριμένη αναφορά σ τον Ηράκλειτο, δύο περίπου σελίδω ν, 
στην οποία  δ εν  περιέχεται τίποτε το α ξιόλ ογο  για το πλησία
σμα της Η ρακλειτικής σκέμης. Βλ. σ ελ ίδ ες 4 8 ,4 9  και 50.

Στα άλλα σημεία και των δύο έργω ν του, ο  Η ράκλειτος πα
ρουσιάζεται, τελείως ουδέτερα π.χ. με την προσθήκη κάποιων 
προμετω πίδω ν από αποσπάσματα του Ηράκλειτου, χωρίς καμ- 
μιά παρακάτω αναφορά, στα κεφάλαια που α κολουθούν, έτσι 
σ α ν καθαρά διακοσμητικά στοιχεία.

Για παράδειγμα στο κεφάλαιο τέταρτο του δεύτερου βιβλίου  
του με τίτλο Υ Λ Η  ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ σελ. 131 παρατίθεται: Ή λιος  
νέος εφ’ ημέρη ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ σ α ν υπότιλος στο κεφάλαιο με 
του τίτλο αυτό. Α λλά  πιο κάτω τίποτε το σχετικό. Δ εν  διάβασα  
βέβαια εξονυχιστικά και τα δύο βιβλία, κι έτσι δέχομ α ι ότι μπο
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δ) Ο δεύτερος Νόμος της θερμοδυναμικής- Εντροπία.

Απόσπασμα 48. "τω ουν τόξω όνομα βίος, έργον δε 
θάνατος.'' Του τόξου το όνομα είναι βίος, το έργο όμως θά
νατος. Πολλές εκδοχές έχουν διατυπωθεί για την ερμη
νεία αυτού του αποσπάσματος. Από πρώτη όψη φαίνεται 
ότι ο Ηράκλειτος παίζει μεταξύ των λέξεων βιός που ση
μαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα, τόξο, μάλλον από 
το γεγονός ότι για  την χρήση του απαιτείται βία (έντασις) 
314 που ασκείται πάνω στη νευρά του τόξου για να παραχτεί 
το έργο του, το οποίο είναι ο θάνατος και βίος που σημαί
νει ζωή. Έ τσ ι λοιπόν μας λέγει ότι ενώ το τόξο κατά το 
όνομα είναι ζωή 314 315 κατά το έργο είναι θάνατος. Μέσα σ’ 
αυτή την ερμηνεία, υπάρχουν βέβαια οι βασικές Ηρακλει- 
τικές σκέψεις, όπως η ταυτότητα ζωής και θανάτου σαν 
δύο όψεις του ίδιου πράγματος, που εναλλάσσονται. Εγώ 
όμως προσωπικά έχω την αίσθηση ότι ο Σκοτεινός, ναι μεν 
χρησιμοποίησε αυτό το λογοπαίγνιο για να μας ξαναπεί 
για  μια ακόμη φορά τις σκέψεις του της εναλλαγής της 
ζωής και του θανάτου, αλλά στο βάθος της "σκοτεινής" του 
σκέψης, κυριαρχεί μια άλλη ιδέα. Τί είναι το τόξο ; Είναι 
ένα πρωτόγονο εργαλείο. Αποτελείται από δύο κέρατα 
και μια χορδή φτιαγμένη από συστραμμένα ζωικά νεύρα. 
Είναι προϊόν ζωικό, του βίου δηλαδή. Από μόνο του, δεν 
περιέχει παρά μόνο κάποιο κατάλοιπο του ζωικού βασι
λείου. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα και δεν παράγει έργο. 
Ό ταν λοιπόν το τόξο γίνει βιός, δηλαδή όταν πάνω του ε

ρεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σ τον πιο πάνω κανόνα, αλ
λά γενικά δ εν  ήταν εκ είνο  που περίμενα μ άχνοντας το βιβλίο. 
Τελικά το βιβλίο αυτό περιήλδε στην κατοχή μου στις α ρχές  
του 1997, σε νέα  έκ δοσ η  (εκδόσεις ΣΤΑΧΥ), αλλά δ εν  νομίζω  
ότι αφήρεσε τίποτα από την απογοήτευσή  μου α πό  τα άλλα βι
βλία του συγγραφέα πάνω  στο δέμα που μας ενδιαφέρει.
314Βλ. I. Σ Τ Α Μ Α Τ Α Κ Ο Υ  ΛΕΞΙΚΟ ΤΗ Σ Α ΡΧΑ ΙΑ Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι
ΖΕΙΣ ΓΛΩΣΣΗΣ κάτω α πό  τη λέξη  βιός. Μη ξεχνά τε ότι στην  
αρχαία γλώ σσα μας δ ε ν  υπήρχαν τόνοι.
315Βίος = Βιός
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νεργήσει η βία ή η ένταση, με την έννοια που είπαμε πιο 
πάνω, δηλαδή της μυϊκής ανθρώπινης δύναμης πάνω στη 
χορδή του, τότε το τόξο παράγει έργο που, στην προκει
μένη περίπτωση, είναι ο θάνατος.

Ό πω ς είδαμε σε άλλο μέρος του βιβλίου αυτού, α
δρανή υλικά, όπως το σίδηρο ή η πέτρα, αν χτυπηθούν το 
ένα με το άλλο παράγουν σπινθήρα, δηλαδή φωτιά που μα
κροσκοπικά, φαίνεται ότι δεν περιέχουν. Για την απελευ
θέρωση όμως της ενέργειας που κρύβεται σ’ αυτά τα υλικά, 
απαιτείται η παρέμβαση μιας άλλης ενέργειας. Η δύναμη 
που θα τα κτυπήσει μεταξύ τους. Έ τσ ι κι εδώ το βιός (τό
ξο) είναι η βία (ενέργεια) που ασκείται πάνω στην χορδή 
και μετατρέπεται σε μια άλλη ενέργεια, αυτή που ωθεί το 
βέλος για να παράγει το έργο του που είναι θάνατος. Θά
νατος όμως μπορεί να νοηθεί και η απώλεια ενέργειας που 
προκύπτει από την μετατροπή. Ο Ηράκλειτος είναι ο πρώ
τος και ίσως ο μεγαλύτερος διαλεκτικός όλων των επο
χών. Η σκέψη του δεν είναι μονοσήμαντη και δεν πρέπει 
να την αντιμετωπίζουμε σαν τέτοια.

Εδώ μας κάνει σαφή υπαινιγμό για το φαινόμενο 
της μετατροπής της ενεργείας σε διαφορετική μορφή και 
μας αφήνει μετέωρο το ερώτημα σε τι συνίσταται ο θάνα
τος. Στην θανάτωση του στόχου του βέλους ή στην απώ
λεια κατά την μετατροπή. Αυτό σήμερα είναι αντικείμενο 
της φυσικής επιστήμης και ονομάζεται εντροπία. Η λέξη 
εντροπία προέρχεται από δύο ελληνικές λέξεις Εν και 
Τροπή και δόθηκε από τον Clausius από το 1865 ακόμη, ό
ταν πρώτος ίσως διατύπωσε τον δεύτερο νόμο της θερμο
δυναμικής. Πολλοί μεγάλοι επιστήμονες, μετά τον Clausius 
έχουν ασχοληθεί με το θέμα της εντροπίας: Ludwig Boltz- 
man, Arthur Eddigton κ.λ.π. Η λέξη μοιάζει Ηρακλειτική 
μια και το δεύτερο συνθετικό της είναι η τροπή. Στα λίγα 
αυτά αποσπάσματα του Ηράκλειτου, που έχουν διασωθεί, 
την τροπή τη συναντάμε αυθεντικά στο απόσπασμα 31 και 
σύνθετη στο απόσπασμα 51 όπου ο Ηράκλειτος μας κάνει 
λόγο για την "παλίντροπο αρμονίη", όπως θα δούμε πιο κά
τω.

Αλλά και η σύγχρονη επιστήμη, γ ι’ αυτή την απώ
λεια ενέργειας στην μετατροπή, έχει υιοθετήσει μια ανά-

ΠΑ/v/VH φ. Γ^ />Γ  ΑΚορο/Λ0 /  ΗΡΑΚΛΑΤΟξ °  ^ Φ ^ ιοξ
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λογη ορολογία "θερμικός θάνατος". Στο απόσπασμα αυτό 
παρατηρούμε πως ο Ηράκλειτος μας παρουσιάζει ένα σύ
στημα μετατροπής της ενέργειας, που απαιτεί την θερμική 
απώλεια της μυϊκής δύναμης πάνω στην χορδή του τόξου, 
με αποτέλεσμα τον "θερμικό θάνατο" αφού βιός (ενέργεια) 
καταλήγει στην θερμική απώλεια. Βέβαια ο Ηράκλειτος 
μας έχει πει ότι "σκίδνησι και πάλιν συνάγει" που σημαίνει 
ότι τίποτα τελικά δεν χάνεται αλλά συσσωρεύεται στα α
μπάρια του σύμπαντος, μαύρες τρύπες θα τις πείτε εσείς, 
πέστε τις όπως θέλετε. Εγώ θα τις πω αίθουσες επιστρο
φής. Παρά ταύτα όμως η απώλεια της θερμικής ενέργειας, 
για  τις συνθήκες αυτού του σύμπαντος, του σύμπαντος του 
νερού, είναι οριστική, και γ ι’ αυτό θάνατος.

Απ. 126 Ψυχρά θέρεται, θερμά ψύχεται, υγρά αυαί- 
νεται, καρφαλέα νοτίζονται".

Τα ψυχρά θερμαίνονται, τα θερμά ψύχονται, τα υγρά 
ξεραίνονται, τα ξηρά νοτίζουν.

Τι είναι πάλι αυτό που μας λέγει το "σκοτεινό" παιδί 
της Εφέσου στον έκτο π.Χ. αιώνα;

"Στην απλούστερη εκδοχή του, ο Λεύτερος Ν όμος316 
ορίζει ότι η θερμότητα ρέει από τα θερμά στα ψυχρά σώ
ματα."

Αυτά μας λέγει ο Paul Davies στο βιβλίο του "Τα τε
λευταία τρία λεπτά"317. Εδώ ο Ηράκλειτος μας μιλά γ ι’ αυ
τή την ροή της θερμότητας που ορίζει τον νόμο της εν
τροπίας, αλλά προσθέτει κάποιες παραμέτρους. Πρώτα την 
παράμετρο των υγρών και των ξηρών που από πρώτη εντύ
πωση μοιάζουν νάναι μακρυά από την θερμότητα και την 
ροή της. Στα χρόνια του Ηράκλειτου, αλλά και πολλούς 
αιώνες μετά, ο μέσος άνθρωπος δεν γνώριζε ότι όλα τα 
πρράγμα της ύλης, και πριν απ’ όλα το νερό, έχουν την φω
τιά μέσα τους (το αείζωον πυρ), ούτε μπορούσε ο μέσος άν
θρωπος, της εποχής εκείνης να κάνει την διάκριση με
ταξύ υδρογόνου και ύδατος, γ ι’ αυτό ο Ηράκλειτος εδώ μι-

Μ ιλάμε για του Δ εύτερο Ν όμ ο  της θερμοδυναμικής, όπω ς  
μπορεί να καταλάβει κανείς.

D avies Paul Τα τελευταία τρία λεπτά" εκδόσ εις Κάτοπτρο 
Α θή να  1996., σελ. 25.
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λάει για  υγρά. Σήμερα όμως ξέρουμε πως τα αποθέματα ε
νέργειας των άστρων είναι υγρά και μάλιστα υδρογόνο 
που με βάση το δευτέριο μετατρέπονται σε ήλιον, δηλαδή 
σε καύσιμη ύλη, δηλαδή σε θερμότητα που καταναλώνεται 
με τον ίδιο τρόπο και ρέει με τον ίδιο τρόπο, όπως οποια
δήποτε άλλη μορφή θερμότητας.

Βλέπουμε λοιπόν πως ο Ηράκλειτος, είχε σαφή επίγ
νωση των πραγμάτων όταν στην έννοια των θερμών και 
των ψυχρών, εισάγει και την έννοια των υγρών και των 
ξερών.

Δεύτερη παράμετρος φαίνεται να είναι το γεγονός 
ότι ο Ηράκλειτος με την πιο πάνω διατύπωση, φαίνεται να 
ξεφεύγει από την σημερινή επιστημονική αντίληψη του μο
νοδρόμου του βέλους του χρόνου ή της διαρκώς αυξανόμε
νης εντροπίας που σηματοδοτεί μια μόνο κατεύθυνση ή του 
μονοδιάστατου θερμικού θανάτου. Αυτό είναι λογική συνέ
πεια του γεγονότος ότι όπως είδαμε και πιο πάνω, ο Ηρά
κλειτος πιστεύει στην διαρκή ροή των πάντων, αλλά όχι 
γραμμικά αλλά κυκλικά, όπως πιστοποιείται από πολλά α- 
ποσπάσματά του, αλλά και από το γεγονός ότι ο Ηρά
κλειτος μας λέγει ότι την ίδια ώρα που διασκορπίζει (ο 
Λόγος) την ίδια ώρα και ξαναμαζεύει, όπως αυτά τα εί
δαμε πιο πάνω.

Στη σύγχρονη επιστήμη, υπάρχει ένας τέτοιος προ
βληματισμός, που δεν μας επιτρέπει πια η μεγάλη έκταση 
του βιβλίου αυτού, να προσεγγίσουμε, αλλά κανείς από 
τους προβληματισμένους επιστήμονες πάνω σ’ αυτό, δεν 
προσεγγίζει τον Ηράκλειτο και την σκέψη του.

Πάνω σ' αυτή την θεματική ενότητα πρέπει να μη 
ξε- χάσουμε να αναφερθούμε και σε κάποια άλλα Ηρα- 
κλειτικά αποσπάσματα:

Απ. 31. πυράς τροπαί πρώτον θάλασσα, θαλάσσης δέ 
τό μέν  ήμισυ γή, τό δέ ήμισυ πρηστήρ... θάλασσα διαχέεται 
και μετρέεται εις τόν αυτόν λόγον, οκοίος πρόσθεν ήν ή 
γενέσθαι γή.

πυρός μετατροπές, πρώτα τρέπεται σε θάλασσα, και 
το μισό όμως της θάλασσας γίνεται γη και το άλλο μισό 
καταιγίδα (πρηστήρ318) ή θάλασσα διαχέεται και έχει σαν 
μέτρο τον ίδιον ακριβώς λόγον ο οποίος ήδη υπήρχε πριν

ΡΛΛΛΗ φ. r<iWAKopo/A<>/ ΗΡΑΚΛ̂ ΤΟξ ο «Φ«£Ι<>£
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να γίνει γη.
Εδώ με σαφήνεια μας περιγράφει την διαρκή μετα

τροπή της ενεργείας, εκεί που αναπτύσσεται το φαινόμενο 
της εντροπίας.

ε) ΧΑΟΣ και ΤΑΞΗ

Πολύ τελευταία έχει αναπτυχθεί στη σύγχρονη επι
στήμη η θεωρία του Χάους, της Τάξης και της Πολυπλο- 
κότητας ή συγχρονικότητας.

Δ εν είναι εύκολο ν’ αναπτυχθεί εδώ η θεωρία αυτή, 
γιά  την παρουσίαση της οποίας άλλωστε είμαι και ο τε
λευταίος αρμόδιος, αλλά με λίγα λόγια μπορούμε εδώ να 
πούμε μερικά πράγματα για να προσανατολιστεί ο μη ειδι
κός αναγνώστης.

Τα πάντα στηρίζονται σε μια παλιά και ξεχασμένη 
θέση του Πουανκαρέ, για τον οποίο μιλήσαμε πιο πάνω και 
τα πάντα άρχισαν στην δεκαετία του 1960 όταν ο Έ ν -  
τουαρντ Λόρεντζ, μετεωρολόγος, με ένα άθλιο, για  τα ση
μερινά δεδομένα, ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποπειράθηκε 
να κάνει κάποια προγράμματα πρόβλεψης του καιρού. Με
τά από χιλιάδες εφαρμογές, προέκυψε ότι οι λογαριασμοί 
που έκανε το πρόγραμμα, από πολύ μικρές διαφορές στο 
ξεκίνημα, οδηγούσαν σε πολύ διαφορετικά και άσχετα με
ταξύ τους αποτελέσματα. Έ τσ ι προέκυψε η βασική αρχή 318

318 Η Λέξη πρηστήρ στην Ελληνική γνώ σοα  είναι π ολλα πλή ς  
σημασίας. Σημαίνει αστραπόβροντο, θύελλα  μετά κεραυνών, 
αλλά και λαίλαμ, καταιγίδα. Βλ. I. ΣΤ AM  A T  Α Κ Ο Υ  ΛΕΞΙΚΟ  
ΤΗΣ Α ΡΧΑ ΙΑ Σ ΕΛΛΗ ΝΙΚ Η Σ ΓΛΩΣΣΗΣ κάτω α πό  τη λέξη. 
Προτίμησα την λέξη  καταιγίδα που είναι πιο κατανοητή από  
τους πολλούς και που νομίζω  ότι ταιριάζει περισσότερο στην 
νοηματική ακολουθία  του αποσπάσματος, μια και η καταιγίδα  
περιέχει εξ  ορισμού και το νερ ό  και την φωτιά που είναι τα δύο  
σημεία ενα λλα γή ς που μας βάζει στο απόσπασμα  αυτό ο  Η ρά
κλειτος. Γύρω α πό  την ερμηνεία της λέξης "πρηστήρ" υπάρχει 
μεγάλη διαφορά απόμεω ν. Τ ο βρήκα αυτούσιο και αμετάφρα
στο. Βρήκα ερμη νείες όπω ς "φλογιστής", "πυρωμένη πνοή", 
πυρω μένο ρεύμα" κ.λ.π. Ο Α ξελ ό ς  το αποδίδει σίφουνας.
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της εξέλιξης της επιστήμης του Χάους, που συνίσταται 
στην φοβερή ευαισθησία και την εξάρτηση του αποτελέ
σματος από τις αρχικές συνθήκες.

Μετά διατυπώθηκε το "φαινόμενο της πεταλούδας" 
που σημαίνει με λίγα λόγια ότι μια πεταλούδα που κινεί 
τα φτερά της στο Πεκίνο, μπορεί να προκαλέσει μια απρό
βλεπτη καταιγίδα στη Νέα Υόρκη. Φαίνεται λίγο υπερβο
λικό αλλά όχι αποκλεισμένο από την θεωρία του Χάους κι 
έτσι αναπτύχθηκε η νέα επιστημονική θεώρηση του κόσμου 
που αναγνωρίζει μια αέναη και μάλλον άναρχη προς το 
παρόν, εναλλαγή μεταξύ της αταξίας (Χάος) και της τάξης, 
που όμως φαίνεται ότι μάλλον υπακούει σε μια αφανή τά
ξη·

Για ενημέρωση του αναγνώστη που επιθυμεί να ασ
χοληθεί περισσότερο για την νέα αυτή επιστήμη, συνιστώ 
τα βιβλία των ειδικώτερων από μένα Ilya Prigogine- Isa
belle Stengers "Η Τάξη μέσα από το Χάος" , James Gleick 
"Το Χάος, μια Νέα Επιστήμη" , Ian Stewart "Παίζει ο Θεός 
Ζάρια, Η Επιστήμη του Χάους,", F. David Peat "Η Φιλοσο
φική Λίθος, Το Χάος, η Συγχρονικότητα και η "κρυφή" Τά
ξη του Κόσμου", Παύλου Δημοτάκη "Το Χάος και η Φυλή 
των Ελλήνων" και αρκετά άλλα που μπορείτε στο κάτω- 
κάτω να τα βρείτε και μόνοι σας. "Εγώ θα τα λέω όλα στο 
θέμα Ηράκλειτος" (!)319

Εκείνο που είναι τραγικό, κατά την άποψή μου πάν
τα, είναι ότι σε όλα αυτά τα βιβλία, καίτοι οι ιδέες που α
ναπτύσσονται, ακουμπάν άμεσα την Ηρακλειτική σκέψη 
δεν γίνεται αναφορά στον Ηράκλειτο παρά στα "ψιλά" δη
λαδή από τον Έ λληνα  συγγραφέα και ένα άλλο Έ λληνα 
προλογιστή κάποιου βιβλίου. Ούτε στο βιβλίο του F. David 
Peat "Η Φιλοσοφική Λίθος, Το Χάος, η Συγχρονικότητα 
και η "κρυφή" Τάξη του Κόσμου" που από τον τίτλο του σε 
προδιαθέτει για την "κρυφή" τάξη ή την κρυφή αρμονία του 
Κόσμου, αυτή την κρυφή αρμονία που αποτελεί την κύρια

319 Ο προσ διορισ μός των βιβλίω ν αυτών κατά εκδότη και έτος  
έκ δοσ η ς φίνεται πιο κάτω στο κεφάλαιο Βιβλιογραφία και από  
εκεί μπορεί ο  αναγνώ στης να  καθοδηγηθεί στην ανεύρεσή  
τους, αν το θέμα αυτό του ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
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συνισταμένη της Ηρακλειτικής σκέψης και που προκύπτει 
από πολλά αποσπάσματα του Ηράκλειτου, βρήκα καμμιά 
αναφορά στον Ηράκλειτο. Δεν πειράζει όμως, ο "Σκοτει
νός" είναι συνηθισμένος εδώ και 25 αιώνες σε κάτι τέτοια, 
εδώ θα τα χαλάσουμε τώρα.

Μια πανάρχαιη θεμελειώδης εσωτερική φράση είναι 
η πιο κάτω: "Ordo ab Chao" που σημαίνει η Τάξη από το 
Χάος. Έ τσι βλέπουμε πως αυτό που στα τελευταία χρόνια 
είναι προβληματισμός της σύγχρονης επιστήμης, ήταν αρ- 
χέγονη θεμελιώδη "πίστη" (;) της εσωτερικής σκέψης.

Ο Ηράκλειτος, είναι σχεδόν ο πρώτος επώνυμος που 
άγγιξε, εκτός από όλα τα άλλα, και το τελευταίο πρόβλη
μα της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης. Το πρόβλημα του 
Χάους και της Τάξης. "Ο Ηράκλειτος θεωρεί την σύνθεση 
των αντιθέτων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την δημι
ουργία του Κόσμου, πράγμα που συμπίπτει με την οριακή 
αλλά δυσδιάκριτη συνύπαρξη Χάους και Τάξης..." μας λέ
γει ο σύγχρονος επιστήμονας Παύλος Δημοτάκης στο βι
βλίο που ανάφερα πιο πάνω.

Τάξη και Χάος. Είναι δυο πράγματα αντίθετα. Ο Η
ράκλειτος έχει εισφέρει στην ανθρώπινη σκέψη, πολλές τέ
τοιες δυάδες αντιθέτων, όπως είδαμε αλλά και θα δούμε 
πιο κάτω και το πιο σπουδαίο μας έχει μάθει να σκεφτό
μαστε με ένα διαφορετικό τρόπο πάνω στις αντιθέσεις και 
να προσπαθούμε να βρούμε την κρυφή αρμονία μέσα απ’ 
αυτές.

" ..Μόλις εξαντληθούν τα αποθέματα της τάξης, ο 
"θάνατος" των δυναμικών μορφών με τις οποίες απασχο
λήθηκε και ο Prigogine, είναι ανέκκλητος. Το βέλος του 
χρόνου δείχνει σαφώς και αναμφισβήτητα προς τα εκεί. Α ν  
μάλιστα πάρουμε τοις μετρητοίς τον William Thomson και 
τον Clausius δεν είναι μόνο ο δικός μου και ο δικός σας 
θάνατος αναπόφευκτος, αλλά και του Σύμπαντος Κόσμου. 
Μολονότι δεν θα’πρεπε ίσως να το πάρουμε και τόσο σο
βαρά, αλλά να προτιμήσουμε την σαφώς πιο χαριτωμένη 
και ανθρώπινη διατύπωση του δευτέρου Νόμου και της μη 
αντιστρεπτότητας απ’ τον Ηράκλειτο: ποταμώ γαρ ουκ ε-  
στίν εμβήναι δις τον αυτώ. Στο κάτω κάτω δεν χάθηκε και 
ο κόσμος!Μπαίνεις σε καινούργιο ποταμό. Αλλαγμένος."
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Αυτά μας λέγει ο Δημήτρης Κατάκης προλογίζοντας 
την Ελληνική έκδοση του βιβλίου των Ilya Prigogine- 
Isabelle Stengers "Η Τάξη μέσα από το Χάος" και πράγμα
τι αυτά είναι πολύ αξιόλογα για το θέμα που μας απασχο
λεί.

"ώσπερ σάρμα εική κεχυμένων ο κάλλιστος κόσμος..''
Σαν σκουπίδια τυχαία σκορπισμένα είναι ο πιο κα

λός κόσμος. Αυτά μας λέγει ο Ηράκλειτος στο απ. 124 το 
οποίο μας διάσωσε ο Θεόφραστος. Το απόσπασμα αυτό του 
Ηράκλειτου, έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στους ερμη
νευτές του. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να κάνω μια συνοπτική 
ανάπτυξη για το τι λένε μερικοί ερμηνευτές του Ηράκλει
του.

" Ο Ηράκλειτος μας λέγει ότι ο γενητός κόσμος εί
ναι μίγμα τάξεως και τύχης. Η  τ ύ χ η  είναι η επικρατού
σα έννοια εις το πρώτον μέρος του αποσπάσματος, ενώ η 
τά ξ  ι ς  και ο λ  ό γ  ος εις το δεύτερον... Άρα , τα πάντα εί
ναι κεχυμένα ε ι κ ή ,  δηλαδή τυχαίως, δίκην σάρματος, ό
πως είναι ένας σωρός σκουπιδιών, αλλά συγχρόνως είναι 
μεμειγμένα μετά της ιδέας του καλλιστού κόσμου, η οποία 
είναι η τάξις."

Αυτά μας λέγει ο Χ.Α. Λαμπρίδης στο έργο του Η-
Γ ,  -5ΛΓ) , ,

ΡΑΚΛΕΙΤΟΣ που αναφεραμε πιο πάνω, κάτω απο το α
πόσπασμα 124.

// Ο κόσμος, όντας το σύνολο των όντων και των 
φαινομένων, συμπεριλαμβάνει και στοιχεία που χαρακτηρί
ζονται ή μη-κανονικότητα. Α υτό  όμως δεν αίρει την θεμε
λιώδη αρχή του κόσμου ως "παγκόσμιας τάξης".

Αυτά μας λέγει ο Αθανάσιος Κυριαζόπουλος στον 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ των εκδόσεων ΚΑΚΤΟΣ, κάτω από το σχε
τικό απόσπασμα.

Οι ερμηνευτές αυτοί του Ηράκλειτου δεν είχαν ο
πωσδήποτε αφετηρία της ερμηνείας τους την σημερινή ε
πιστημονική αντίληψη του Χάους ή της αταξίας και της 
Τάξης. Βλέπετε όμως πως όλοι καταλήγουν ότι ο Ηρά
κλειτος εδώ μας μιλάει για  την αταξία (Χάος) και την Τά- 320
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320 Στο πρώτο Μ έρος κεφάλαιο Η Βιβλιογραφία στα Ελληνικά.
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ξη. Αυτή είναι, κατά την γνώμη μου, μια ακόμη απόδειξη 
πως κι εδώ η Ηρακλειτική σκέψη έχει κάνει το θαύμα της. 
Ναι ο Ηράκλειτος είναι ο πρώτος που με τα αποσπσματά 
του έφερε στην ανθρωπότητα αυτή την σκέψη, δηλαδή την 
παράλληλη ύπαρξη και λειτουργία της τάξης και της ατα
ξίας (ή του Χάους). Σχεδόν από όλα τα αποσπάσματα του 
Ηράκλειτου, προκύπτει αυτή η δυναμική συνύπαρξη της α
ταξίας και της τάξης. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τις εναλλα
γές του πυρός, την σχέση του Λόγου με τα πράγματα και 
τους ανθρώπους, την αρμονία των αντιθέτων και πιο πολύ 
την κρυφή αρμονία. Τα πάντα στον Ηράκλειτο, όταν ανα
λυθούν, μας οδηγούν, όχι βέβαια μαθηματικά, αλλά φιλοσο
φικά στα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης του Χάους 
και της πολυπλοκότητας.

στ) Υπερχορδές

" Η έρευνα για την ενοποιημένη θεωρία -ακόμη και 
για την Θεωρία των Πάντων- πέρασε μια σημαντική αλλά 
και απογοητευτική φάση στις αρχές της δεκαετίας του 
1980. Κάποιες θεωρίες, όπως η υπερσυμμετρία και οι ανώ
τερες διαστάσεις, φάνηκε ότι ανοίγουν καινούργιους δρό
μους στη σχετική έρευνα. Φάνηκε δηλαδή ότι τα σοβαρά 
προβλήματα των απειρισμών, που είχαν αναστείλει όλες 
τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας κβαντικής θεωρίας 
για τη βαρύτητα, εξέλειπαν ή, το λιγότερο, μπορούσε να α
γνοηθούν στο πλαίσιο της θεωρίας της υπερβαρύτητας. Η 
διευρυμένη θεωρία των Kaluza και Klein αποτέλεσε ένα 
ελκυστικό πλαίσιο για τη συνένωση των τεσσάρων δυνά
μεων, αν και υπήρχαν ακόμη αρκετά προβλήματα. Μ’ άλλα 
λόγια, οι φυσικοί έβλεπαν ευνοϊκά τα διάφορα σχήματα ε
νοποίησης που συνδύαζαν την υπερσυμμετρία με τις ανώ
τερες διαστάσεις. Σ’ αυτό το σημείο άρχισαν να μελετούν 
τη θεωρία των χορδών.

Οι ρίζες της θεωρίας των χορδών βρίσκονται στα 
τέλη της δεκαετίας του 1960, και στην εργασία του 
Gabrielle Veneziano. Εκείνη την εποχή οι φυσικοί προσπα
θούσαν να βάλουν σε τάξη την πληθώρα των αδρονίων, 
των σωματιδίων που αλληλεπιδρούν ισχυρά, και είχαν
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προκόψει από τις συγκρούσεις μέσα στους επιταχυντές σω
ματιδίων. Αυτό συνέβαινε πριν από την εισαγωγή του προ
τύπου των κουάρκ.

Το σοβαρότερο πρόβλημα ήταν ο μικρός χρόνος ζω
ής (της τάξεως των ΙΟ'23 δευτερολέπτων) κάποιων αδρονί- 
ων, τα οποία είναι γνωστά ως συντονισμοί (resonances), 
διότι έγινε σαφές ότι δεν είναι στοιχειώδη σωματίδια, πε
ρισσότερο έμοιαζαν με κάποιες βραχύβιες διηγερμένες κα
ταστάσεις των υπολοίπων αδρονίων. Μπορούσε κανείς να 
φανταστεί ότι τα εσωτερικά συστατικά των αδρονίων δι- 
εγεΐρονται σε ανώτερες κβαντομηχανικές καταστάσεις λό
γω των σφοδρών συγκρούσεων. Η έρευνα έδειξε ότι κά
ποια απ’ αυτά τα αντικείμενα είχαν πολύ μεγάλο σπιν (π.χ. 
11/2). Επίσης, ανακαλύφθηκε μια συστηματική σχέση με
ταξύ του σπιν και της μάζας των εν λόγω αδρονίων.

Για να ερμηνεύσει όλα τα παραπάνω, ο Veneziano 
πρότεινε «επί τούτω» ένα πρότυπο. Εκείνη την εποχή ή
ταν απλώς μια μαθηματική διαδικασία χωρίς κάποιο φυσι
κό περιεχόμενο. Στη διάρκεια όμως κάποιας προσεκτικό
τερης μελέτης, αποσαφηνίστηκε ότι το πρότυπο του 
Veneziano περιέγραφε την κβαντική κίνηση μιας χορδής. 
Αυτό συνιστούσε αξιοσημείωτη διαφοροποίηση από προη
γούμενες θεωρίες που προσπαθούσαν να περιγράφουν την 
ύλη μέσω της έννοιας του σωματιδίου. Επιπλέον, από κά
ποια άποψη, το πρότυπο των χορδών συμφωνούσε περισσό
τερο με το πείραμα απ’ ό,τι η παραδοσιακή σωματιδιακή 
προσέγγιση.

Υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο όπου η θεωρία χορ
δών για αδρόνια φαίνεται πως επιβεβαιώνεται. Ό πω ς γνω 
ρίζουμε πια, τα αδρόνια αποτελούνται από κουάρκ, τα ο
ποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω μιας δύναμης που 
ασκείται από το ένα στο άλλο. Μπορούμε να φανταστούμε 
τους δεσμούς που δημιουργεί η δύναμη αυτή σαν «λαστι
χάκια» που συγκρατούν τα κουάρκ μεταξύ τους. Πράγματι, 
έτσι ερμηνεύεται το γεγονός ότι η δύναμη μεταξύ των 
κουάρκ αυξάνεται όσο αυξάνεται και η μεταξύ τους από
σταση. Και όσο τα κουάρκ απομακρύνονται μεταξύ τους 
τόσο η αλληλεπίδρασή τους μοιάζει σαν να προέρχεται από 
μια τεντωμένη ελαστική χορδή. Η συγκεκριμένη δύναμη,
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μάλιστα, είναι τόσο ισχυρή ώστε η ενέργεια αλληλεπί
δρασης είναι συγκρίσιμη με τη μάζα ηρεμίας των κουάρκ. 
Σ’ αυτές τις συνθήκες η «ελαστική χορδή» καταλήγει να 
είναι σημαντικότερη από τα ίδια τα κουάρκ. Επομένως, αν 
περιγράφουμε το σύστημα μόνο μέσω των χορδών δεν κά
νουμε μεγάλο λάθος.

Εκείνη την εποχή εξελάμβαναν το πρότυπο των χορ
δών απλώς σαν μια χονδρική προσέγγιση. Επιπλέον πρόβ
λημα ήταν το ότι περιοριζόταν στα μποζόνια. Κάποιοι φυ
σικοί, όμως, που μελέτησαν ενδελεχώς αυτό το πρότυπο, α
νακάλυψαν μερικές ενδιαφέρουσες ιδιότητες που εμπε
ριέχονταν στη θεωρία. Τότε, το 1970, ο John Schwarz και ο 
Andre Neveu ανακάλυψαν μια δεύτερη θεωρία χορδών για 
την περιγραφή των φερμιονίων.

Το 1974 περίπου, οπότε αναπτύχθηκε η κβαντική 
χρωμοδυναμική (QCD), η θεωρία των χορδών έπαψε να πα
ρουσιάζει ενδιαφέρον ως κάποιο αδρονικό πρότυπο. Θα 
μπορούσε μάλιστα να παραμεριστεί εντελώς αν ο Schwarz 
και ο συνεργάτης του Joel Scherk δεν παρατηρούσαν ότι 
αυτή η θεωρία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μέσα σε ένα 
εντελώς διαφορετικό και πιο ενδιαφέρον πλαίσιο. Έ να  
από τα προβλήματα της αρχικής θεωρίας των χορδών ήταν 
το ότι περιέγραφε κι ένα σωματίδιο με μηδενική μάζα και 
σπιν 2, το οποίο δεν αντιστοιχούσε σε κανένα αδρόνιο. 
Αυτό όμως δεν ήταν παρά το βαρυτόνιο -το σωματίδιο- 
φορέας της βαρύτητας. Θα μπορούσε, λοιπόν, αναρωτήθη
καν οι Scherk και Schwarz, η θεωρία των χορδών να είναι 
στην πραγματικότητα μια θεωρία για τη βαρύτητα; Θα 
μπορούσε, επίσης, να είναι μια Θεωρία των Πάντων;

Χρειάστηκε μια δεκαετία για να γίνει ευρύτερα απο
δεκτή αυτή η τόσο τολμηρή ιδέα. Σ’ αυτό το χρονικό διά
στημα μια μικρή ομάδα θεωρητικών (συμπεριλαμβανομέ
νων των John Schwarz και Michael Green) μελετούσε κάθε 
πρόβλημα μαθηματικής συνέπειας -τα ταχυόνια, τους απει- 
ρισμούς, τις ανωμαλίες, την ανάγκη των ανώτερων διαστά
σεων και της υπερσυμμετρίας. Δ εν ήταν, όμως, λίγοι αυτοί 
που τους ειρωνεύονταν πως χάνουν τον καιρό τους με μια 
«ξοφλημένη» θεωρία. Σήμερα, αυτό έχει αλλάξει. Με τη 
θεωρία των χορδών -γνωστή στην πιο σύγχρονη εκδοχή
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ως η θεωρία των υπερχορδών (superstrings theory)- απα
σχολούνται οι πιο φημισμένοι θεωρητικοί φυσικοί".321

Η θεωρία των υπερχορδών δεν είναι, ακόμη και σή
μερα (τέλος του 1999) αποδεκτή παρά μόνο από μια μερίδα 
επιστημόνων, ενώ μια άλλη σημαντική μερίδα είναι δια
μετρικά αντίθετη. Το βιβλίο αυτό από το οποίο πήραμε το 
πιο πάνω κομμάτι, ασχολείται μ’ αυτό ακριβώς το θέμα και 
περιέχει συνεντεύξεις των διϊστάμενων απόψεων των επι
στημόνων.

Α π . 51. ου ξυνιάσιν όκως διαφερόμενον εωυτώ ομολογέει παλίντροπος 
αρμονίη όκωσπερ τόξου και λύρης.

δεν κατανοούν πως ενώ κάποιο πράγμα διαφέρει με τον εαυτόν του, 
είναι σύμφωνο μ' αυτόν, είναι μία παλίντροπος αρμονία, όπως ακριβώς του τό
ξου και της λύρας.

Τι μας λέγει εδώ αυτό το σκανταλιάρικο παιδί της 
Ελληνικής αρχαιότητας; Μας λέγει ότι οι πολλοί,322 δεν α
ντιλαμβάνονται ότι το κάθε πράγμα είναι σύμφωνο αλλά 
και διαφέρει από τον εαυτό του, πράγμα που σημαίνει απο
μακρύνεται και πάλι είναι μαζί, και πάλι ξαναβρίσκεται με 
τον εαυτό του και πάλι απομακρύνεται απ’ αυτόν. Μήπως 
το καθένα πράγμα, συνδέεται με αυτά τα "λαστιχάκια" που 
είδαμε πιο πάνω, που επιτρέπουν την απόσταση, αλλά ξα- 
ναεπιβάλουν την επαφή, ούτως ώστε το πράγμα διαφέρει, 
αλλά και πάλι είναι ομόλογο με τον εαυτό του; Μήπως δεν 
μας είπε στο απ. 91 σκίδνησι καί πάλιν συνάγει (μάλλον δέ ουδέ πάλιν 
ουδ' ύστερον, αλλ' άμα συνίσταται καί απολείπει) καί πρόσεισι καί άπεισι.

σκορπίζει και πάλι μαζεύει ( και μάλιστα όχι απλά 
πάλι, ούτε πιο ύστερα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται και 
χάνεται) και πλησιάζει και απομακρύνεται).
______Αυτοί οι Ηρακλειτικοί προσδιορισμοί, προϋποθέτουν
321 Αυτό το κομμάτι το πήρα από το 6ι6λίο ΥΠΕΡΧΟΡΔΕΣ "η 
θεωρία των πάντων" (JHon Schwarz, Edward Witten, Michael 
Green, David Gross, Jhon Ellis, Abdus Salam, Sheldon Glashow, 
Richard Feynman; Steven Weinberg ), επιμέλεια και εισαγωγή 
Paul Davies, Julian Brown. Εκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ, Αθήνα 
1989.
322 Αυτό το απόσπασμα, είναι από εκείνα που ο Ηράκλειτος α
πευθύνει στους "πολλούς", και θυμηθείτε το ανάλογο κλειδί 
που περιγράμαμε στο κεφάλαιο "ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ"
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αναγκαία μια άμεση και διαρκή σύνδεση των πάντων με 
άρρηκτα δεσμά, που όμως επιτρέπουν την απομάκρυνση 
αλλά και την ξανά επαφή. Πως μπορούμε να περιγράφουμε 
μια τέτοια επαφή των πάντων, παρά ότι συνδέονται με κά
ποιους ελαστικούς δεσμούς. Να πάλι τα λαστιχάκια.

Αλλά ας πάμε και στο δεύτερο μέρος του απ. 51 το 
οποίο μας λέγει: παλίντροπος αρμονίη όκωσπερ τόξου και λύρης.

Άλλο πάλι αυτό! Το τόξο και η λύρα είναι δυο δια
φορετικά άσχετα εργαλεία. Το ένα παράγει θάνατο, όπως 
μας είπε στο απ. 48. Το άλλο παράγει μουσική. Θεωρητικά 
καμμιά σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Το μόνο κοινό 
σημείο τους, είναι ότι και τα δυο λειτουργούν με χορδές! 
Αλλά ο Ηράκλειτος μας αιφνιδιάζει λέγοντας πως η αρ
μονία είναι παλίντροπος, δηλαδή η αυτή αρχή εκφράζεται 
με πολλούς τρόπους. Έ τσ ι για μια ακόμη φορά παίρνουμε 
μια γεύση της Ηρακλειτικής αντίληψης της ενότητας του 
σύμπαντος, που καίτοι σε επίπεδο ύλης, εμφανίζεται με την 
πολλαπλότητα των μορφών και με τις αντιθέσεις και τον 
πόλεμο, στο βάθος τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους με δε
σμά που επιτρέπουν την απομάκρυνσή τους αλλά και την 
διαρκή επαφή τους και το άμεσο κι ανά πάσα στιγμή πλη
σίασμά τους.

Εδώ θα σταματήσω πάνω στο θέμα των υπερχορδών, 
έκανα απλώς κάποιες σκέψεις!

ζ) Αριστοτέλη υπεράσπιση

Αλλά εδώ θα σταθώ λίγο στον Αριστοτέλη. Σε προ
ηγούμενο κεφάλαιο είδατε μια αντίδρασή μου σε κάποια 
πράγματα που λέγει ο Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς για τον Α
ριστοτέλη.323

Ίδ ιες  αντιλήψεις για τον Αριστοτέλη, διάβασα και 
σένα βιβλίο που επιγράφεται ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕ
ΡΟΙ ΚΟΣΜΟΙ και υπογράφεται, ΕΝΩΔΩΝ, μάλλον ψευ
δώνυμο και μάλλον γραμμένο από Έ λληνα και μάλλον ε
πιστήμονα φυσικό ή κάτι τέτοιο και μάλλον κι αυτός ανα-

Ρ4ΛΛΗ φ. Γ«Δ/>Γ4Κ<>Γΐο//\ο/ WAY-A ĴOl ο «<Κξΐοξ

323 ΕΝΩΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΚΟΣΜΟΙ Αθήνα 
1977.
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χολισχής.324 Εκεί βρίσκονχαι επιλεκχικά συγκενχρωμένοι 
και όλοι οι ανά χις διάφορες εποχές "εχθροί" ή αμφισβηχίες 
χου Αβδηρίχη Αρισχοχέλη.

Σχη σελίδα 55 διαβάζουμε:
•  "Ότι είπε ο Αριστοτέλης είναι επινοήματα φαν

τασίας" τίτλος έργου του Γάλλου Φιλοσόφου Ραμούς.
•  "Ο υβριστικός και φιλόδοξος; που ήθελε να μειώσει 

την αξία των άλλων Φιλοσόφων και την Φιλοσοφική τους 
Μεθοδική." Τζορντάνο Μπρούνο. 325

•  "Αλλά ο Αριστοτέλης δεν είναι ένας αξιόπιστος 
μάρτυρας. Παρουσίασε εσφαλμένα τον Πλάτων, και σχεδόν 
έκανε καρικατούρες τις Διδασκαλίες του Πυθαγόρα 
Μπλαβάτσκυ: "Ίσις χωρίς πέπλο" 116. Α λλά  την πλέον... 
Οργανωμένη επίθεση δέχτηκε το "ΟΡΓΑΝΟΝ" του Α ρι
στοτέλη απ’ το "NOVUM ORGANUM" του Ά γγλο υ  Φιλο
σόφου Βάκωνα. Ο Βάκων χαρακτηρίζει τον Αριστοτέλη  
"Το χειρότερο Σοφιστή."

"Το πιο φανερό παράδειγμα της Σοφιστικής Φιλοσο
φίας ήταν ο Αριστοτέλης, ο οποίος διέφθειρε την Φυσική 
Φιλοσοφία με τη Λ ογική  του.." "Νέον Όργανον."

Πισχεύω να έχεχε ανχιληφθεί όχι απλά και μόνο αν- 
χιγράφω από χο βιβλίο, όπως είναι διαχυπωμένα, ακολου- 
θώνχας, χην σύνχαξη χην σχίξη και χην ορθογραφία χου 
κειμένου.

Όσο για  χην αυθενχικόχηχα χων αποσπασμάχων που 
αναφέρονχαι σχο βιβλίο, δεν φέρω καμμιά ευθύνη.

Παρακάχω σχο βιβλίο διαβάζουμε:
" Ο "τυπικός νους" είναι αδύνατον να κατανοήσει 

ότι ο "φυσικός φορεύς" δεν έχει αιώνια υπόσταση και συν- 
δομείται χάριν της υποκρυπτομένης "αιθεροδομής" και για  
όσο χρόνο η άνωθεν ανάγκες το επιτάσσουν.

Α υτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίον, όπως 
ελέγχθη ο Φραγκίσκος Βάκων (  ή Ά γιος Γερμανός ή Σαίξ- 
πηρ ή Διδάσκαλος Ρακόζι)  επιτίθεται τόσο πολύ στην "τυ-

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^Λ/>ΓΑ^0Π<>//\0/ ο  <<K£i<>£

324 ΕΝΩΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΚΟΣΜΟΙ Αθήνα 
1977.
325 Είπαμε πιο πάνω μερικά πράγματα για του Τζορντάνο 
Μπρούνο, αλλά δα ασχοληθούμε και πιο κάτω γι’ αυτόν.
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πική" Αριστοτέλειο λογική:
"Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη, αφού με εχθρικές αν- 

ταποδείξεις κατέστρεψε όλες της υπόλοιπες- όπως οι Ο
θωμανοί τους αδελφούς τους- νομοθέτησε πάνω σε όλα τα 
σημεία. Αφού το έκανε αυτό, πρόβαλε νέα ερωτήματα δι
κής του επινοήσεως και αφού κατά τον ίδιο τρόπο τα τα
κτοποίησε δεν άφησε τίποτα που να μην είναι βέβαιο και 
τελ ειωμένο."

" Η  αποτυχία του γίνεται φανερότερη όταν η φιλο
σοφία του συγκρίνεται με άλλα αξιόλογα φιλοσοφικά συ- 
στήματα.,.Ενώ στη φυσική του Αριστοτέλη δεν υπάρχουν 
παρά μόνο λέξεις λογικής, οι οποίες στη "Μεταφυσική” 
του, κάτω από ένα περισσότερο βαρύγδουπο όνομα, με  
"ρεαλιστική" και όχι "νομι ναλ ιστική" βεβαιότητα, χρησιμο
ποιήθηκαν και πάλι".326

Ε, όχι αυτός που περιγράφεται εδώ, δεν είναι σί
γουρα ο Αριστοτέλης.

'Ενα ακόμη περιστατικό θέλω να επισημάνω εδώ α
ναφορικά με τον Αριστοτέλη.

Στο βιβλίο των Coveney Peter-Highfield Roger TO 
ΒΕΛΟΣ TOY ΧΡΟΝΟΥ, εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα 1991, 
διάβασα:

" Η  γέννηση του Αριστοτέλη το 384 πΧ. ήταν ο προ- 
άγγελος μιας νέας εποχής στην ελληνική επιστήμη. Μαθη
τής του Πλάτωνα, έβλεπε κι αυτός τη Γη να βρίσκεται στο 
κέντρο του σύμπαντος. Οι άλλοι πλανήτες περιστρέφονταν 
σε σφαίρες ενώ όλα τα άστρα κάλυπταν την εξώτερη σφαί
ρα. Ο Αριστοτέλης έδινε μεγαλύτερη αξία στις παρατηρή
σεις απ’ ότι οι προκάτοχοί του, θέτοντας έτσι τα θεμέλια 
πάνω στα οποία μπορούσε να γίνει η σύγχρονη επιστημο
νική δουλειά. Μ ’ αυτόν τον τρόπο έγινε υπέρμαχος της α
μοιβαίας διαπλοκής των παρατηρήσεων της λειτουργίας 
του κόσμου και των θεωριών που ερμηνεύουν την συμπε
ριφορά του."

Μέχρι εδώ τα πράγματα πάνε καλά. Ναι αυτός είναι 
ο Αριστοτέλης, ο πατέρας της σύγχρονης επιστήμης, αυτός 
ο φιλόσοφος της παρατήρησης στο φυσικό πεδίο (της εκδη-

326 6/\έπε στο πιο πάνω 6ι6/\ίο σελίδα 59.
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λωμένης Θεότητας) και της αιτιοκρατίας, με την έννοια 
της αρρήκτου σύνδεσης αιτίου και αιτιατού, στο πιο πάνω 
επίπεδο.

Γι’ αυτό κι εγώ τον δικαιολογώ απόλυτα που δεν 
μπορούσε να καταλάβει τον Ηράκλειτο ο οποίος, χωρίς ν’ 
απομακρύνεται από την έννοια της ίδιας αρρήκτου σύνδε
σης αιτίου και αιτιατού, την εξετάζει σε άλλα γνωστικά 
επίπεδα, πέραν του επιπέδου της ανθρώπινης παρατήρησης 
και του απτού φυσικού πεδίου.

Αλλά ας δούμε τι διάβασα στο βιβλίο αυτό πιο κά
τω:

"Παρά ταύτα, και με το πλεονέκτημα της εκ  των υ
στέρων γνώσης?21 μπορούμε να δούμε ότι ο Αριστοτέλης 
παρεμπόδισε την ανάπτυξη της επιστήμης περισσότερο και 
από τον Πλάτωνα. Α υτός ο πατέρας της δυτικής φιλοσο
φίας, προτιμούσε μια τελεολογική ερμηνευτική αλληλουχία  
από μια αιτιακή. Η  τελεολογία ασχολείται με την αναζή
τηση του σκοπού στα φαινόμενα του κόσμου. Ενώ εμείς θα 
εξηγούσαμε την ύπαρξη της μεγαπτέρου φάλαινας, επι
στρατεύοντας ένα ατιακό επιχείρημα- τη δαρβινική θεωρία 
της εξέλιξης-, ένα τελεολογικό επιχείρημα θα την απέδιδε 
στη δράση ενός αγαθοεργού δημιουργού (Θεού) για το κα
λό  της ανθρωπότητας. "327 328

Από  αυτό το κομμάτι, καταλάβατε τίποτα: Πως; Όχι; 
Ε, ούτε κι εγώ κατάλαβα τίποτα. Που βρίσκεται μέσα σ’ 
αυτά όλα ο Αριστοτέλης;

Ο Πατέρας της αιτιοκρατίας, ο Αριστοτέλης, προ-

327 Μεταξύ μας τώρα. Δεν ξέρω αν αυτή η εκ των υστέρων γνώ
ση, είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Όταν η αρχαία παρά
δοση, έχασε κάποιο κρίκο της αλυσσίδας της, με τους μέσους 
αιώνες του σκοταδισμού και της μισαλλοδοξίας, αυτούς που ο
νομάσαμε μεσαίωνα και η γνώση ξανάρχισε από την αναγέν
νηση, δεν μπορούμε να λέμε πως έχουμε πλεονέκτημα, 
απέναντι στην αρχαία γνώση του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. 
Μάλλον μειονέκτημα έχουμε, αφού η σύγχρονη γνώση είναι 
κολοβωμένη, απ’ την σπασμένη αρχαία παράδοση.
328 Coveney Peter-Highfield Roger ΤΟ ΒΕΛΟΣ TOY ΧΡΟ
ΝΟΥ, εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα 1991 σελ.57.
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χιμά μια τελεολογική ερμηνευτική αλληλουχία από μια αι- 
τιακή. (!) Τι να σημαίνει άραγε αυτό. Το "τελεολογική" εί
ναι γνωστή λέξη και προέρχεται από την αρχαία Ελληνική 
λέξη τέλος =  σκοπός , κατάληξη, αποτέλεσμα, τέρμα. Στην 
έκφραση όμως τελεολογική, τελεολογικός κ.λ.π., εννοείται 
με την έννοια του σκοπού. Έ τσ ι στη νομική επιστήμη η ο
ρολογία "τελεολογική ερμηνεία" σημαίνει ότι κατά την ερ
μηνεία μιας διάταξης νόμου, προσπαθούμε ν’ ανιχνεύσου- 
με τον σκοπό του νομοθέτου, δηλαδή τον λόγο για τον ο
ποίο θεσπίστηκε η διάταξη. Εδώ δεν μπορεί κανείς να δια
κρίνει τι σχέση έχει ο Αριστοτέλης με την "τελεολογική 
ερμηνευτική αλληλουχία" και γιατί διαφέρει από μια 
"αιτιατή." Οι καλοί συγγραφείς του βιβλίου δεν μας παρέ
χουν καμμιά εξήγηση πάνω στις σιβυλλικές αυτές εκφρά
σεις τους. Ό ταν ο Αριστοτέλης κάνει χρήση του όρου τέ
λος (σκοπός), δεν τον εννοεί με την έννοια ενός προ- 
σωποποιημένου Θεού, αλλά με την έννοια της ατιακής νο
μοτέλειας που διέπει το σύμπαν.

Το νόστιμο είναι ότι ο Ντάρβιν στην πρώτη σελίδα 
του βιβλίου του "η καταγω γή των ειδών"ξεκινά με τον Α
ριστοτέλη, του οποίου παραθέτει και αποσπάσματα, από το 
βιβλίο του "περί φυσικής ακροάσεως" και επιλέγει μετά το 
πρώτο απόσπασμα: "Βλέπουμε εδώ ένα προμήνυμα της Φυ
σικής Επιλογής.//329

Το πρόβλημα όμως με το βιβλίο αυτό, δεν σταματά 
στο "θάψιμο" του πατέρα της σύγχρονης επιστήμης, του Α
ριστοτέλη, αλλά και του μεγάλου φιλόσοφου, όλων των ε
ποχών, του Πλάτωνα.

Το πρόβλημα είναι ότι θάβει συνολικά όλη την αρ
χαιοελληνική πραγματικότητα και όλη την δυτική επιστη
μονική σκέψη που βασίστηκε πάνω σ’ αυτή. Ας διαβά
σουμε λοιπόν μερικές ακόμη απ’ τις σελίδες του βιβλίου:

" Όσον αφορά το έργο του Νεύτωνα, η σπουδαιότερη 
αστρονομική κληρονομιά προήλθε από τους αρχαίους Έ λ 
ληνες. Οι Έ λληνες, όχι μόνο συνέλεξαν πληροφορίες για 
τον κόσμο που τους περιέβαλε, όπως είχαν κάνει οι πολύ

π ΑΛΛΗ φ. Γ ̂  ΑΛΓ A ^o^o yρ ογ  ΗΛΑΚΛ^Τ^λ <> <φ<£Ιο£

6λ. Κ. Ντάρβιν Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, εκδόσεις Γκο- 
6όστη, σελίδα 5.
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πρώιμοι πολιτισμοί, αλλά επιπλέον αποπειράθηκαν να εκ- 
λογικεύσουν τις λειτουργίες του σύμπαντος, χωρίς να 
χρειάζεται να καταφύγουν σε θεούς, μάγια ή προλήψεις."

Και πάλι μέχρι εδώ τα πράγματα πάνε καλά.
Αλλά πιο κάτω διαβάζουμε στο ίδιο βιβλίο:
" Ο Θαλής ο Μιλήσιος (περίπου 625-547 π. X.) θεω

ρείται συχνά ως ο πρώτος φιλόσοφος. Πίστευε πως υπήρχε 
μία μόνο βασική ουσία, το νερό. Πίστευε επίσης πως η Γη 
επέπλεε πάνω στο νερό σ’ ένα σύμπαν σφαιρικό, ένα συμ
μετρικό μοντέλο που έμελλε να ξανακάνει πολλές φο- ρές 
την εμφάνισή του. Ά λλες απόψεις με επιρροή, ακολού- θη- 
σαν τον 6ο π.Χ. αιώνα με τον Πυθαγόρα (γεννήθηκε γύ- ρω 
στο 560 π.Χ.) ο οποίος έγινε ηγέτης μιας περίεργης ομάδας 
χίπηδων (!) της κλασσικής εποχής, της Πυθαγόρειας Σχο
λής."

Βέβαια πιο κάτω, δέχονται οι καλοί συγγραφείς ότι 
αυτοί οι χίπηδες απέφευγαν το αλκοόλ, προτιμούσαν να μη 
φορούν ζωϊκά προϊόντα όπως το μαλί και ήταν φυτοφάγοι. 
Ακόμη δέχονται ότι οι χίπηδες πίστευαν ότι η ψυχή μπορεί 
ν’ αποχωριστεί από το σώμα και είχαν μεγάλη πίστη στα 
μαθηματικά, έτρεφαν μεγάλη αγάπη για την συμμετρία και 
φρονούσαν πως οι αριθμοί είναι η ύστατη ουσία της πραγ
ματικότητας και βασιζόμενοι στη γνώση των μαθηματικών, 
του ήχου και του χρόνου περιφοράς των πλανητών, πίστευ
αν πως υπάρχει μια μουσική όψη των ουρανών, η λεγομένη 
μουσική των σφαιρών και δέχονται ακόμη ότι θεώρησή 
τους αυτή, άσκησε βαθειά επίδραση στην εξέλιξη της α
στρονομίας.

Είναι περίεργο βέβαια πως αυτοί οι χίπηδες της 
κλασσικής αρχαιότητας ήξεραν τόσα πράγματα, που δεν 
είναι σίγουρο, αν σήμερα η επιστήμη γνωρίζει σε ανάλογο 
βάθος.

Αλλά εκείνο που μας προκύπτει από την ανάγνωση 
του βιβλίου είναι και το εξής:

"Έ χει ειπωθεί μάλιστα ότι ο Νεύτων ήταν ένας Πυ
θαγόρειος του Που αιώνα "αφού η ζωή του ήταν αφιερωμέ
νη στη μελέτη της συμπαντικής αρμονίας".

Έ τσ ι λοιπόν μας προέκυψε και ο Ισαάκ Νεύτων έ
νας νεώτερος Πυθαγόρειος Χίπης.

ΡΑΛΛΗ φ. Γ̂ Λ̂ ΓΛΚopo//\o/ ΠΜΚ/ΚΙΤΟξ ο ^φ<£ίθ£
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Δ εν θα σχολιάσω εδώ όλα τα πιο πάνω. Τα αφήνω 
στην εκτίμηση του μέσου έμφρονα αναγνώστη.

Πιο κάτω στο βιβλίο διαβάζουμε:
" Κατά τη διάρκεια του Χρυσού Αιώνα της ελληνι

κής σκέψης γύρω στο 400 π.Χ., δέσποζαν τα πιστεύω του 
Πλάτωνα. Ο Π λάτω ν (428-347 π.Χ.), όπως και οι πυθαγό
ρειοι, απέδιδε μεγάλη σημασία στα μαθηματικά. Δυστυχώς, 
η θεωρία του για τη γνώση βασίζονταν στην ιδέα ότι ο κό
σμος που παρατηρούμε δεν μοιάζει με τον πραγματικό".

Οι συγγραφείς αυτοί ασχολούνται με το βέλος του 
Χρόνου και κυρίως με την κβαντομηχανική, όπου τα πράγ
ματα, εκεί, είναι έτσι, όπως αυτοί λένε, πως τα περιγράφει 
ο Πλάτωνας, όπως είδαμε στο βιβλίο αυτό. Που ταιριάζει 
εδώ το "δυστυχώς";

Και παρακάτω στο βιβλίο διαβάζουμε τα εξής:
" Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος (πιστεύεται ότι έζησε ανά

μεσα στο 310 και το 230 πΧ.) ήταν ο πρώτος που εισηγήθη- 
κε ένα μοντέλο για τα ουράνια φαινόμενα το οποίο βρί
σκεται σε αρμονία με  την σύγχρονη αντίληψη, το επο
νομαζόμενο ηλιοκεντρικό σύστημα. Επέμενε ότι η Γη κι
νείται σε έναν κύκλο γύρω από έναν σταθερό Ήλιο, αντί 
να τοποθετείται στο κέντρο του σύμπαντος. Οι ιδέες του ό
μως, που στερούνταν εμπειρικής στήριξης, απορρίφτηκαν 
υπό την επιρροή του αριστοτελισμού και παρέμειναν σε 
νάρκη σχεδόν ε π ί δύο χιλιάδες χρόνια. Χάρη στην υποστή
ριξη του Θωμά του Ακινάτη (1225-1274), ο οποίος εργάζο
νταν με  χειρόγραφα διατηρημένα από τους Άραβες, το μο
ντέλο του Αριστοτέλη ετέθη υπό την σκεπή της Καθο
λικής Εκκλησίας, επειδή καθιστούσε τον άνθρωπο κέντρο 
του σύμπαντος."

Δ εν μπορώ βέβαια να καταλάβω τι έφταιξε ο Αρι
στοτέλης για την μη αποδοχή των απόψεων του Αρίσταρ- 
χου, ούτε μπορώ να καταλάβω πως αυτός ο άθλιος (ο Α
ριστοτέλης) δεν κατάφερε να εμποδίσει με τον ίδιο τρό
πο, τον Κοπέρνικο, στα μέσα του 16ου αιώνα να κλέψει τον 
Αρίσταρχο το Σάμιο.330

Π ΑΛΛΗ Φ- Γ^Λ/>ΓΑΚ0Π0/Α<>/ ΗΜΜ<ίΤ0£ ο ^ ΐ } < > ί

330 Είμαι σίγουρος ότι έχω διαβάσει σέ ένα ή περισσότερα βι
βλία τα οποία τώρα δεν θυμάμαι, ούτε έχω το χρόνο να μάξω,
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Εκείνο όμως το οποίο είναι πολύ περίεργο, είναι να 
μη αναφέρεται, σ’ ένα βιβλίο για  τον χρόνο ο πρώτος φι
λόσοφος της αρχαιότητας ο οποίος μίλησε γ ι’ αυτόν, ο Η
ράκλειτος. Ας είναι δεν πειράζει. Ο Ηράκλειτος ήταν χ ι
λιάδες χρονιά terra incognita, θα σταματήσουμε τώρα ε
δώ σ’ ένα συμπαθητικό βιβλίο, που περιέχει αρκετές απλοϊ
κές απόψεις γύρω από τους αρχαίους 'Ελληνες και τους 
κολοσσούς της Ευρωπαϊκής επιστημονικής σκέψης, καθο
λική άγνοια για την Ηρακλειτική σκέψη, αλλά σημαντικά 
πράγματα για  την σύγχρονη επιστήμη, τις θεωρίες του χρό
νου και τους ελκυστές και που προλογίζεται από τον 
πραγματικά αξιόλογο Ilya Prigogine.331 Αλλίμονο. Το πρώ
το βέλος του χρόνου το έριξε ο Ηράκλειτος, λέγοντας: 
"αιών παις έστι παίζων πεσσεύων, παιδός η βασιλίη". (Ο 
χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια, ενός

ότι στο χειρόγραφο του Κοπέρνικου υπάρχει αναφορά στον Α- 
ρίσταρχο, διαγεγραμμένη, με προφανή σκοπό να απολαύσει ο 
συγγραφέας την πλήρη δόξα των απόμεων αυτών. Αν με απατό 
η μνήμη ας μου το συγχωρήσει ο αναγνώστης.
331 Όπως γράφω και πιο πάνω έπεσε τελευταία στα χέρια μου το 
βιβλίο των Ilya Prigogine -Isabelle Stengers ΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΧΑΟΣ που είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο όχι μόνο για τα επι
στημονικά δεδομένα που περιέχει αλλά και για κάποιες σαφείς 
προεκτάσεις της συλλογιστικής του, σε δέματα φιλοσοφίας και 
γενικότερης μεταφυσικής σκέμης, με εκτεταμένες αναφορές 
στον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, Αρχιμήδη και τους Έλληνες 
αρχαίους φιλόσοφους, αλλά και στους μεταγενέστερους Ευρω
παίους επιστήμονες, με πρώτο και καλύτερο τον Νεύτωνα, σε 
σημείο που να απορώ γιατί οι Coveney Peter- Highfield Roge 
στο βιβλίο τους ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, που αναφέραμε 
πιο πιο πάνω, έβαλαν τον Ilya Prigogine να προλογίσει το βιβλίο 
τους, ενώ κανονικά έπρεπε να τον ανεβάσουν στην μεσαιωνική 
πυρά που ετοίμασαν για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους 
και για τους δυτικούς επιστήμονες μέχρι και τον Νεύτωνα. Πά
ντως δεν είναι χωρίς σημασία που ο Ilya Prigogine στον πρόλο
γο του βιβλίου αυτού, αναφέρει κατά λέξη τα πιο κάτω: "Δεν 
εκπλήσσει λοιπόν το γεγονός ότι δεν συμφωνώ κατ’ ανάγκην 
με όσα διατυπώνονται σε τούτο το βιβλίο.."
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παιδιού η βασιλεία). 332 Αυτό το παιδί που ταυτίζεται με 
τον χρόνο, κατά τον Ηράκλειτο, που ρίχνει ζάρια, στον 
χώρο, είναι το βέλος του χρόνου, όπως αρθρώθηκε για 
πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Αλλά οι ειδικοί, στο επίπεδο αυτό, συγγραφείς, ούτε 
διάβασαν, αλλά- κι αν στην απίθανη περίπτωση διάβασαν- 
δεν κατάλαβαν τίποτε από την φοβερή Ηρακλειτική σκέ
ψη για το βέλος του χρόνου.

Θα τέλειωνα εδώ τις παρατηρήσεις μου πάνω στο 
βιβλίο αυτό, εάν δεν με ενοχλούσαν αφόρητα κάποια κομ
μάτια του.

" Η δουλειά του Κέπλερ όμως έδειξε πως ούτε οι 
σκέψεις του Βράχιου ούτε του Κοπέρνικου ήταν σωστές. 
Στο βιβλίο του The New Astronomy ( η Νέα Αστρονομία 
1609), διέρρηξε την παράδοση που είχε στις αρχές της 
στους Έ λληνες, δείχνοντας χωρίς διφορούμενα ότι ο Άρης 
όχι μόνο στρέφεται γύρω από τον Ή λιο, αλλά έχει μετα
βαλλόμενη ταχύτητα και ελλειπτική τροχιά. Η απομά
κρυνση από την κυκλική πλανητική κίνηση -με την συνε- 
πάγομενη απώλεια της θεϊκής τελειότητας- αντιπροσώ
πευε άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της αριστοτέλειας ψευ- 
δοεπιστήμης.

Πραγματικά μου είναι αδύνατο να καταλάβω γιατί 
ταυτίζουν τον Αριστοτέλη με τους θεολόγους και μάλιστα, 
σε άλλη σελίδα του βιβλίου τους, με τον William Paley και 
αυτά που ισχυρίζεται σέ ένα βιβλίο του που έγραψε το έτος 
1802 (!)

Πιο κάτω όμως και ο Κέπλερ απολαμβάνει της ίδιας 
μεταχείρησης από τους συγγραφείς.

Εν τούτοις, η οπτική του για τον τρόπο που λ ε ι
τουργούσε ο κόσμος ήταν ακόμα δέσμια θεολογικών και 
μυστικιστικών παραδόσεων. Έ τσι στο βιβλίο του Harmo
nics o f the World (Αρμονίες του Κόσμου 1619) συσχέτιζε τις 
μέγιστες και ελάχιστες ταχύτητες των πλανητών με μου
σικές αρμονίες, "τη μουσική των σφαιρών", που χρονολο
γούνταν από την εποχή των πυθαγορείων."

Πάει λοιπόν και ο Κέπλερ, αυτός ο νεκροθάφτης της

332 απ. 52.
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Αριστοτέλειας ψευδοεπιστήμης, μας βγήκε τελικά θεολό
γος (κι αυτός;) μυστικιστής και πάνω απ’ όλα κρυπτοπυ- 
θαγόρειος χίπης (!)

Να σας εξομολογηθώ κάτι; Ό ταν διάβαζα αυτές τις 
σελίδες του βιβλίου, ένοιωσα μια ανατριχίλα, κάτι σα να 
έβλεπα τα φαντάσματα κάποιου ευρωπαϊκού παρελθόντος 
που θέλουμε όλοι να το ξεχάσουμε. Τα φαντάσματα της Ιε
ρής Εξέτασης. Ναι η επιχειρηματολογία των συγγραφέ
ων αυτών δεν διαφέρει πολύ από εκείνη την ανακριτική 
μέθοδο και την πλοκή της κατηγορίας των ιεροεξεταστών. 
Παρακολουθείστε. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι 
ύποπτοι θεολογικών επιρροών και παρεμπόδισαν την ανά
πτυξη άλλων φιλοσόφων. Στην πυρά. Ο Κέπλερ, καλά μας 
τα πήγε κατά Αριστοτέλη, αλλά είναι ύποπτος θεολογι
κών και μυστικιστικών επιρροών και προπαντός, είναι πο
λύ ύποπτος Πυθαγορισμού. Στην πυρά κι αυτός. Ο Νεύ- 
των, καλός, αλλά κι αυτός ύποπτος Πυθαγορισμού. Κι αυ
τός στην πυρά.

Εάν αυτό το βιβλίο είχε γραφεί στον 19ο αιώνα, τότε 
που η αφελής άποψη της παντοδυναμίας των θετικών επι
στημών, που θα επέλυε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων 
και θά απομυθοποιούσε ακόμη και τον "μύθο" του Θεού, 
κυριαρχούσε, θα είχε μια, αναιμική και τότε, δικαιολογία, 
αλλά σήμερα στο τέλος του 20ου αιώνα, όταν οι θετικές ε
πιστήμες δείχνουν σαστισμένες, μπροστά στα προβλήματα 
που προκάλεσε η κβαντική επιστήμη, αλλά και η "επίλυ
ση" κάποιων ανθρώπινων προβλημάτων μέσον της επιστή
μης, που αρχίζουν να μη μπορούν να ελεγχθούν, μοιάζει ό
νειρο θερινής νύχτας, ακόμη και τώρα αφορίζουμε τους 
προκατόχους μας, στο όνομα της "πούρας" καθαρότητας 
της "επιστημοσύνης" ; Πραγματικά, στο τέλος του 18ου αι
ώνα, στον 19ο και αρχίζοντας ο 20ος, υπήρξε μια φοβερή α
νάπτυξη της εφαρμοσμένης επιστήμης. Με μικρές κι επου
σιώδεις εξαιρέσεις, η πρώτη μετά το κεκλιμένο επίπεδο 
και μετά τον τροχό, επιστημονική κατάκτηση, ήταν ο ατ
μός και αμέσως μετά ο πρωτόγονος ηλεκτρισμός, του πε
ρασμένου αιώνα, κι άρχισε μια μανιασμένη κατάκτηση επι
στημονικών γνώσεων και πρακτικών εφαρμογών αυτών 
των γνώσεων. Ο άνθρωπος ναυπήγησε μεγάλα ποντοπόρα
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πλοία, έστρωσε τις σιδηροδρομικές γραμμές, τέντωσε τα η
λεκτρικά σύρματα, κατάκτησε τα ερτζιανά και τις τηλεπι
κοινωνίες 333 και το κυριώτερο, συνειδητοποίησε, ότι η ε
πιστημονική εξέλιξη, μπήκε σε μορφή, αυξανόμενης γεω
μετρικής προόδου κι έφτασαν οι θετικοί επιστήμονες της 
εποχής, να πιστεύουν ότι η κατάκτηση της πάσας γνώσης, 
δεν είναι παρά θέμα λίγου ή έστω περισσότερου χρόνου. Ο 
άνθρωπος ένοιωσε παντοδύναμος και ξύπνησαν μέσα του 
κάποιες πανάρχαιες βιολογικές μνήμες, (της τότε ενιαίας 
κοινωνίας με το Θείο), σήκωσε απειλητικά την γροθιά 
προς τον ουρανό και κραύγασε: "..περίμενε θεέ, ερχόμαστε 
σε λίγο.." κι άρχισε να οικοδομεί μια νέα Βαβέλ, την Βαβέλ 
της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας. Ο άνθρωπος, 
σαν γνήσιος ειδωλολάτρης, λάτρεψε σα Θεό την επιστήμη 
και προσκύνησε την μηχανή.

Στα χρόνια εκείνα είχε ανακύψει, στη δυτική σκέ
ψη, ένα, για  την εποχή του, φοβερό πρόβλημα. Εάν ο Θεός 
έκανε τον κόσμο ή η Ύ λη τον Θεό. Γράφτηκαν χιλιάδες 
σελίδες για το θέμα αυτό, πάνω στον πλανήτη μας και οι 
άνθρωποι χωρίστηκαν σε δυο διαφορετικές ομάδες για 
πολλά χρόνια. Τους ιδεαλιστές και τους υλιστές. Οι θρη
σκείες και όλες οι εσωτεριστικές κατευθύνσεις, χρεώθηκαν 
πάνω τους το βάρος και τις συνέπειες του ιδεαλισμού. Η 
ορθολογιστική επιστήμη και κατά το μάλλον η μαρξιστική 
θεωρία, χρεώθηκαν πάνω τους το βάρος και τις συνέπειες 
του υλισμού. Και στην αρχή όλα πήγαιναν πολύ καλά γι’

333 Εδώ θεώ ρησα ότι πρέπει ν ’ αναφ ερθεί κάτι το οπ οίο  ούτε πά
ρα π ολλοί ξένο ι το ξέρουν, αλλά  ούτε και π ολλοί Έ λληνες. Τ ο  
τοπικό επίρρημα τήλε, είναι Ε λληνικό και σημαίνει στην κυριο
λεξία α πό  μακρυά. Ό π ου  λ ο ιπ ό ν  θα ανταμώ σετε λέξεις που ξε 
κινάνε από "τήλε'7 ή το ξενικό, κατά την Ερασμιακή προφορά  
των Ελληνικών, από "tele", να ξέρετε πως δ εν  είναι τίποτε π ε
ρισσότερο από το επίρρημα "τήλε". Έτσι λο ιπ όν το τηλέφωνο, η 
τηλεόραση, το τηλεγράφημα κ.λ.π. προέρχονται απ’ αυτό το ε
πίρρημα. Α λλά  και στις αντίστοιχες λατινογενείς ονο μ α ζό μ ενες  
γλώ σσες τα telephone, television, telegraphe ή telegramme, η 
βασική ρίζα είναι το επίρρημα "τήλε" , όπω ς ακόμη και τα πε
ρισσότερα δεύτερα συνθετικά των λέξεω ν είναι Ελληνικά.
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αυτό που αυτοονομάστηκε "ορθολογισμός", όπως είδαμε 
πιο πάνω. Ανακαλύψεις επί ανακαλύψεων και εφευρέσεις 
επί εφευρέσεων. Έ  και μετά; Τι έγινε μετά: Εκεί ήταν το 
πρόβλημα. Μετά παρουσιάστηκε ένας απίθανος κι απρό
βλεπτος στην αρχή αδελφός μας. Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν. 
Αυτός θεμελίωσε την θεωρία της ειδικής και γενικής σχε
τικότητας, κι άνοιξε τον δρόμο για την ατομική επιστήμη. 
Και μετά; Έ  μετά ήρθαν οι αδελφοί μας, πατεράδες της κ
βαντικής μηχανικής, και είπαν πράγματα περίεργα. Τι εί
παν λοιπόν αυτοί; Είπαν ένα πολύ απλό πράγμα: Ό τι για 
τα ανθρώπινα πράγματα, προς το παρόν, ένα κι ένα, δεν 
κάνουν αναγκαία δύο. Είπαν ότι με τις ίδιες συνθήκες πει
ράματος, δεν παίρνουμε πια το ίδιο αποτέλεσμα. Μα άλ
λαξε η φύση, θα ρωτήσει γρήγορα ένας από τους αναγνώ
στες ή και πολλοί. Ό χι η φύση, αυτή που για τον Ηράκλει
το, αγαπά να κρύβεται, έστω κι αν κρύβεται, δεν άλλαξε 
καθόλου. Απλούστατα άλλαξε η δική μας αντιμετώπιση α
πέναντι στη φύση. Κι αυτή, η δική μας αντιμετώπιση απέ
ναντι στη φύση, θα αλλάζει συνέχεια, μέχρις ότου θα 
κατανοήσουμε, όσοι το κατανοήσουν τελοσπάντων, το μυ
στικό που κρύβεται μέσα στην φύση. Ο άνθρωπος άνοιξε 
ξανά τον διάλογο με την φύση και μάλιστα απ’ την αρχή, 
με την έννοια ότι προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την 
σχέση του μ’ αυτή.

Μετά απ’ αυτά που είπαμε πιο πάνω, ηχούν παρά
ξενα στ’ αυτιά μας οι απόηχοι κάποιων παλιών διενέξεων 
πάνω στο ποιος έφτιαξε τον κόσμο. Η Ύ λη ή ο Θεός. Η 
παλιά αυτή αντιπαλότητα, έχει από καιρό εξασθενήσει και 
ειδικά στις τελευταίες δυο-τρεις δεκαετίες, έχει κυριολε
κτικά ατονήσει.

Αλλά ας διαβάσουμε ένα τελευταίο απόσπασμα από 
το βιβλίο αυτό.

"Η ιστορία του ατόμου άρχισε μάλλον στα Άβδηρα, 
ένα λιμάνι του Αιγαίου, γύρω στα 500 π.Χ. Οι δύο πρω
τοπόροι του ατομισμού ήταν ο φιλόσοφος Λεύκιππος και ο 
μαθητής του Δημόκριτος ο Αβδηρίτης, οι ιδέες του οποίου 
δεν διέφεραν πολύ από τη σημερινή επιστήμη. Πίστευαν 
ότι ο κόσμος ήταν φτιαγμένος από απειροελάχιστα, αόρα
τα, μη αναγώγιμα σώματα τα οποία διέφεραν μόνο στο
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σχήμα και το μεγέθος, και κινούνταν αενάως μέσα σ ’ ένα 
κενό χωρίς όρια. Ονόμασαν αυτές τις οντότητες ά-τομα, 
δηλαδή αδιαίρετα, και διετύπωσαν την ιδέα ότι το κάθε τι 
από τις χελώ νες ως τα τραπέζια, σχηματίζεται από τις τυ
χα ίες συγκρούσεις τους. Οι ατομιστές χρησιμοποιούσαν ε 
πίσης τα άτομα για να εξηγήσουν τα αισθητηριακά φαι
νόμενα όπως η γεύση και η όσφρηση. Δυστυχώς οι ιδέες 
τους έπεσαν στη λήθη από την ολέθρια επιρροή του Π λά
τωνα και του Αριστοτέλη."

Όπως καταλαβαίνετε τους καλούς μας συγγραφείς 
τους φταίνε όλοι, αλλά μόνιμα ο Πλάτωνας και ο Αριστο
τέλης, με μια περίεργη αντιπλατωνική και αντιαριστοτε- 
λική υστερία.

Αλλά ας σοβαρευτούμε.
Είναι γνωστό ότι στην φύση δεν υπάρχει αυτούσιο 

το σχήμα του τέλειου κύκλου. Κυκλικά σχήματα πολλά, 
τέλειος κύκλος πουθενά. Τον τέλειο κύκλο προσπάθησε να 
τον χάραξει ο άνθρωπος και πραγματοποίησε διάφορες κυ
κλικές κατασκευές. Ο μόνος τέλειος κύκλος είναι ο Θεός. 
Αυτό το ήξεραν πάντα και το ξέρουν οι εσωτεριστές όλου 
του κόσμου, όλων των εποχών. Μια μικρή απόδειξη αυτού 
του γεγονότος είναι το εξής: Ο άνθρωπος χάραξε το σχήμα 
του τέλειου κύκλου ίσως πρώτα στο χώμα, μετά στην πέ
τρα, στον πάπυρο ή τη διφθέρα 334 και τέλος στο χαρτί και 
τον υλοποίησε μορφικά σε διάφορα κτίσματα. Είναι όμως 
ο κύκλος αυτός τέλειος; Η απάντηση είναι όχι. Γιατί ο κύ
κλος έχει κατ’ ανάγκην μια ορατή περιφέρεια, που όσο μι
κρό πάχος κι αν έχει, αποτελεί την καταλυτική διάρρηξη 
του κάθε κύκλου. Εάν πάρουμε οποιονδήποτε τέτοιον κύ
κλο και τον μεγεθύνουμε χίλιες φορές, θα δούμε ότι η τέ
λεια κυκλικότητά του, αρχίζει να διασπάται.

Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί όταν τον μεγεθύνουμε 
ένα εκατομμύριο φορές. Ακόμη πρέπει να αντιλαμβάνεστε 
τι θα συμβεί όταν τον μεγεθύνουμε στη δύναμη ν', όπου ν' 
ας υποθέσουμε ότι είναι η μέγιστη μετρική τιμή στο σύμ-

Η δκρδέρα είναι κατεργασμένο δέρμα ζώων που χρησιμο
ποιήθηκε μαζί με τους παπύρους, που είναι φυτικής προέλευ- 
σης, για την γραφή στους αρχαίους χρόνους.
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παν. Έ  τότε μη κυττάξετε αυτόν τον κύκλο. Το μόνο πράγ
μα που δεν θα είναι, είναι κύκλος, ούτε τέλειος, ούτε ατε-

Κατασκευαστικές δυσχέρειες θα πείτε \ Ακριβώς αυ 
τή είναι η καρδιά του θέματος. Στο φυσικό επίπεδο δεν 
μπορείς να απεικονίσεις, ούτε ν’ αντιληφθεις την θεότητα 
με τα συνηθισμένα μέσα, γ ι’ αυτό, οι εσωτερικές σχολές μι
λούν για "Α νέκφραστο" όνομα του Μεγάλου Αρχιτέκτονα
του Σύμπαντος. , , „

Ας θυμηθούμε όμως στο σημείο αυτό, κάποιους εμ
πνευσμένους στίχους που γράφτηκαν πριν από 3 και πε
ρισσότερους αιώνες:

"Στο χέρι πήρε το Χρυσό Διαβήτη, 
φτιαγμένου στο Αιώνιο Εργαστήρι του Θεού 
για να διαγράψει την περιφέρεια του Σύμπαντος 
και όλων των πραγμάτων της δημιουργίας.
Στήριξε το ένα πόδι στο κέντρο
και γύρισε το άλλο ολόγυρα, στα σκοτάδια της
αιωνιότητας. , .
Και είπε: Α υτός είναι ο σωστός κύκλος, Κόσμε...
Αυτά είπε ο Τζων Μίλτων 335 και εικονογράφησε ο

Ουίλλιαμ Μπλαίηκ 336 , , .
Ναι αυτός και μόνο αυτός είναι ο σωστός κυκλ,ο^

στην εκδήλωση, είναι ο κύκλος της εκδηλωμένης θεότη
τας και κανένας άλλος δεν μοιάζει, μ’ αυτόν τον κυκ ο.

Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζεται, απ’ τα πιο φωτεινά 
πνεύματα όλων των εποχών σαν πατέρας της σύγχρονης 
επιστήμης, αλλά ο Αριστοτέλης ήταν κι ένας απ τους πιο 
βαθυστόχαστους φιλόσοφους όλων των εποχων, με σορα 
ρές μεταφυσικές προεκτάσεις. Ο Αριστοτέλης αφιέρωσε ο
λόκληρο βιβλίο "Περί Ψυχής". Ο Αριστοτέλης δεν εγραψε 
ούτε μαθηματικά, ούτε γεωμετρία, ούτε, φυσικά, κβαντικές 
εξισώσεις. Δ εν μπορεί κανείς να τον συγκρίνει με τους

335 Μίλτων Τ ζω ν (Jhon Milton). Ά γγλος ποιητής (Λ °^ δ ’υο 
1609-1674). Έ να  απ’τα πιο μεγάλα του επικά ποιήματα Ο Χα
μένος Παράδεισος" που γράφτηκε στα 1667.
336 Ά γγλος ποιητής, χαράκτης και ζω γράφος και βαθύς εσωτερι 
στής (Ά ο νδ ίνο  1757- 1827).
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σύγχρονους επιστήμονες που, για πολλούς, ο κόσμος αρχί
ζει και τελειώνει μέσα σε μερικές, πολλές ή λίγες, εξι
σώσεις. Οχι ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με όλα τα είδη του 
επιστητού και του μη επιστητού.

Εδώ κρίνω σκόπιμο να σας παραθέσω ένα απόσπα
σμα απο τον βίο του Αλέξανδρου από τον Πλούταρχο.

, " °  Αλέξανδρος απέκτησε απ’ αυτόν (τον Αριστοτέ
λη) οχι μονο ηθική και πολιτική γνώση αλλά επίσης καθο
δηγήθηκε στους πιο μυστικούς και βαθείς κλάδους της 
επιστήμης τους οποίους ονομάζουν εποπτικούς και ακρο
αματικούς και τους οποίους δεν μεταβιβάζουν στον ο- 
ποιονδήποτε κοινό μελετητή. Γ ιατί όταν ο Αλέξανδρος 
βρισκόταν στην Α σία  και πληροφορήθηκε ότι ο Αριστοτέ
λης εχει εκδώσει κάποια βιβλία στα οποία αναλύονταν αυ- 
τα τα σημεία, του έγραψε μια επιστολή, εκ  μέρους της φι
λοσοφίας στην οποία τον κατηγορούσε για την πράξη του. 
Το ακολουθο είναι ένα αντίγραφό της.

"Αλέξανδρος προς τον Αριστοτέλη, ευημερία. Έ κα
νες ̂ λάθος δημοσιεύοντας το ακροαματικό μέρος της επι
στήμης. Σε τι θα διαφέρουμε από τους άλλους αν η α
νώτατη γνώση, την οποία αποκτήσαμε από σένα, γίνει κοι
νή για όλο το ν κόσμο; Α πό  τη μεριά μου, θα προτιμούσα να 
υπερεχω, απο το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότηταν ητη

Α ν  - ' ‘ Κ « ν ι ΐ Γ ι Ο  U U I U  U I I

ίο των Μ άνλυ Χ ολ  και Inn 
2 ^ Λρ,°"  σελίδα  101. Στη

αποκτησα το β ιβλίο  του Π λούταρχου Α λέξα νδ ρ ος και
ν πορεία όμω ς της συγγραφής του
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Ασχολήθηκε με τη φύση, με την αισθητική, με την 
ποίηση, με την ρητορική, με την φιλοσοφία, με την ψυχή, με 
όλα. Είναι η μεγάλη μορφή μεσ’ το παγκόσμιο στερέωμα 
των ιδεών.

Ας δούμε λοιπόν τους τίτλους των έργων του Αρι

στοτέλη:
1- "Όργανον", 2.- "Φυσική ακρόασις", 3.- "Περί ου

ρανού", 4 -  "Περί γενέσεως και φθοράς", 5 - "Μετεωρολο
γικά", 6.-''Περί κόσμου”, 7 - "Περί ψυχής", 8.- "Μικρά φυσι- 
κά", 9 -  "Περί πνεύματος", 10.- "Ιστορίαι περί ζώων", 11- 
"Περί μορίων ζώων", 12.- "Περί ζώων κινήσεως", 13 - "Περί 
ζώων πορείας", 13.- "Περί ζώων γενέσεως", 14.- Περί χρω- 
μάτων", 14 - " Εκ του περί ακουστών", 15.- " Φυσιογνωμικά", 
16 - "Περί φυτών", 17 - "Περί θαυμάσιων ακουσμάτων", 18- 
"Μηχανικά", 19- "Προβλήματα", 20.- "Περί ατόμων γραμ
μών", 21- "Ανέμων θέσεις και προσηγορίαι", 22.- "Περί Ξε- 
νοφάνους, περί Ζήνωνος, περί Γοργίου", 23.- 'Μ ετά τα φυ
σικά", 24- "Ηθικά Νικομάχεια", 25- "Ηθικά μεγάλα", 25- 
"Ηθικά Ευδήμεια", 26.- "Περί αρετών και κακιών", 27- 
"Πολιτικά", 28.- "Οικονομικά", 29- "Περί τέχνης^ ρητορι
κής", 30.- "Ρητορική προς Αλέξανδρον", 31- "Περί ποιητι
κής", 32 - "Αθηναίων πολιτεία".

Δ εν χρειάζεται νομίζω να σας απασχολήσω περισ
σότερο και να επιβαρύνω την έκταση του βιβλίου περισ
σότερο, για  να καταλάβετε την έκταση και την ευρύτητα 
της Αριστοτελικής σκέψης. Οι τίτλοι των έργων του, λένε
τα πάντα πάνω στο θέμα αυτό.

Αεν μπορεί όμως να κάνεις κριτική απ "τα αριστε
ρά" του Αριστοτέλη, μασώντας τσίκλα, ξοδεύοντας dollars 
και επιβαίνοντας Mercedes, κατηγορώντας τον ότι έστρεψε

ΡΛΛΛΗ φ. Γ^Λ^ΓΑΚΟΠΟ/Α^/ ΗΙ> ΑΚΑΥΤΟΣ 0 ^ Σ ό Σ

Καίσαρ από της εκδόσ εις ΚΑΚΤΟΣ Α θήνα  1993  και νομίζω  ότι 
αξίζει να  παραθέσω  το αρχαίο κείμενο της επιστολής  
"Α λέξανδρος Αριστοτέλει ευ πράττειν, ουκ ορθώ ς εποίη σας εκ- 
δούς τους ακροαματικούς των λόγω ν, τίνι γαρ δη  δ ιο ίσομ εν η 
μείς των άλλων, ει καθ’ ους επα ιδεύθη μεν λόγους, ούτοι πάντων 
έσονται κοινοί; εγώ δε β ουλοίμ η ν αν ταις τα άριστα εμπειρίαις ή 
ταις δυνάμεσι διαφέρειν. έρρωσο."
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την δυτική σκέψη στον υλικό πολιτισμό!
Nfc τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί κανείς να τον κατη

γορήσει ότι έστρεψε την δυτική σκέψη σε θεολογικές α
πόψεις.

Κατ αρχήν ο Αριστοτέλης δεν παρέσυρε κανένα. Ο 
Αριστοτέλης , ένα φοβερά φωτεινό πνεύμα, κατέγραψε και 
κωδικοποίησε όλη την γνώση της εποχής του σε όλα τα ε
πίπεδα. Υπήρξε το όργανο ή ο φορέας του Θείου Σχεδίου. 
Εχω πει πολλές φορές ότι ο Ελληνισμός πλήρωσε, αλλά 

και πληρώνει ακόμη, για το ότι έβγαλε τα άγια των αγίων 
στην επιφάνεια. Αλλά αυτός που τα έβγαλε δεν είναι μόνο 
ο Αριστοτέλης. Πριν απ’ αυτόν είναι ο Προμηθέας, που έ
δωσε το πυρ στους ανθρώπους και πληρώνει ακόμα στον 
Καύκασο το αμάρτημά του, ήταν ο Όμηρος, ο Ησίοδος οι 
Ιωνες, ο Ηράκλειτος, οι Στωϊκοί, οι Ελεάτες, ο Αρΐσταρ- 

χ°ς °  Σάμιος, οι Τραγικοί οι Ατομικοί, ο Αρχιμήδης, 339 ο 
Ερατοσθένης 340 Ο Αριστοτέλης τους μόνους που δήθεν

Π ΑΛΛΗ φ. Γ<Λί>ΓΑΙ«>Π0/Α0/ ΗΛ ΑΚΑΥΤΟΣ ο <φ<£ΐθ£

339 Α ρχιμή δη ς (Συρακούσες 287-212  π.Χ.) Μ εγάλος φυσικός και 
μαθηματικός της Ελληνικής αρχαιότητας. Λ έγεται ότι υπήρξε 
μαθητής του Ευκλείδη. Α κόμη λέγεται ότι ταξίδεμε στην Α ίγυ
πτο και ότι δ ιδάχθη κε στις σ χ ο λ έ ς  της Α λεξάνδρειας, απ’ όπου  
και ξαναγύρισε στην πατρίδα του τις Συρακούσες. Είναι μάλλον  
6έ6α ιο  ότι βρισκόταν σ ε  συνεργασία  με τον Ε ρατοσθένη (βλέπε  
επ όμ ενη  υποσημείωση.) Ο Α ρχιμή δη ς εκτός α πό  τα μαθηματι
κά και την φυσική, α σ χολή θη κ ε με την κατασκευή μηχανώ ν με 
θαυμαστή για την επ οχή  του τελειότητα. Κυρίως θεωρείται αυ
τός που κατέγραμε τον νόμ ο  της υδροστατικής άνω σης που α
κόμα αναφέρεται με το όνομ ά  του "η αρχή  του Αρχιμήδη", αλλά  
και τον αριθμό π τον αριθμό 3,14.... τον οπ ο ίο  υπολόγισε με α
πόκλιση 2 χιλιοστών.

Ερατοσθένης. Έ λλη να ς επιστήμονας (Κυρήνη περί το 275  
π.Χ. - Α λεξάνδρεια  περί το 195 π.Χ.). Στην Ελλάδα υπήρξε μα
θητής του Λ υσανία. Στην Α λεξά νδρεια  πήγε το 235  π. X. μετά 
οπ ό  πρόσκληση του Π τολεμαίου του Ευεργέτη, για να αναλάβει 
την διεύθυνση  της β ιβλιοθήκης της Α λεξάνδρειας. Ή ταν ευρύ 
πνεύμα και α σ χολή θη κ ε σ χ ε δ ό ν  με τα πάντα. Στην αρχαιότητα  
του ε ίχα ν  κολλήσει το παρατσούκλι ο  "Βήτας" με βάση το δεύ
τερο γράμμα της Ε λληνικής γλώ σσας, γιατί θεω ρήθηκε ότι δεν
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"παρέσυρε" ήταν εκείνους που θέλησαν να "παρασυρθούν" 
απ’ αυτόν. Κι αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες 
από την αυγή της δυτικής ευρωπαϊκής διανόησης και ε
πιστήμης μέχρι και σήμερα. Αυτούς τους επιστήμονες οι ο
ποίοι στα γραπτά του Αριστοτέλη, ανακάλυψαν κάποτε το 
πολυτιμότερο για την εποχή τους επιστημονικό εγχειρίδιο.

Αυτοί οι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες, μέσα στο ζο
φερό και σκοτεινό ορίζοντα του μεσαίωνα, αντίκρυσαν 
ξαφνικά το λαμπερό άστρο του Αριστοτελικού έργου,^ κι 
άρχισαν ν’ απομυζούν αχόρταγα τα νάματά της. Αυτοί οι 
πρωτοπόροι σκαπανείς της σκέψης και της επιστήμης, α
νακήρυξαν τον Αριστοτέλη πνευματικό τους πατέρα. Τι 
φταίει άραγε ο μεγάλος Σταγειρίτης γ ι’ αυτό;

Τον Αριστοτέλη τον ακολούθησαν όχι μόνο οι φιλό
σοφοι και οι επιστήμονες αλλά και πολλά φωτεινά πνεύ
ματα του εκκλησιαστικού (δυτικού και ανατολικού) χώρου. 
Δ εν είναι τυχαίο ότι ο Αριστοτέλης δεν είναι μέσα στις 
προτιμήσεις των νεώτερων υλιστών, όπως ο Λεύκιππος, ο 
Δημόκριτος, ο Επίκουρος κ.λ.π.

Ούτε και σήμερα ακόμη δεν υπάρχει βιβλίο σ’ οποιο- 
δήποτε κλάδο της επιστήμης, που να μη ξεκινά από την 
αρχαία Ελλάδα και βασικά από τον Αριστοτέλη, όπως και 
στο βιβλίο αυτό μπορείτε να διαπιστώσετε.

Ο Τζορντάνο Μπρούνο, που εγώ προσωπικά, αυτή 
την ώρα, δεν μπορώ να ελέγξω αν έγραψε τέτοια πράγμα
τα για  τον Αριστοτέλη (αλλ’αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημα
σία), έπεσε θύμα των φανατικών θρησκόληπτων. Αλλά και 
ο Αριστοτέλης, καίτοι όπως είναι κοινώς γνωστό επηρέ
ασε σημαντικά τα πιο φωτεινά πνεύματα της ανατολικής 
και δυτικής Χριστιανοσύνης, διώχτηκε από φανατικούς 
θρησκόληπτους, που όμως, μια κι είχε ζήσει κάποιες δε
κάδες αιώνων πριν, δεν μπορούσαν να τον αφανίσουν βιο
λογικά, όπως τον Τζορντάνο Μπρούνο.

Χαρακτηριστική περίπτωση πάνω σ’ αυτό το θέμα εί
ναι το βιβλίο του Ουμπέρτο Έ κ κο  ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟ-

ήταν σ ε  κανένα  σημείο πρώτος. Κι όμω ς είναι ο πρώτος άνθρω 
πος σ τον κόσμο που υπολόγισ ε με ικανοποιητική προσέγγιση  
την περιφέρεια της γης.
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ΔΟΥ, όπου όλος ο μύθος του στηρίζεται πάνω στη φα
νατισμένη απόκρυψη από ένα καλόγηρο του δεύτερου τό
μου της ποιητικής του Αριστοτέλη, ο οποίος δεν διστάζει 
να διαπράξει φόνους για να μην αποκαλυφθεί η ύπαρξη στο 
μοναστήρι του, του, κατά την άποψή του, βλάσφημου αυτού 
βιβλίου του Αριστοτέλη.

Τον τελευταίο καιρό, όπως και σεις θα διαπιστώ
σατε από τα πιο πάνω, υπάρχει μια τάση ανάπτυξης εξον
τωτικής πολεμικής κατά του Αριστοτέλη και μάλιστα από 
ετερόκλητες ομάδες ανθρώπων. Ανατολικοί ή ανατολι
στές ιδεαλιστές και Δυτικοί υλιστές, έχουν πέσει πάνω 
στον Αριστοτέλη και τον χτυπούν αλύπητα, λες και το 
πρόβλημα της ζωής τους εξαρτάται από τον αφανισμό του 
Αριστοτέλη.

Ε, βέβαια, αν δεν υπάρχει κάποιος Μ εγάλος για να 
τον χτυπούνε, τι θα απογίνουν τα ανθρωπάκια!

Γι αυτό αποφάσισα στο βιβλίο αυτό να γράψω με
ρικά πράγματα πάνω στο φαινόμενο αυτό.

Εγώ προσωπικά δεν ήμουν ποτέ οπαδός του Αριστο
τέλη και πριν γίνω Ηρακλειτικός, σχετικά πρόσφατα, όπως 
λέγω σε άλλο μέρος του βιβλίου αυτού και πολύ περισ
σότερο από τότε που ανακάλυψα τον Ηράκλειτο.

Αλλά στους μεν ιδεαλιστές ανατολικούς ή μη, απαν
τώ αυτό που είπα πιο πάνω: Ο Α ριστοτέλης, ένα φοβερά 
φωτεινό πνεύμα, κατέγραψε και κωδικοποίησε όλη την 
γνώση της εποχής του σε όλα τα επίπεδα. Υπήρξε το όρ- 
γανθ' ή ο φορέας του Θείου Σχεδίου, στους δε δυτικούς υ- 
λίστες απαντώ αυτά που είπα πιο πάνω: Ο Αριστοτέλης 
τους μόνους που δήθεν "παρέσυρε'' ήταν εκείνους που θέ- 
λη- σαν να "παρασυρθούν" απ’ αυτόν..."

Κι ακόμη ότι, μια και αναζητούν "αιτιακές" λύσεις, 
πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεν υπήρχαν ο Πλάτωνας 
και ο Αριστοτέλης, δεν θα είχε φτάσει η ανθρωπότητα 
στην σύγχρονη επιστήμη, (ή τουλάχιστο δεν θάχε φτάσει α
κόμη,) στον Κοπέρνικο, στον Λαπλάς, στον Γαλιλαίο, στον 
Κεπλερ, στο Νεύτωνα, στον Ντάλτον, στον Αϊνστάιν, και 
στους πατέρες της κβαντομηχανικής, όπως η μεγάπτερος 
ψαλαινα, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή που είναι, εάν δεν 

-προυπήρχε κάποιος αρχέγονος έμβιος θαλάσσιος οργανι-
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σμός και τα επακόλουθά του, στη βιολογική αλυσσίδα της 
εξέλιξης, μέχρι την μεγάπτερο φάλαινα; Μήπως μερικοί 
πρέπει να ξαναδιαβάσουν τον Ντάρβιν, πριν αρχίσουν να 
τον επικαλούνται; Εγώ όταν πριν πολλές δεκαετίες, διάβα
σα την "καταγωγή των ειδών" του Κάρολου Ντάρβιν, μαρ
ξιστής και υλιστής, κατά λογική συνέπεια, την εποχή εκεί
νη, έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Ό λοι οι μαρξιστές την 
εποχή εκείνη, επικαλούνταν τον Ντάρβιν, σαν την φοβερή 
επιβεβαίωση των μαρξιστικών θεωριών.

Ό ταν λοιπόν διάβασα το βιβλίο αυτό, τότε κατά
λαβα πως ο Ντάρβιν, ανασύρει μέσα από την θεωρία της 
φυσικής επιλογής, κάποιους νόμους. Και όπου υπάρχουν 
νόμοι, υπάρχουν αναγκαία και νομοθέτες. Ό ταν τελείωσα 
το βιβλίο αυτό, ήμουνα στα σίγουρα πιο κοντά στο Θεό. 
Μετά έπεσα σε μεγάλη απορία γιατί οι θεολόγοι, της ε
ποχής μου, πολεμούσαν τον Ντάρβιν. Μήπως γιατί με τη 
φυσική επιλογή, θεωρούσαν ότι ανατρέπεται η ιστορία του 
Αδάμ και της Εύας; Μα δεν είχαν καταλάβει ακόμη ότι 
αυτοί στον Παράδεισο, ήταν ασώματες πνευματικές οντό
τητες που πάνω σ’ αυτές δεν ίσχυαν οι νόμοι της φυσικής 
επιλογής των ειδών. Τα πράγματα άλλαξαν για όλους μας 
μετά την πτώση.

Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά τώρα κι ας γυρίσουμε 
πάλι στο θέμα μας. Και ερωτώ πως ήταν δυνατόν οι επι
στήμονες του μεσαίωνα να κατανοήσουν τον Δημόκριτο ή 
τον Λεύκιππο ή τον Αρίσταρχο τον Σάμιο ή τον Ηρά
κλειτο, πριν γνωρίσουν τον Αριστοτέλη. Ο Αρίσταρχος μι
λούσε για ηλιοκεντρικό σύστημα, όταν η ιδέα αυτή ήταν α
παγορευμένη και σαν σκέψη ακόμη. Μη ξεχνάτε ότι και ο 
Γαλιλαίος κινδύνεψε να καεί για  ανάλογο θέμα και πολύ 
αργότερα μάλιστα. Οι ατομικοί της αρχαιότητας, μιλούσαν 
για αδιαίρετα τμήματα της ύλης, δηλαδή για  ατομική επι
στήμη, δηλαδή για πράγματα ακαταλαβίστικα την εποχή 
της αυγής της Ευρωπαϊκής επιστήμης. Ο Ηράκλειτος μί
λησε για όλα, αλλά βρισκόταν σε πιο προχωρημένες και 
δυσνόητες θέσεις από όλους γ ι’ αυτό κι από την κλασσική 
αρχαιοελληνική εποχή του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι 
"Σκοτεινός".

Έ τσ ι λοιπόν δεν είναι δυνατό να κατηγορήσουμε

ΓΙΛΛΛΗ Φ- Γ^ΛΡΤΑΚΟΡΟ/Α^/ ΗΡΑΚΛΑΤΟξ °  ^φ<ΑΙ0£
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τον Αριστοτέλη γιατί δεν μπορούσε στο σημείο που αν
τιμετωπίζουμε σ’ αυτό το κεφάλαιο, να αντιληφθεί τον Η
ράκλειτο. Απλά είναι σε άλλη διάσταση αντίληψης, ας 
πούμε στην ορθολογιστική αντίληψη που κρατεί ακόμη και 
σήμερα, ακόμη και στους ρηξικέλευθους επιστήμονες της 
ατομικής επιστήμης, της κβαντικής μηχανικής και της μο
ριακής βιολογίας. Ποιος μπορούσε και ποιος μπορεί και 
σήμερα ακόμη ν’ αντιληφθεί σε βάθος τον Ηράκλειτο;

Ο Ηράκλειτος μιλάει μια γλώσσα που στηρίζεται σε 
γνώσεις μιας άλλης αντίληψης πραγμάτων.

Είναι το "πέραν" της εκάστοτε τρέχουσας φιλοσοφι
κής κι επιστημονικής αντίληψης. 'Ενα ζαβολιάρικο παιδί 
που παίζει ρίχνοντας ζάρια.

η) Επίμετρο

Αλλά το πρόβλημα δεν νομίζω ότι είναι στην μη ε
παλήθευση της αιτιοκρατίας. Αυτή υπήρχε και πριν και με
τά τον Ηράκλειτο. Αυτή προέκυψε, από την ώρα που το 
Ενα αποφάσισε να εκδηλωθεί. Και όταν το αποφάσισε, χά

ραξε και τους κανόνες της εκδήλωσης ή πιο εκφραστικά 
τους Νόμους της εκδήλωσης. Αυτοί διαπερνούν και ρυθμί
ζουν κυριαρχικά όλους τους παράλληλους κόσμους που 
δεν έχουν σαφή αντίληψη και γνώση ο ένας του άλλου. 
Βέβαια στο θέμα αυτό, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις των 
επιστημόνων.

" Ο Α ϊνστά ιν έκανε κάποτε την ερώτηση: *Πόση ε 
λευθερία επιλογής είχε  ο Θεός στη δημιουργία του Σόμ
πα ντος". Α ν  η πρότασις της έλλειψης ορίου είναι σωστή, ο 
Θεός δεν είχε καμμιά ελευθερία επιλογής των αρχικών χα
ρακτηριστικών του Σύμπαντος. Θα μπορούσε βέβαια να ε 
ξακολουθεί να διατηρεί την ελευθερία επιλογής των νό
μων του Σύμπαντος. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η ε 
λευθερία δεν θα ήταν και πολύ μεγάλη: μπορεί να υπάρχει 
ένας πολύ μικρός αριθμός πλήρων ενιαίων θεωριών (ίσως 
μάλιστα και μονο μία) που να είναι συνεπείς και να επι
τρέπουν την ύπαρξη δομών στο Σύμπαν, δομών τόσο πολύ
πλοκων όσο τα ανθρώπινα όντα που μπορούν να ερευνή
σουν τους νόμους της Φύσης κσι να αναρωτηθούν για τη

ΡΑΛΛΗ φ- Γ^ΦΓΑΚΟΡΟ/ΑΟ/ Η Μ Μ *ΙΤ0ξ ο  ^Φ^ξΙΟξ
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φύση του Θεού". Ω Ω. ,
Αυτά μας λέγει ο Stephen W. Hawking στο βιβλίο

του ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.341.
Αυτό το μικρό κομμάτι, μας λέγει λοιπόν οτι ο θ ε 

ός δεν είχε και μεγάλη ευχέρεια επιλογής αλλά στη συ
νέχεια μας λέγει: Θα μπορούσε βέβαια να εξακολουθεί να 
διατηρεί την ελευθερία επιλογής των νόμων του Συμπαν 
τος. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η ελευθερία δεν θα 
ήταν και πολύ μεγάλή'.

Για μένα ο Θεός, στην αρχή, είχε την μεγίστη δυνα
τότητα επιλογής και δεσμεύονταν, κυριαρχικά μόνο απ τις 
εμπειρίες των προηγουμένων εκδηλώσεων, των προηγου 
μένων Συμπάντων, ας πούμε, δηλαδή των Συμπάντων, πριν 
απ’ αυτό το Σύμπαν του νερού, αλλά απ’ την ώρα της εκ
δήλωσης του συγκεκριμένου Λόγου που απέρρευσε απ αυ
τόν, δεσμεύονταν κυριαρχικά απ’ αυτόν.

Αλλά ο Ηράκλειτος πάνω στο θέμα αυτό μας εχει α
φήσει και μερικά άλλα αξιόλογα αποσπάσματα.

"Ή λιος γάρ ουχ υπερβήσεται μέτρα ει δέ μη, Ερινυες 
μιν Αίκης επίκουροι εξευρήσουσιν" μας λέγει στο απ. 94. 
Γιατί ο Ή λιος δεν θα υπερβεί τα μέτρα, αλλοιώς οι Ερι- 
νύες342 343 * * αυτές που βοηθούν την Δικαιοσύνη, θα τόν βρουν.

Αλλά δεν είναι μόνο ο Ή λ ιος ο οποίος υπόκειται 
στους κανόνες του Λόγου, είναι και το αείζωον πυρ, ο ί
διος ο Θεός.

απ. 30. .
κόσμον τόνδε τόν αυτόν απάντων ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποι- 

ησεν, αλλ' ήν αεί καί έστιν καί έσταί πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα καί απο-
σβεννύμενον μέτρα. , ,. , .___  ■

αυτόν εδώ τον κόσμο ο οποίος είναι κοινός για ολους ούτε κάποιος απ
τους θεούς, ούτε από τους ανθρώπους δημιούργησε, αλλ' ήταν πάντοτε και εί
ναι και θα είναι πυρ αείζωον, το οποίον ανάβει με μέτρα και σβήνει επίσης με

341 β λ . σ ε λ . 2 5 4  ,
342 Ό ι  Ε υ μ ε ν ίδ ε ς  π α ρ α μ ό ν ε υ α ν  π ά λ ι π ίσ ω  α π ο  τ ο ν  π λ ιο  ό π ω ς  
τις φ α ν τ ά σ τ η κ ε  ο  Η ρ ά κ λ ε ιτ ο ς ."  Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Σ ε φ έ ρ η ς  σ τ ο  π ρ ο λ ο -  

γ ισ μ α  τ η ς  Α π ο κ ά λ υ μ η ς  τ ο υ  Ιω ά ν ν η .
343 Ε ν ν ο ε ί  ότ ι 9 α  τ ο ν  β ρ ο υ ν  κ α ι 9 α  τ ο υ  ε ξ α ν α γ κ ά σ ο υ ν  ν α  επ ι-
σ τ ρ έ μ ε ι  σ τ α  μ έτρα , δ η λ α δ ή  σ τ ο υ ς  κ α ν ό ν ε ς  π ο υ  έ χ ε ι  θ ε σ π ίσ ε ι  ο
Λ ό γ ο ς  γ ια  τ η ν  κ ίν η σ η  τω ν ο υ ρ ά ν ιω ν  σ ω μ ά τ ω ν.
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μέτρα.
Ετσι λοιπόν και το αείζωο πυρ, υπόκειται στους κα

νόνες του Λόγου, στα μέτρα.
Ο Ηράκλειτος, παρακάτω, έχει κάτι περίεργα κομ

μάτια (αποσπάσματα) και μας λέγει:
„ ^υλλάψ ιες όλα και ουχ όλα, ξυμφερόμενον διαφε- 

ρομενον, ξυνάδον διάδον Α εκ  πάντων εν  και ε ζ  ενός πάν
τα." (απ. 10)

(Συνάφειες, όλα και όχι όλα, συμπορευόμενο και μη 
συμπορευόμενο, ταιριασμένο και αταίριαστο, από τα πάντα 
ένα κι από το ένα τα πάντα).

Αυτό είναι ένα αποκαλυπτικό κομμάτι της Ηρακλει- 
τικης σκέψης.

^·άντα βρίσκονται σε αέναη κίνηση και συνάφεια. 
Ολα και οχι όλα. Το μέρος είναι σύγχρονα και όλο. Τό μέ
ρος περιέχει και το όλο, και το όλο, περιέχει και το μέ
ρος. Ολ αυτά βρίσκονται σε μια διαρκή συνάφεια κι αλ
ληλεξάρτηση.

, τ“  ®νχίθετα, ζ °υν και υπάρχουν μαζί με μια 
κρυφή αρμονία, όπως υπάρχει μαζί και το μέρος και το 
ολο.

-ου πιστεύεις ότι εγώ εν  τω πατρί και ο πατήρ εν  
εμοι εστι; ..

(..Δεν πιστεύεις-Ο Ιησούς απευθύνεται προς τον Φί
λιππο- ότι εγώ βρίσκομαι μέσα στον πατέρα και ο πατέ
ρας βρίσκεται μέσα σε μένα;).
εμο ί"Μ}πιστε^ετε ^ οι ° τι εγώ εν  τω πατρί και ο πατήρ εν

(Να με πιστεύετε όταν σας λέγω ότι ο εγώ είμαι μέ
σα στον πατέρα και ο πατέρας είναι μέσα μου).

, "εν  εκ;εινη τη ημέρα γνώσεσθε υμείς ότι εγώ εν  τω 
πατρι μου και υμε{ς εν  εμο{ καγφ  εν  υμ{ν « ^

(..κατά την ημέρα εκείνη θα συνειδητοποιήσετε ότι * 347

Π4ΛΛΗ φ. Γ^ΓΑΚΟΠΟ/ΛΟ/ ΗΜΚΛ<Τθξ ο <φ<£ΐθ£

Λ  τα α π ο σ π ά σ μ α τ α  5 4  {"αρμονίη αφανής φανερής κρείτ- 
3« ! ' '  Η  α φ α ν ή ς  α ρ μ ο ν ία  ε ίν α ι  α ν ώ τ ε ρ η  τ η ς  φ α ν ε ρ ή ς ,)  8  και 51  
3^  Ιω αν. ιδ  10.
347 Ιωάν, ιδ 11 

Ιωάν, ιδ 20
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εγώ είμαι μέσα στον πατέρα μου και σεις είσαστε μέσα μου
και εγώ είμαι μέσα σε σας..)

Βλέπετε λοιπόν πως ο Χρίστος προσδιορίζει αυτή 
την ενότητα του σύμπαντος και την συμμετοχή του όλου 
(πατήρ) στο μέρος (υιός, μαθητές) και του μέρους στο όλο.

Συνάφειες λοιπόν, διαλεκτικές και δυσνόητες, που η 
κατανόησή τους απαιτεί ένα άλλο τρόπο σκέπτεσθαι, ένα 
τρόπο που σε πολλούς φαίνεται μη λογικός, , τουλάχιστον
ακόμη. Αλλά για πόσο ακόμη;

Μέσα στο έτος 1997, η μεγάλη αυτή αλήθεια ελαβε 
την επιστημονική της απόδειξη. Αυτό μπορεί να είχε γίνει 
και πιο πριν, αλλά επίσημα για πρώτη φορά στην σύγχρονη 
επιστημονική ιστορία, αποδείχτηκε με τρόπο που δεν επι
δέχεται καμμιά αμφισβήτηση πια, ότι ναι μεν το όλο πε
ριέχει και το μέρος, αλλά και το μέρος περιέχει και το ολο.

Αυτό προέκυψε από την περιβόητη, αυτή την εποχή, 
κλωνοποίηση.348 Ο άνθρωπος πειραματιζόμενος πάνω στο

348 Ε π ε ιδ ή  π ο λ ύ ς  λ ό γ ο ς  γ ίν ε τ α ι  γ ι’ α υ τ ό ν  τ ο ν  ό ρ ο  τ ελ ευ τ α ία , κ α ί-  
τοι δ ε ν  ε ίμ α ι κι ε δ ώ  ε ιδ ικ ό ς , 8 α  π ρ ο σ π α θ ή σ ω  ν α  κ α τ α τ ο π ίσ ω  
τ ο ν  α π λ η ρ ο φ ό ρ η τ ο  α ν α γ ν ώ σ τ η , τι α κ ρ ιβ ώ ς  σ η μ α ίν ε ι  κ λ ω ν ο 
π ο ίη σ η . Π ρ ο σ έ ξ τ ε ,  ε ίπ α  τ ο ν  α π λ η ρ ο φ ό ρ η τ ο  α ν α γ ν ώ σ τ η , ο  π λ η -  
ρ ο φ ο ρ η μ έ ν ο ς  ή  ο  ε ιδ ικ ό ς , α ς  τα γ ρ ά μ ε ι ό λ α  α υ τ ά  π ο υ  θ α  π ω  π ιο  
κάτω , σ τ α  π α λ ιά  τ ο υ  τα υ π ο δ ή μ α τ α . Π α ίρ ν ο υ μ ε  έ ν α  κ ύ τ τα ρ ο  α π ο  
έ ν α  ά ν θ ρ ω π ο  (δότη ). Μ ετά  π α ίρ ν ο υ μ ε  έ ν α  γ υ ν α ικ ε ίο  ω ά ρ ιο , το  
α δ ε ιά ζ ο υ μ ε  α π ό  ό λ α  τα  γ ε ν ε τ ικ ά  υ λ ικ ά  του , (χ ρ ω μ ο σ ώ μ α τ α ) έτσ ι  
π ο υ  γ ίν ε τ α ι  μ ια  α π λ ή  θ ή κ η , μ έ σ α  σ τ η ν  ο π ο ία  τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε  το  
κ ύ τ τα ρ ο , μ ε  τ ρ ό π ο  ώ σ τ ε  ν α  ξ ε γ ε λ ά σ ο υ μ ε  το  ω ά ρ ιο , ό τ ι έ χ ε ι  υ π ο -  
σ τ ε ί  μ ια  κ α ν ο ν ικ ή  γ ο ν ιμ ο π ο ίη σ η  κ α ι μ ε τ ά  α π ό  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  
κ ά π ο ιω ν  κ υ ττά ρ ω ν , τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε  τ ο  ω ά ρ ιο  σ τ α  γ ε ν ε τ ικ ά  ό ρ γ α ν α  
μ ια ς  γ υ ν α ίκ α ς  κ α ι ε π α κ ο λ ο υ θ ε ί  η  ε π ώ α σ η  τ ο υ  ω α ρ ίο υ  κ α ι έ ν α ς  
κ α ν ο ν ι κ ό ς  τ ο κ ε τ ό ς . Τ ο  ά τ ο μ ο  π ο υ  π α ρ ά γ ε τ α ι  μ ’ α υ τ ό ν  τ ο ν  τ ρ ό 
π ο , ό π ω ς  κ α τ α λ α β α ίν ε τ ε , δ ε ν  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  τ η ν  π α ν ά ρ χ α ια  
τ ε χ ν ικ ή  τ η ς  φ ύ σ η ς , π ο υ  α π α ιτ ε ί τ η ν  σ ύ μ π ρ α ξ η  ή τ η ν  σ υ ν ε ύ ρ ε σ η ,  
δ υ ο  φ υ σ ικ ώ ν  κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  τ ο υ  ά ρ ρ ε ν ο ς  κ α ι τ ο υ  θ ή λ ε ω ς , α λ λ α  
α π ό  έ ν α  κ α ι μ ό ν ο  ά ν θ ρ ω π ο  (δ ότη ), α λ λ ά  κι ε δ ώ  ό χ ι  α π ό  τ η ν  γ ε  
ν ε τ ικ ή  δ ια δ ικ α σ ία  (σ π ε ρ μ α τ ο ζ ω ά ρ ιο -ω ά ρ ιο )  α λ λ ά  α π ό  έ ν α  μ έ 
ρ ο ς  τ ο υ  ό λ ο υ , δ η λ α δ ή  μ ό ν ο  α π ό  έ ν α  κ ύ τ τα ρ ο  (α π ε ιρ ο ε λ ά χ ισ τ ο  
μ έ ρ ο ς  τ ο υ  ό λ ο υ ) , τ ο  ο π ο ίο  ό μ ω ς , ό π ω ς  α π ο δ ε ίχ τ η κ ε  π ε ιρ α μ α τικ ό
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θέμα αυτό, διαπίστωσε ξαφνικά πως το μέρος (το κύτταρο) 
γνωρίζει το όλο και απόδειξε (όχι ο άνθρωπος, αλλά το 
μέρος ενός συστήματος) πως μπορεί να αναπαραγάγει το 
όλο, με εκπληκτική πιστότητα. Έ τσ ι μας καθήλωσε στους 
καναπέδες μας και στις πολυθρόνες μας μπροστά στην TV, 
η συμπαθητική Ντόλλυ για να μην αφήνει κανένα περιθώ
ριο για οποιαδήποτε αμφισβήτηση και για οποιαδήποτε δυ
σπιστία, πάνω στο ότι το μέρος περιέχει και το όλο. Εδώ 
δεν θα αναφερθώ στην σκοπιμότητα και την ηθική διά
σταση του γεγονότος (πάνω στο οποίο πάντως είμαι πολύ 
επιφυλακτικός) γιατί το θέμα αυτό δεν είναι αυτή την 
στιγμή απαραίτητο για το βιβλίο αυτό. Αναφέρομε απλά 
στο μήνυμα που κομίζει η Ντόλλυ, που δεν είναι τίποτε 
άλλο από την επιβεβαίωση, με πανηγυρικό τρόπο, της πιο 
πάνω Ηρακλειτικής θέσης αλλά και των λόγων του Ιησού 
. "...και Α ιέν  ο κόσμος ο μικρός, ο Μέγας! μας λέγει στο 
τέλος του "Αξιόν Εστί" ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας 
Ελύτης.

Μέχρι την Ντόλλυ, η αρχή της ενότητας του σύμ-

στην "Ντόλλυ", δημιουργεί ένα  πιστό αντίγραφο του όλου, που  
σημαίνει, που σημαίνει, που σημαίνει, τι σημαίνει άραγε, μα αυ
τό το α π λό  που μας λέγει ο  Η ράκλειτος, ο  Χριστός, αλλά και 
ολη η εσωτερική παράδοση, ότι το μέρος περιέχει και το ό λ ο ν  
και το ό λ ο ν  περιέχει και το μέρος. Υ πάρχει πιο μεγάλη απόδει
ξη πάνω στο δέμα  αυτό. Α ναλογισ δείτε λ ο ιπ όν  ότι άν ο άνθρω 
πος είναι το μέρος και ο  Θ εός είναι το ό λ ον, ο  άνθρω πος που  
είναι το μέρος, αυτός ο  άνθρω πος μπορεί νά  αναπαράγει το ό- 
Λον, δη λαδή  το Θ είο, έστω κι αν δ εν  το ξέρει. Α λλά  για σταθείτε 
εσείς οι δύσπιστοι, μήπως τα κύτταρα, που τέτοια χά νει σ ε  με
γάλο αριθμό, καθημερινά ο άνθρω πος, εσ είς  πιστεύατε μέχρι 
σήμερα, μέσα στην δυσπιστία σας, ότι το καδένα  α π’ αυτά, έχει 
ό λες τις πληροφ ορίες του όλου; Πιστεύω ότι όχι. Τι μας κάνει η 
κήωνοποίηση! Π άντως ανεξάρτητα απ’ το γ εγ ο ν ό ς  ότι η κλω νο- 
ποιηση, επιβεβαιώ νει βασικές Ηρακλειτικές θέσεις, αλλά και τα 

ροσωπικά μου πιστεύω, δ εν  την δέχουμαι σ α ν υποκατάστατο  
ιαιώνισης των ειδώ ν και προπαντός στο ανθρώ πινο γ ένο ς  

την αποκλείω  προς το παρόν τουλάχιστο, για π ολ λούς και διά
φορους λόγους, που αναπτύσσω  nto πάνω.

Π ΑΛΛΗ φ. Γ«ΛΛΓΑΙ<0Π0//\0/ ΗΜΚΛ^Τάξ ο «Φ«£Ι0£
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πανχος και η γνώση του μέρους για χο όλο, προσεγγίζο- 
νχαν φιλοσοφικά ή θρησκευχικά ή και μαθηματικά. Είναι 
μια πλευρά που δεν εξετάσαμε. Ο νεοπλαχωνικός Ιάμβλι
χος, για χον οποίο μιλήσαμε και πιο πάνω, μέσα σχα άλλα 
συγγράμαχα που μας άφησε, μας άφησε κι ένα που επι- 
γράφεχαι χα "Θεολογούμενα χης Αριθμηχικής"που εκδόθη- 
κε με επιμεληχή χον DE FALCO σχην Λειψία χο έχος 1922 
349 Εκεί γίνεχαι ανάλυση χων αριθμών κι επιχειρείχαι μια 

ενδιαφέρουσα χοποθέχηση. Αλλά ας δούμε ένα μικρό από
σπασμα από χον Ιάμβλιχο:

" η  μονάς είναι η πρώτη αιτία των αριθμών, μη έ- 
χουσα ουδεμίαν τοποθέτησιν (  θέσιν) λέγετα ι δε μονάς από 
το ρήμα "μένειν" Και όντως η μονάδα διαφυλάσσει την ι
δίαν μορφήν του αριθμού με τον οποίον πολλαπλασιάζεται: 
πχ. άπαξ ο τρία ίσον τρία, άπαξ ο τέσσαρα ίσον τέσσαρα. 
Ιδού λοιπόν, που η μονάς, αφού επολλαπλασιάσθη με αυ
τούς, διεφύλαξεν την ιδίαν μορφήν και δεν εδημιούργησεν 
άλλον αριθμόν. Δ ιότι όλα έχουν διαταχθή και τακτοποιηθή 
υπό της μονάδος, η οποία περιέχει όλα τα πρόσωπα δυνά
μει. Δ ιότι αύτη περιέχει και αν όχι ακόμη ενεργεία, αλλ ό
μως σπέρματι όλας τας αναλογίας μεταξύ όλων των 
αριθμών και μάλιστα εκείνας εντός της δυάδος, εφ ’ όσον 
είναι και αρτία και περιττή και αρτιοπέριττος. 349 350

Βέβαια, όπως θα ανχιλαμβάνεσχε χο κεφάλαιο αυχό 
είχε γραφχεί, όχαν έκανε χην θυελλώδη εμφάνισή χης η 
Νχόλλυ και μάλισχα πριν από χα μέσα χου 1996, αλλά χρη
σιμοποίησα χην δυναχόχηχα που παρέχουν χα PC για χην 
παρεμβολή κειμένων και χα χοιαύχα που χάχουμε ξαναπεί 
και θα χα ξαναπούμε. Για όλα αυχά παραπέμπω σχην σχε- 
χική υποσημείωσή μου, αλλά δεν μπορώ εδώ παρά να πω 
και λίγα  πράγμαχα πάνω σχην σκοπιμόχηχα και χην ηθική 
και κοινωνική διάσχαση χου γεγονότος. Αυχό χο όν χο ο
ποίο θα παραχθεί με χην μέθοδο χης κλωνοποίησης σχα σί
γουρα θα είναι ένα προϊόν, παραγμένο από μια υπέρβαση 
χων κανόνων χης φύσης. Μα είναι κακό αυχό θα πει κά
ποιος, φαναχικός επισχήμονας ας πούμε, θα απανχήσω ξε

ΡΑΛ/ΊΗ φ. Γ̂ Λ|>ΓΑΚθΠθ/Λ<>/ ΗΡΑΜ̂ ΤΟ̂  ο ΟΙ

349 Καίτοι αμφισβητείται η γνησιότητά του.
350 Ιάμβλιχου τα "Θ εολογούμενα  της Αριθμητικής".
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κάθαρα όχι αυτό είναι πολύ κακό. Όσες φορές ο άνθρωπος 
θέλησε να ξεγελάσει ή και να εκβιάσει χην φύση, εισέπρα- 
ξε φοβερό χίμημα χων πράξεων αυχών. Η «ρυσις κρύπτεσθαι 
φιλεί. Είναι ένα Ηρακλειχικό απόσπασμα που χο ανχιμε- 
χωπίσαμε πολλές φορές και θα χο ανχιμεχωπίσουμε και πιο 
κάτω. Στον προβλημαχισμό που αντιμετωπίζουμε εδώ, προ
σπαθήστε να καχαλάβεχε χι σημαίνει αυχό χο απόσπασμα. 
Σημαίνει όχι η φύση μπορεί να μας δώσει χην ενχύπωση όχι 
χην ξεγελάμε ή όχι χην εκβιάζουμε, για να πάρουμε κάποια 
ωφελήμαχα, αλλά χα πράγμαχα δεν είναι καθόλου έχσι, ό
πως μαρχυρούν οι σχεχικές ανθρώπινες εμπειρίες, και χα 
δυσμενή αποχελέσμαχα απ’ αυχή χην συμπεριφορά μας, που 
σχις μέρες μας έχουν πληθύνει πολύ ανησυχηχικά. Αυχό ας 
χο έχουν υπ’ όψη χους οι επίδοξοι μελλονχικοί Φρανγκεν- 
σχάιν, αν ο αφόρηχος εγωισμός, χους επιτρέπει ακόμη να 
σκέφχονχαι ελεύθερα.

Εκείνο χο οποίο θέλω να επισημάνω εδώ, είναι όχι 
όπως πισχεύω εγώ, η κλωνοποίηση δεν πρόκειχαι να χρη
σιμοποιηθεί για  χην απόκχηση χέκνων από άχεκνα ζευ
γάρια, όπως δήθεν ισχυρίζονχαι οι υπέρμαχοι χης μεθόδου 
αυχής, μια και για  χα ζευγάρια αυχά, υπάρχουν πολλές άλ
λες λύσεις για χο πρόβλημά χους, αλλά, δυσχυχώς, για χην 
εξυπηρέχηση πλούσιων πελαχών, σχις ανάγκες χους για α
νεκτά μοσχεύμαχα!

Πάνχως εδώ θα επιχειρήσω να κάνω μια πρόβλεψη. 
Το κύχχαρο χου δόχη, θα γνωρίζει μόνο χις συνθήκες χου 
όλου καχά χον χρόνο χης σύλληψης χου δόχη ή θα γνωρί
ζει και συνεπώς θα αναπαράγει, χις συνθήκες εκείνες που 
συνθέχουν χο όλο καχά χον χρόνο λήψης χου κυχχάρου; Αν 
εχσι είναι χα πράγμαχα, που εγώ φρονώ όχι είναι έχσι, χόχε 
θα υπάρξει μια χραγική διάψευση χων μεγισχάνων χου 
πλούχου που θα επενδύσουν και σ’ αυχά χα "πρωχοπορει- 
ακά" προγράμμαχα χης επισχήμης, για να έχουν σχην "αυλή 
τους κλώνων" χους, όνχα έχοιμα να σφαγιασθούν, όπως μια 
κοχχα ας πούμε, για  να χους πάρουν ζωχικά όργανα για 
Μεχαμόσχευση. Πραγμαχικά είναι πολύ πιθανό χα όνχα αυ- 
χά εχονχας χην δυναχόχηχα να αναπαράγουν χο όλο, να μη 
ιαφέρουν και πολύ από χην καχάσχαση υγείας χου δόχη, 

Κατα χον χρόνο λήψης χου κυχχάρου, αλλά και πέρα απ’

ΡΑΛΛΗ φ. Γ̂ Λ/>ΓΑΚ<>Πθ//\θ/ ΗΜΚΛΑΤΟλ ο <φ<£Ιθ£
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αυτό να έχουν εν δυνάμει, όλες τις αρνητικές πληροφορίες 
που προσδιορίζουν την εξέλιξη της υγείας του δότη. Είναι 
μια σκέψη που θα πρέπει ίσως να απασχολήσει τους μελ
λοντικούς χρήστες των οργάνων των κλώ νω ν.351

Βέβαια το μεγάλο ερωτηματικό δεν βρίσκεται σε 
όλα αυτά, αλλά στο βασικό πρόβλημα ότι η φύση, αυτή που 
αγαπά να κρύβεται, δεν ξέρουμε καν πως πορίζεται και 
πως μεταλλάσσει τα γενετικά υλικά. Τώρα βέβαια βρισκό
μαστε μπροστά στην αυταπάτη της δήθεν βεβαιότητας πά
νω στα θέματα αυτά, όπως ακριβώς οι επιστήμονες του ορ
θολογισμού του 19ου αιώνα πίστευαν ότι βρίσκονταν τόσο 
κοντά στην αποκάλυψη της πάσας αλήθειας. Ας είναι ό
μως, ας πούμε ότι φτάσαμε εκεί που πιστεύουμε ότι είμα
στε, στο θέμα της μοριακής βιολογίας. Ε, και λοιπόν, 
ξέρουμε πως και με ποιο τρόπο η φύση πορίζεται και χει
ρίζεται τα άλλα υλικά, αυτά που συνθέτουν την άλλη όψη 
του ανθρώπινου όντος, δηλαδή τα ψυχικά υλικά. Όποιος 
βέβαια δεν πιστεύει στην ύπαρξη ψυχής, "πέρα πηγαίνει 
στην τιμή και την πεποίθησή του", όπως μας λέγει ο ποιη
τής. 352 Αλλά γι’ αυτούς που πιστεύουν στην ύπαρξη και 
γιατί όχι και στην αθανασία της ανθρώπινης ψυχής και εί
ναι οι πιο πολλοί, τότε ποιος θα είναι ο ψυχισμός των 
κλώνων ! Έ να  μεγάλο ερώτημα που δεν νομίζω ότι εδώ 
μπορώ να επεκτείνω την έρευνά του, γιατί είναι έξω από 
τα πλαίσια αυτού του βιβλίου.

Αλλά ας φύγουμε από την Ντόλλυ και την κλωνο
ποίηση κι ας πάμε στην σύγχρονη επιστήμη που αφορά το 
Σύμπαν. "ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ερώτημα στην κοσμολογία 
είναι η αιτία της σχεδόν πλήρους ομοιογένειας του σύμ-

351 Αυτά ε ίχα ν γραφτεί πριν από 2 ,1 /2  περίπου χρόνια, πριν την 
έκδοσ η  του βιβλίου. Τώρα, χω ρίς να  κάνω κι εγώ τον προφήτη, 
τα μαντάτα που έρχοντα ι α πό  όλα  τα μέσα μαζικής ενημέρω 
σης, πιστοποιούν το γ εγ ο ν ό ς  ότι η Ν τόλλυ παρουσιάζει φ αινό
μενα πρόωρης γήρανσης. Αυτό, κατά την άπομή μου πάντα, ση
μαίνει ότι η Ντόλλυ, εμφ ανίζει την ηλικία του δότη και κατά τ η ν  

άπομή μου, και την π α θ ολογία  του οργανισμού του δότη.
352 Βλ. Κ. Καβάφη C H E  F E C E .....IL  G R A N  R IF IU T O  το ο 
ποίο  παραθέτω πιο κάτω.
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παντός. Στη συνήθη διαστολή του big bang, η ομοιομορφία 
αυτή είναι αινιγματική. Δισεκατομμύρια χρόνια πριν, δυο 
γαλαξίες σε αντιδιαμετρικές θέσεις στον ουρανό άρχισαν 
να εκπέμπουν φως. Αν και το σόμπαν διαστελλόταν, το 
φως κατάφερε τελικά να φτάσει στο γαλαξία μας. Τα αν
θρώπινα όντα που παρατηρούσαν τους γαλαξίες αυτούς, 
μέσα από τα τηλεσκόπιά τους πρόσεξαν ότι έμοιαζαν πολύ 
μεταξύ τους. Ωστόσο, το φως από κάθε έναν απ’ αυτούς δεν 
είχε φτάσει ακόμη στον άλλο. Πως λοιπόν μπόρεσαν αυτοί, 
χωρίς να δουν ο ένας τον άλλο, να γίνουν τόσο όμοιοι."353 *

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και στον μακρόκοσμο τα 
ίδια συμβαίνουν όπως και στον μικρόκοσμο. Κι εκεί, το μέ
ρος της αστρικής ύλης, ξέρει και μετά από δισεκατομμύρια 
χρόνια την καταγωγή του και αναπαράγει πάντα το όλο. Η 
ομοιότητα των γαλαξιών, στηρίζεται στην γνώση που έχει 
το μέρος για το όλο και την δύναμη που έχει να το αναπα
ράγει συνεχώς.

Μη μου πείτε λοιπόν ότι είχε άδικο ο Ηράκλειτος ό
ταν είπε: και εκ πάντων εν και εξ ενός τα πάντα.

" Ποταμώ γαρ ούκ έστιν δις τω αυτώ καθ’ Ηρά
κλειτον ουδέ θνητής ουσίας δις άψασθαι κατά έξιν (της 
αυτής) α λ λ ’ οξύτητι και τάχει της μεταβολής σκίδνησί54 
και πάλιν συνάγει (μάλλον δε ουδέ πάλιν ούδ’ ύστερον; αλλ’ 
άμα συνίσταται και απολείπει) και πρόσεισι και άπεισι." 
(απ. 91)

(Στο ίδιο ποτάμι δεν μπορούμε να μπούμε δυο φορές,

353 Αυτό το κομμάτι το πήρα από την Ελληνική έκδοση  του 
SCIENTIFIC AM ERICAN Φ εβρουάριου 1999 σελ. 6 3  από ένα  
άρθρο των Martin A.Bucher και David Ν. Spergel όπου παρατί- 
8εται κι ένα  διάγραμμα, που δ ε ίχνει την πορεία των δυο αυτών 
γαλαξιώ ν που ξεκ ινούν α πό  την επαφή τους εκεί κουτά στην με
γάλη έκρηξη και την πορεία  τους για μερικά δισεκαίομμΰρια  
Χρόνια..

Σκίδυησι από το ρήμα σκεδάυυυμι, που σημαίνει διασκορ
πίζω προς κάθε κατεύθυνση. Π άνω στην ερμηνεία  του σκίδυησι 
και του σκεδάυυυμι, παραπέμπω του αναγνώ στη στα λεξικά της 
Α ρχαίας Ε λληνικής γλώ σσας του Ι.Δ. Σταματάκου και των 
Liddell-Scott.
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κατά τον Ηράκλειτο, ούτε ν’ αγγίξουμε δυο φορές την ίδια 
θνητή ουσία γιατί με την δύναμη και την ταχύτητα της με
ταβολής σκορπίζει και πάλι μαζεύει ( και μάλιστα όχι α
πλά πάλι, ούτε πιο ύστερα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται 
και χάνεται και πλησιάζει και απομακρύνεται.)

Η επιλογή του ποταμού από τον Ηράκλειτο, είναι 
συμβολική και μη νομίσει κανείς ότι ο Ηράκλειτος εδώ 
προσπάθησε να περιγράφει τους κανόνες της ροής των υ- 
δάτων του ποταμού. Ο Πλάτωνας στον Κρατύλο παρατηρεί 
ότι ο Ηράκλειτος χρησιμοποίησε την εικόνα του ποταμού 
για  να εκφράσει συμβολικά την άποψή του ότι τα πράγμα
τα ρέουν συνεχώς.

Ο Ηράκλειτος στο απόσπασμα αυτό, μιλάει για τις 
γενικές συνθήκες και τους κανόνες που ρυθμίζουν την αέ
ναη κίνηση σε όλα τα επίπεδα. Τούτο προκύπτει αβίαστα 
από το σύνολο των αποσπασμάτων και πιο πολύ απ’ τα α
ποσπάσματα που μας μιλάνε για  την ενότητα του Σύμπα- 
ντος.

Εδώ ο Ηράκλειτος παρέχει μια πρωτότυπη σκέψη 
για  τον χωροχρόνο: "οκίδνησι και πάλιν συνάγει" αλλά 
δεν συνάγει πάλι με την έννοια του ύστερα, δηλαδή με την 
έννοια της διαδρομής του χρόνου, αλλά μας λέγει ότι ταυ
τόχρονα "αλλ’ άμα συνίσταται και απολείπει δημιουργεί- 
ται και χάνεται.

Το απόσπασμα αυτό του Ηράκλειτου, που ερμη
νεύεται σαν η μοναδικότητα της κάθε στιγμής στην αέναη 
κίνηση των πάντων έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, 
τόσο που ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ο Βίτγκενσταϊν χρει
άστηκε να το ξαναδιατυπώσει ως εξής:

"ο  κόσμος είναι το σύνολο των γεγονότων και όχι 
των πραγμάτων//355

Στον Βίτγκενσταϊν αναφέρεται και ο Stephen Haw
king πιο κάτω, κλείνοντας το βιβλίο του με τις εξής φρά
σεις:

" Ως τον 18ο αιώνα οι φιλόσοφοι θεωρούσαν πεδίο 
των ερευνών τους το σύνολο των ανθρώπινων γνώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της φυσικής επιστήμης, και έθεταν 355

P A /W  φ. Γ^Λ^ΓΑΚΟΠΟ/ΑΟ/ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ο  <^£Κ>£

355 ΘΕΟΦ. ΒΕΪΚΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ σελ. 78.
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ερωτήματα όπως .""Είχε το Σόμπαν μία αρχή στον χρόνο;". 
Τον 19ο και τον 20ό αιώνα όμως η φυσική επιστήμη έγινε  
πολύ πολύπλοκη και μαθηματική για τους φιλόσοφους, ό
πως και για όλους, εκτός από μερικούς ειδικούς. Οι φι
λόσοφοι περιόρισαν το πεδίο των ερευνών τους τόσο πολύ 
που ο Wittgenstein, ο πιο διάσημος φιλόσοφος του αιώνα 
μας, έλεγε  ότι "ο μόνος σκοπός της φιλοσοφίας είναι η α
νάλυση της γλώσσας". Πόση διαφορά από τη μεγάλη πα
ράδοση της φιλοσοφίας από τον Αριστοτέλη ως τον Kant!

Π αρ’ όλα αυτά, αν ανακαλύψουμε μία πλήρη ενιαία 
θεωρία σύντομα θα γίνει κατανοητή στις γενικές της αρχές 
από οποιονδήποτε, όχι μόνο από λίγους φυσικούς. Τότε θα 
μπορούμε όλοι, φιλόσοφοι, φυσικοί και απλοί άνθρωποι, να 
συμμετάσχουμε στη συζήτηση του για τί συμβαίνει να υ
πάρχει το Σόμπαν και εμείς. Α  ν βρούμε την απάντηση σε 
αυτό το ερώτημα θα έχει συντελεστεί ο τελικός θρίαμβος 
του ανθρώπινου νου - γ ια τί τότε θα έχουμε γνωρίσει το 
νου του Θεού. "

Ο Ηράκλειτος ήταν, όπως είπαμε, φυσικός και φι
λόσοφος. Εδώ, και σε άλλα αποσπάσματα, μας παρέχει ένα 
μοντέλο πλήρους ενιαίας θεωρίας που οδηγεί στην ουσία 
του προβλήματος, μακρυά απ’ την φαινομένη πολυπλοκό- 
τητα που δημιούργησε η επιστήμη και που εγκλωβίστηκε 
μέσα της. Άλλωστε ο Σκοτεινός μας είπε:

"Πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει"(απ. 81)
Η πολυμάθεια δεν διδάσκει να έχεις μυαλό.
Αυτό έχει την έννοια ότι ο δρόμος για την αληθινή 

γνώση, δεν περνάει αναγκαία από την πολυμάθεια, δηλαδή 
την γνώση των ανθρωπίνων πραγμάτων, που αποτελούν 
μια διαθλασμένη πολυπλοκότητα στην ύλη, απλών κατ’ ου
σίαν πραγμάτων.

Ο Ηράκλειτος, με την σκέψη του, μας προτείνει αυτό 
το ξανασμίξιμο της φιλοσοφίας και της επιστήμης και μας 
δίνει μια άλλη αντίληψη του χωροχρόνου, μας δίνει το δι- 
Ψυή χαρακτήρα της κάθε χωροχρονικής στιγμής "σκίδνησι 
και συνάγει"αλλά  την ώρα που σκορπίζει και την ίδια ώρα 
συνάγει, μας λέγει λοιπόν ότι ταυτόχρονα, "α λλ’άμα συνί- 
σταται και απολείπεϊ' δημιουργείται και χάνεται.

Κατά συνέπεια ο Ηράκλειτος εισφέρει μια άλλη αν-
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τίληψη του χρόνου, μια, θα μπορούσαμε να πούμε, ταυτό
χρονη ύπαρξη πολλαπλών συμβάντων και μια που ο χρόνος 
δεν είναι κατά κανένα τρόπο, ανεξάρτητος από το χώρο, 
θα συμπλήρωνα λίγο την πρόταση του Βιτγκενστάϊν ως ε
ξής:

" ο κόσμος είναι το σύνολο των γεγονότων και 
πραγμάτων//356

Αυτή είναι μια αντίληψη που πάει λίγο πιο μακρυά 
απ’ τις αντιλήψεις του Χρόνου, όπως μας παραδίδονται α
πό την κλασσική φυσική αλλά ακόμη και σήμερα, από την 
καθιερωμένη κβαντική φυσική.

Εδώ μιλάμε για παράλληλη ύπαρξη γεγονότων και 
συμβάντων, σε μια και μόνη χωροχρονική στιγμή, με την 
πεπερασμένη ανθρώπινη αντίληψη του χωροχρόνου.

Βέβαια η θεωρία των πολλών παράλληλων κόσμων, 
ή η θεωρία της παράλληλης ύπαρξης σωματιδίων και αντι- 
σωματιδίων, φαίνεται σα να πλησιάζουν πολύ την Ηρα- 
κλειτική σκέψη.

Τα προβλήματα που γεννήθηκαν από την κβαντο
μηχανική και πονοκεφάλιασαν την επιστήμη γενικά, κατά 
την προσωπική μου άποψη, δεν είναι η αμφισβήτηση της 
αιτιοκρατίας στη φυσική. Είναι η ανεξήγητη και περίεργη 
αμηχανία των επιστημόνων να προσχωρήσουν σε μια άλλη 
"λογική αντίληψη των πραγμάτων". Ειδικά η ατομική ε
πιστήμη και η κβαντομηχανική, κορδώθηκαν και κορδώ
νονται ακόμη ότι έσπασαν και ξεπέρασαν τα όρια του Α
ριστοτέλη και του Νεύτωνα κι ότι έφεραν επανάσταση 
στην φυσική, μ’ όλα τα επακόλουθα σ’ όλες τις άλλες ε
πιστήμες. Κι αυτό είναι αληθινό πέρα για πέρα. Τότε που 
είναι το πρόβλημα; Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη αυτοί οι 
ρηξικέλευθοι και πρωτοπόροι επιστήμονες, είναι δέσμιοι 
της σκέψης του Αριστοτέλη και του Νεύτωνα.

Ναι ακούγεται παράξενα, μα έτσι είναι. Δ εν μπορείς 
να επιχειρείς να υπερβείς το επίπεδο της ύλης και να ζη
τάς Αριστοτελικές και Νευτώνειες αποδείξεις στα πειρά- 
ματά σου. Ο Stephen Hawking εισφέρει μια παρεμφερή θέ- 356

356 ΘΕΟΦ. ΒΕΪΚΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ σελ 78
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Οι αρχαίοι Έ λληνες Ατομικοί με κορυφαίο τον Δ η
μόκριτο τον Αβδηρίτη, είπαν ότι η ύλη δεν μπορεί να τμη- 
θεί πέραν κάποιου ορίου (ά-τομον).

Ας δούμε πως περιγράφει τα γεγονότα αυτά ένας 
σπουδαίος σύγχρονος επιστήμονας:

"Ο Αριστοτέλης πίστευε επίσης ότι η ύλη είναι συ
νεχής, ότι θα μπορούσαμε δηλαδή να την διαιρέσουμε σε 
συνεχώς μικρότερα κομμάτια χωρίς κανένα όριο. Ετσι δεν 
θα συναντούσαμε ποτέ έναν "κόκκο" ύλης που θα ήταν α
δύνατο να διαιρεθεί σε μικρότερους "κόκκους". Μ ερικοί 
Έ λληνες φιλόσοφοι όμως, όπως ο Δημόκριτος, υποστήρι
ζαν ότι η ύλη δεν είναι συνεχής αλλά "κοκκώδης", απο- 
τελείται δηλαδή από ένα μεγάλο πλήθος "ατόμων" διαφό
ρων ειδών. (Η  λέξη άτομο σημαίνει ακριβώς αυτό που δεν 
είναι δυνατό να τμηθεί) 357 358

Η διάσπαση του μη δυνάμενου να τμηθεί μορίου της

357 '  Η  αρχή της απροσδιοριστίας της κβαντικής μηχανικής συ
νεπάγεται ότι ορισμένες ποσότητες, όπως η θέση και η ταχύτη
τα ενός σωματιδίου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν και οι 
δύο με απόλυτη ακρίβαια. Η  κβαντική μηχανική αντιμετωπίζει 
αυτή την κατάσταση με μια ομάδα κβαντικών θεωριών όπου τα 
σωματίδια δεν έχουν σαφώς προσδιοσμένες θέσεις και ταχύτη
τες αλλά αντιπροσωπεύονται από ένα κύμα. Οι κβαντικές θεω
ρίες είναι ντετερμινιστικέςμε την έννοια ότι περιέχουν νόμους 
για την εξέλιξη του κύματος με την πάροδο του χρόνου. Έτσι αν 
κάποιος γνωρίζει την μορφή του κύματος σε μια χρονική στιγ
μή, μπορεί να την υπολογίσει σε οποιαδήποτε άλλη. Το απρό
βλεπτο, τυχαίο στοιχείο εμφανίζεται μόνον όταν προσπαθούμε 
να ερμηνεύσουμε το κύμα με όρους θέσεων και ταχυτήτων σω
ματιδίων. Αλλά αυτό μπορεί να είναι δικό μας λάθος: Μπορεί 
να μη ν υπάρχουν θέσεις και ταχύτη τες σωματιδίων αλλά μόνον 
κύματα. Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα κύματα στις ι- 

Βς των θέσεων και ταχυτήτων σωματιδίων που έχουμε δια
μορφώσει από την κλασσική μηχανική. Η  αδυναμία να το 
πετυχουμε αυτό είναι η αιτία της φαινομενικής αδυναμίας
"Ρόβλεμης. Stephen Hawking ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
σελ 252.

Stephen Hawking ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ TOY ΧΡΟΝΟΥ σελ.104.
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ύλης (ατόμου) ισοδύναμε! με έξοδο απ’ το πεδίο της ύλης.
Τα υποατομικά σωματίδια, βρίσκονται στο μεταίχμιο 

των δυο διαφορετικών κόσμων και μη περιμένετε εύκολα 
να καταλάβουμε την μη ντετερμινιστική συμπεριφορά τους.

"Βλέπουμε δηλαδή ότι τα άτομα ή τα μόρια συμπερι- 
φέρονται όπως τα φαντάστηκεν οι Έ λληνες ατομιστές. 
Δηλαδή σαν συμπαγείς και αδιαίρετοι κόκκοι ύλης Και ό
μως, τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι το άτομο ούτε συμπαγές 
ούτε αδιαίρετο είναι. Θάλεγε μάλιστα κανείς ότι είναι το 
πιο εύθραυστο και ντελικάτο δημιούργημα της φύσης. Μ ε
ρικά ηλεκτρόνια, που συγκροτούνται γύρω από τον πυρήνα 
με δυνάμεις "εξ αποστάσεως". Ούτε μαγικά ραβδάκια σαν 
αυτά που χρησιμοποιούμε στα χημικά μοντέλα, ούτε μυστη
ριώδεις κολλητικές ουσίες ούτε τίποτε. Μόνο τα ηλεκτρό
νια, ο πυρήνας και το κενό. Πως είναι δυνατόν να παρα
μένει ευσταθές και αμετάβλητο αυτό το κατασκεύασμα; 
Ξέροντας μάλιστα ότι υφίσταται δισεκατομμύρια αλλεπάλ
ληλες κρούσεις στο δευτερόλεπτο; όμως, εκτός από την 
σταθερότητα, υπάρχει και το εξίσου μυστηριώδες πρόβλη
μα των όμοιων ατόμων. Όλα τα άτομα ενός στοιχείου, ο
πουδήποτε στο σύμπαν και αν βρίσκονται είναι ακριβώς τα 
ίδια. Καμμιά φυσική μέτρηση δεν μπορεί να ξεχωρίσει το 
ένα από το άλλο. 359 Α υτό  δεν θάχαμε καμμιά δυσκολία να 
το καταλάβουμε αν τα άτομα ήταν πραγματικά "ά-τομα" 
άρα και "εξαιρετέα από την αλλαγή και την φθορά", όπως 
λέγει ο Επίκουρος. Όμως δεν είναι. Τα άτομα διασπώνται 
και ανασυντίθενται Καταστρέφονται και αναδημιουργού
νται. Και παρ’ όλα αυτά ξαναβγαίνουν τα ίδια. Ά ν  διασπά- 
σετε ένα άτομο οξυγόνου, στα ηλεκτρόνια και τον πυρήνα 
του, και τα αφήσετε να ξαναενωθούν, το νέο άτομο που θα 
βγει θάναι απαράλλαχτομε το παλιό."

Τα πιο πάνω τα λέγει ένας σύγχρονος Έ λληνας φυ
σικός. Ο Στέφανος Τραχανάς. 360 Ας δούμε λίγο αυτά που

359 Μήπως σας θυμίζει τίποτε αυτό; Μήπως σας θυμίζει την αρχή 
της ενότητας του σύμπαντος, την οποία έχουμε αναπτύξει στο 
κεφάλαιο "ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ", αλλά και σε άλλα σημεία του Βιβλίου 
αυτού;

360Στέφανου Τραχανά ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 Πανεπιστη-
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μας λέγει. Αυτό το κομμάτι μας δίνει δυο παραμέτρους. Τη 
σαστισμένη απορία της σύγχρονης επιστήμης μπροστά στην 
ασθενική υφή αλλά και την στερεότητα και την κατα
πληκτική ομοιομορφία του ατόμου και την γλαφυρή περι
γραφή της τάσης των "υποπροϊόντων" του ατόμου να ξανα- 
φτιάξουν το άτομο που θα είναι ίδιο και απαράλλαχτο με 
το πρώτο.

Και ο Τραχανάς μας μιλάει για  διάσπαση αλλά, ό
μως κανείς σύγχρονος φυσικός, δεν μας βεβαιώνει ότι αυ
τό που προκύπτει από τη διάσπαση είναι ύλη, με την έν
νοια που την αντιλαμβανόμασταν πριν απ’ την ατομική ε
πιστήμη.

Τα σωματίδια έχουν στοιχειώδη μάζα και μερικά δεν 
έχουν καθόλου αρχική μάζα, σε σημείο να καταρρέει η βα
σική εξίσωση της σχετικότητας του Α ϊνστάιν που προϋπο
θέτει μάζα.361

Δ εν θα διαφωνήσουμε σ’ αυτά τώρα. Ας δούμε αν το 
προϊόν της διάσπασης του ατόμου παράγει αποτέλεσμα που 
να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες της γνωστής 
ύλης.

Ε, σ’ αυτό το ερώτημα όλοι θα απαντήσουν ΟΧΙ. Αυ
τό άλλωστε είναι το βασικό πρόβλημα της κβαντομηχανι
κής, όπως συνοπτικά το έχω εκθέσει εδώ.

Το υποατομικό σωματίδιο αντιλαμβάνεται την πα
ρουσία του παρατηρητή σε κάθε μέτρηση, αλλάζει συμπερι
φορά και ταυτόχρονα μεταδίδει την πληροφορία και στα υ
πόλοιπα, χωρίς εμείς να ξέρουμε πως, και σε κάθε ευκαιρία 
επιχειρεί να ξαναφτιάξει το άτομο, να ξανακλείσει την 
τρύπα δηλαδή. Μα ποια τρύπα; Απλά την τρύπα του παρα
τηρητή. Το άτομο, είναι στον μικρόκοσμο, το απώτερο όριο 
της ύλης. Είναι σαν να πούμε το πέπλο της Ίσιδας που 
διαχωρίζει απαγορευτικά τους κόσμους.

Μας λέγει ο Ηράκλειτος στο απόσπασμα 123 "φύσις

ΡΑΛΛΗ φ. Γ̂ Λ̂ ΓΑΚΟΠΟ/ΛΟ/ ΗΡΑΚΛΉΤ<>ξ ο <φ<£Ιό£

^μιακές Εκδόσεις Κρήτης 1989.
Η βασική εξίσωση της θεωρίας της σχετικότητας του Αϊν

στάιν είναι Ε=Μ .C2, όπου Ε= Ενέργεια, Μ= μάζα και C= Χρό- 
ν°ζ· Ετσι Λοιπόν εδώ βλέπουμε πως ο Αϊνστάιν, μιλάει πάντα 
Υΐα εξισώσεις που έχουν σαν ένα απ’ τους όρους τους την μάζα.
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δε κρύπτεσθαι φιλεί" η φύση λοιπόν αγαπάει να κρύβεται.
Έ τσ ι τα υποατομικά σωματίδια, "ευκαιρίας δοθεί- 

σης" ξαναενώνονται και δημιουργούν το διασπασμένο ά
τομο, ξανακλείνοντας την τρύπα, και γενικά συμπεριφέ- 
ρονται σαν ενοχλημένα από την παρουσία μας, σαν να μας 
λένε, ε αρκετά είδατε, δεν μπορείτε να καταλάβετε τίποτε 
περισσότερο αν δεν έχετε την κλείδα εισόδου.

Η ατομική επιστήμη νόμισε ότι πέτυχε να καταφέρει 
δεινό πλήγμα στις θεωρίες του Αβδηρίτη, αφού πέτυχε να 
τμήσει εκείνο που αυτός έλεγε μη δυνάμενο να τμηθεί (ά
τομο) και με το δίκιο της. Δ εν μπόρεσε όμως να καταλάβει 
το ειδικό βάρος αυτής της διάσπασης και την λαίλαπα που 
ερχόταν στην επιστήμη με την μορφή της κβαντομηχανι
κής, έτσι που ο Αβδηρίτης να σαρκάζει με την πλήρη επι
βεβαίωση της θεωρίας του απ’ την κβαντομηχανική, αφού η 
πέραν του ατόμου ύλη μοιάζει πολύ αλλόκοτη και ανε- 
ξήγητη, με τους κανόνες που διέπουν την άλλη ύλη.

Ο Αϊνστάιν είχε δίκιο όταν έλεγε οτι ο Θεός δεν 
παίζει ζάρια, γιατί και για τον Ηράκλειτο αυτός που ρυθ
μίζει τα πάντα είναι ο Λόγος κι αυτός είναι κατ’ εξοχήν 
ντετερμινιστικός. Αλλά ό Ηράκλειτος είχε σαφή επίγνωση 
ότι ο κόσμος είναι δομημένος σε διάφορα επίπεδα και γι’ 
αυτό ο μεγάλος ντετερμινιστής, μας είπε ότι και το ζων 
και το τεθνηκός είναι το ίδιο, πράγμα που ακούγεται έν
τονα αντιντετερμινιστικό, όπως και η συμπεριφορά των υ
ποατομικών σωματιδίων.

Ο Αϊνστάιν, όπως και πολλοί επιστήμονες, που αρ~ 
νούνται να προσχωρήσουν σε θεωρήσεις και θέσεις που εξ 
ορισμού θεωρούνται μεταφυσικές, δεν μπόρεσε να διακρίνει 
τη διαφορά και προσπάθησε να επιλύσει το πρόβλημα με 
την τρέχουσα επιστημονική άποψη, γ ι’ αυτό και απέτυχε.

Ο Stephen Hawking είπε ότι ο Θεός "όχι μόνο παίζει 
ζάρια, αλλά τα ρίχνει εκεί που εμείς δεν μπορούμε να τα 
δούμε"362 Δ εν ξέρω πως τεκμηριώνει ο ίδιος αυτή την άπο
ψη, αλλά νομίζω πως είναι μια ευφυής και διπλωματική α
πάντηση στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με την κ-

362 Paul Davies ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΦΥΣΙΚΗ, σελίς 81 υ
ποσημείωση μεταφραστού.
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βα ντομηχανική.
Ο Θεός παίζει ζάρια αλλά τα ρίχνει εκεί που εμείς 

δεν μπορούμε να δούμε. Εδώ υποδηλώνεται η αδυναμία του 
παρατηρητή να κατανοήσει τα παρατηρούμενα γιατί δεν 
μπορεί να δεί τα ζάρια εκεί που τα ρίχνει ο Θεός, έξω δη
λαδή απ’ το πεδίο της ανθρώπινης παρατήρησης.

Με λίγα λόγια, δεν μπορούμε εμείς σ’ αυτό το επί
πεδο, να δούμε που ρίχνει τα ζάρια ο Θεός. Εδώ ο Hawking 
θίγει το βασικό πρόβλημα της κβαντομηχανικής, το πρό
βλημα του παρατηρητή και της εγγενούς αδυναμίας του να 
κατανοήσει τα γεγονότα κατά τρόπο ορθολογιστικό.

Όμως, αν δεν μπορούμε να δούμε που ρίχνει τα ζά
ρια ο Θεός, δεν ξέρουμε ούτε εάν τα ρίχνει τυχαία ή με κα
νόνες, ούτε καν αν ρίχνει ζάρια. Αυτό μας λέγει η απλή 
λογική των πραγμάτων, στο επίπεδο της ανθρώπινης κα
τανόησης.

Πάντως η τοποθέτηση αυτή του Hawking, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί την αδυναμία του ανθρώπου να 
καταλάβει τα θεία πράγματα, ή τουλάχιστον δεν μπορεί να 
καταλάβει ακόμη αυτά τα πράγματα.

Ο Ηράκλειτος πάνω στο θέμα αυτό εισφέρει δυο κα
ταπληκτικά αποσπάσματα.:

"Ήθος γαρ ανθρώπειον μεν ούκ έχει γνώμας, θειον 
δε έχει."(απ. 78)

Το ανθρώπινο είδος 363 δεν κατέχει την (αληθινή) 
γνώση, αλλά το θείο την έχει.

τω μεν θεώ καλά πάντα και αγαθά και δίκαια άν
θρωποι δε ά μ εν  άδικα υπειλήφασιν ά δε δίκαια."(απ. 102)

Για το Θεό όλα τα πράγματα είναι καλά, αγαθά και 
δίκαια, αλλά οι άνθρωποι, άλλα πράγματα τα θεωρούν ά
δικα και άλλα δίκαια.

Μ’ αυτά τα αποσπάσματα θ’ ασχοληθούμε πιο διεξο
δικά στη συνέχεια.

^Π ολλοί το "Ήδος" το μεταφράζουν "όν". Προτίμησα το 
είδος" στηριζόμενος στην 4η ερμηνεία που παρέχει το Μεγά

λο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας των Liddell-Scott, όπου το 
ήδος, επί πραγμάτων, έχει την έννοια φύσις, είδος. Μια εξίσου 
καλή απόδοση δα ήταν και "η ανδρώπινη φύση"
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Εδώ μπορούμε να πούμε απλά, ότι ο Ηράκλειτος; 
μας υπενθυμίζει την διαφορετική αντίληψη και τη γνώση 
του θεού, από τον άνθρωπο, για τα ίδια πράγματα. Είναι 
μια μικρή απάντηση στη θέση ότι ο Θεός ρίχνει τα ζάρια ε
κεί που δεν μπορούμε εμείς να τα δούμε.

Ναι δεν μπορούμε να δούμε τα ζάρια εκεί που τα ρί
χνει ο Θεός, γιατί όπως μας εξηγεί στα τελευταία αυτά α
ποσπάσματα ο Ηράκλειτος, ο Θεός έχει άλλη αντίληψη 
των πραγμάτων, διαφορετική από την ανθρώπινη αντίλη
ψη. Βέβαια εδώ μην εννοήσετε ένα προσωποποιημένο Θεό, 
όπως κάνουν το λάθος οι φανατικοί όλων των θρη
σκειών.

Να εννοήσετε τον Θεό σαν Λόγο, στην δυαδική του 
μορφή, και αιτία των πάντων, που είναι η αιτία του κάθε τι 
και που ενυπάρχει στο κάθε τι και που διαπερνά το κάθε 
τι και στη συνέχεια τον Θεό και Λόγο στην εκδήλωση, 
στην τριαδική του μορφή. Μα, μπορεί ν’ αναρωτηθεΐτε, και 
στα υποατομικά σωματίδια; Ναι και σ’ αυτά, για να μην 
απαντήσω προπαντός σ’ αυτά που αποτελούν τις στοιχει
ώδεις καταστάσεις της παχυλής ύλης.364

Ο Στέφανος Τραχανάς στο πιο πάνω βιβλίο του, ει
σφέρει ένα συναρπαστικό κομμάτι: " Η  κβάντωση και η α
τομική σταθερότητα δεν είναι παρά δυο όψεις του ίδιου 
νομίσματος. Στο εξής λοιπόν όταν ακούτε κβάντωση πρέ
πει να σας ανακαλείται αυτόματα η έννοια της σταθερό
τητας. Κι αν επιμένω τόσο πολύ σ ’ αυτό το σημείο είναι 
γ ια τί πιστεύω ότι αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση 
των κβαντικών "μυστηρίων". Οπως θα δούμε αργότερα, η 
Κβαντομηχανική απαιτεί μια τόσο ριζική ρήξη με τις

364 Και πιο πάνω έχω αναφερθεί με την έκφραση παχυλή ύλη 
και νομίζω πως εδώ πρέπει να δώσω μια εξήγηση. Παχυλή 
ύλη είναι η χοντρότερη μορφή ύλης. Είναι ο υλικός κόσμος ο 
οποίος γίνεται αντιληπτός από τις τέσσερις αισθήσεις. Ο α
πτός και ορατός κόσμος. Οι σκέμεις, τα όνειρα, βρίσκονται 
σε μια κατάσταση λεπτότερης ύλης.
Ακόμη και η μυχή είναι μια κατάσταση λεπτότερης ύλης. Γί 

αυτό όταν μιλάμε για παχυλή, χονδρή, ύλη, εννοούμε το α
πτό και ορατό Σύμπαν.
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κλασσικές μας προκαταλήψεις, ώστε δεν είμαστε σε θέση 
να καταλάβουμε την αναγκαιότητά της μ ’ ένα εντελώ ς ά
μεσο τρόπο, βασισμένο, όχι μόνο στα εργαστηριακά απο
τελέσματα αλλά και στα δεδομένα της κοινής εμπειρίας, 
τότε δεν πρόκειται ποτέ να αποβάλλει τον μυστηριώδη χα 
ρακτήρα της. Α ν  όμως πειστείτε ότι οι κβαντικοί νόμοι 
είναι απόλυτα αναγκαίοι για την δομή του κόσμου μας, τό
τε θα δείτε σιγά-σιγά ότι θα σας φαίνονται απόλυτα φυ
σιολογικοί αν όχι και αυτονόητοι. Ταυτόχρονα θα εθιστεί
τε σε μια άλλη αντίληψη που δεν αρκείται μόνο στην πα
θητική αποδοχή των φυσικών νόμων, αλλά αναρωτιέται 
και για την αναγκαιότητα που τους επιβάλλει. (Εδώ ο συγ
γραφέας παραθέτει μια υποσημείωση που έχει έτσι: Γ ι’ αυ
τή την αντίληψη της Φυσικής χρωστάω ο ίδιος πάρα 
πολλά στις συζητήσεις μου με τον φίλο και συνάδελφο 
Αημήτρη Νανόπουλο. Τον ευχαριστώ και από δω).. Και συ 
νεχίζει -."Γιατί μη ξεχνάτε ότι η φυσική βασίζεται από πολύ 
παλιά σε μια θρησκευτική σχεδόν πίστη στην οικονομία 
της Φύσης. Ο Αριστοτέλης π.χ. λέγει:

" Η  Φύση δεν κάνει τίποτε το άσκοπο, τίποτε το πε
ριττό".

και ο Λεύκιππος λίγο  παλιότερα:
"Όλα γίνονται από λόγο και ανάγκη".
Είναι πραγματικά θαυμάσιο αυτό το κείμενο και α- 

κουμπάει την φοβερή Ηρακλειτική σκέψη. Αυτή η αντί
ληψη Ή  κβάντωση και η ατομική σταθερότητα δεν είναι 
παρά δυο όψεις του ίδιου νομίσματοξ' είναι καταλυτικά Η- 
ρακλειτική θέση, όπως αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης. Δ εν 
έχει βέβαια ιδιαίτερη σημασία που ο συγγραφέας αναφέ- 
ρεται σ’ ένα νεώτερο απόσπασμα του Λεύκιππου "Όλα γί
νονται από λόγο και ανάγκη" κι όχι στα κλασικά απσπά- 
σματα του Ηράκλειτου για τον Λόγο και τον πόλεμο ή την 
έριδα.

"το αντίξουν συμφέρον και εκ  των διαφερόντων 
καλλίστην αρμονίαν και πάντα κα τ’έριν γίνεσθαι." απ. 8 

τα αντίθετα ταιριάζουν και από αυτά που διαφέρουν προέρχεται η τέ
λεια αρμονία και τα πάντα γίνονται από την έριδα, την αντίθεση.

(απ. 8. Άριστοτ. Ήθ. Ν. 1155 β 4)
"ειδέναι δέ χρή τόν πόλεμον εόντα ξυνόν, κ α ί δίκην

Π ΑΛΛΗ φ. rwrAliono/AO/ ΗΛΑΜ«ΙΤ<>£ ο <·φ<·£Ιο£
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έριν, κα ί γινόμενα πάντα κ α τ’ έριν καί χρεών,"
πρέπει δε να γνωρίζουμε όχι ο πόλεμος είναι κοινός 

και όχι η δικαιοσύνη είναι η έριδα και χα πάνχα γίνονχαι 
καχά χην έριδα και χην ανάγκην, 

απ. 80. Ωριγ. Κέλσ. 6, 42
Ό πω ς καχαλαβαίνεχε αυχό χο απόσπασμα χου Λεύ

κιππου, διαχυπώθηκε πολύ μεχαγενέσχερα, αφού η γέννηση 
χου Ηράκλειχου απ’ αυχή χου Λεύκιππου, απέχουν κονχά 
σχον αιώνα περίπου. Αλλά δεν χρειάζεχαι να είναι κανείς 
ειδικός, για να καχαλάβει όχι μέσα σχο λόγο χου Λεύκιπ
που, κυκλοφορεί σε επάρκεια η Ηρακλειχική σκέψη.

Ο Stephen Hawking σχο πιο πάνω βιβλίο χου, μας 
λέγει μια χελευχαία φράση που χην συνανχήσαμε πιο πάνω 
και που έχει έχσι:

"..Παρ’ όλα αυτά, αν ανακαλύψουμε μία πλήρη ενιαία 
θεωρία σύντομα θα γίνει κατανοητή στις γενικές της αρχές 
από οποιονδήποτε, όχι μόνο από λίγους φυσικούς. Τότε θα 
μπορούμε όλοι, φιλόσοφοι, φυσικοί και απλοί άνθρωποι, να 
συμμετάσχουμε στη συζήτηση του για τί συμβαίνει να υπάρ
χει το Σόμπαν και εμείς. Α ν  βρούμε την απάντηση σε αυτό 
το ερώτημα θα έχει συντελεστεί ο τελικός θρίαμβος του 
ανθρώπινου νου-γιατί τότε θα έχουμε γνωρίσει το νου του 
Θεού. "

Εδώ βλέπουμε μια σημανχική σύμπχωση απόψεων, 
χων δύο επισχημόνων, πάνω σχο βασικό πρόβλημα χης 
σύγχρονης επισχήμης, αυχής που έχει μπουχχίσει πια από 
εξισώσεις και ειδικούς. Αυχό λοιπόν χο βασικό πρόβλημα, 
είναι βαθειά ανθρώπινο και πιο βαθειά φιλοσοφικό, με χην 
έννοια όχι μόνο ο Ανθρωπος, ναι από όλα χα έμβια όνχα, 
μόνος αυχός, προς χο παρόν, μπορεί να φιλοσοφεί, αλλά, 
και να συμπεριφέρεχαι όπως χα ζώα. Ο Ηράκλειχος είπε: 

"ήθος ανθρώπω δαίμων."
χο ήθος είναι για  χον άνθρωπο ο Θεός χου. 365Απ. 119.

365 Η Ελληνικά λέξη  Δαίμων, έχε ι πολλα πλές έννο ιες . Σημαίνει 
Θ εός ή Θ εά, η θεότητα γενικά , μοίρα, ειμαρμένη, τύχη, πεπρω
μένο. Για τις έ ννο ιες  του δαίμονα  μπορεί ο  αναγνώ στης να 
συμβουλευτεί τα λεξικά I. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡ
ΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ και Liddell-Scott, Μεγάλο
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Σχοβ. 4 ,40,23
Αλλά είπε και:
"αφεύνται γάρ έν  α ντί απάντων οι άριστοι, κλέος 

αέναον θνητών οι δέ πολλο ί κεκόρηνται όκωσπερ κτή- 
νεα."εκλέγουν αντί πάντων οι άριστοι , την αιώνια δόξα 
μεταξύ των θνητών, οι πολλοί όμως χορταίνουν κατά κό
ρον σαν τα κτήνη.

Απ. 29. Κλήμ. Στρωμ. 5, 60
Από τα δυο αυτά αποσπάσματα,του Ηράκλειτου, 

μπορεί να καταλάβει κανείς την διφυή ανθρώπινη υπόστα
ση. Αυτή που μετέχει και κοινωνεί το Θείο και ηδονίζεται 
στη λάσπη, στο νερό.

Ο Lyall Watson το βιβλίο του "Μετά την Υπερφύση" 
το τελειώνει με μια αξιόλογη φράση:366

"Κάποτε υπήρχε η μόδα της περιφρόνησης των από
ψεων του Ηράκλειτου, επειδή δείχνει φαινομενικά απαι
σιόδοξος με αποτέλεσμα να τον αποκαλούν "κλαψιάρη φι
λόσοφο". Όμως κάτω από το φώς της σύγχρονης φυσικής, 
οι θέσεις του αποδεικνύονται κάτι περισσότερο από σω
στές. Ίσως να φαίνεται υπερβολή η ρήση ότι ακόμη και ο 
Ή λιος ανανεώνεται κάθε πρωί, αλλά είχε απόλυτο δίκιο 
σχετικά με την αδιάκοπη ροή της ύλης και τη βεβαιότητα 
της αλλαγής. Στο απόγειο της σοφίας του μας προειδο
ποίησε:

"Αν δεν περιμένετε το απρόσμενο
δεν πρόκειται να το βρείτε ποτέ ,367
Εγώ τουλάχιστον, εξακολουθώ να προσμένω.".
Εδώ θέλω τελικά να κάνω μια πρόταση στους αδε

λφούς της κβαντικής επιστήμης. Μήπως πρέπει να διαβά

P A /W  <t> Γ^ό|>ΓA K o p o /A ^ / ΗΜΙόΥΐΤΟξ ο

Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, κάτω από τη Λέξη.
366 6Λ. Lyall W atson Μ ΕΤΑ Τ Η Ν  ΥΠ ΕΡΦ ΥΣΗ  εκ δόσ εις  Ω ρό- 
ρα, Α δή να  1987, σελ. 351.

Εδώ γίνεται αναφορά στο απ. 18 ".Εάνμη έλ π η τ α ι, α ν έ λ π ι-  
ο το ν  ο υ κ  εξευρ ή σ ει, α ν εξ ερ εύ ν η τ ο ν  ε ό ν  κ α ι άπορον."  Αν
δεν ελπίζεις, δεν δα βρεις το ανέλπιστο, το ανεξευρεύνητο και το άπο
ρον (αυτό που δεν έχει πόρο, πέρασμα, άβατο, απλησίαστο, απροσπέ
λαστο.)

1&.V
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σουμε τον Ηράκλειτο, ή γ ι’ αυτούς που τον διάβασαν, να 
τον ξαναδιαβάσουμε;

Mister Stephen Hawking στο βασικό βιβλίο σου που 
έχω υπ’ όψη μου και στο οποίο παραμπέμπω συχνά, ανα- 
φέρεσαι στις μαύρες τρύπες. Αυτές τις μαύρες τρύπες, πολ
λοί τις αξιολογούν, σαν την από πολλούς (ή εκατοντάδες 
χιλιάδες) αιώνες έναρξη της συρρίκνωσης του σύμπαντος. 
Αλλωστε και συ μιλάς για αρχέγονες μαύρες τρύπες, δη
λαδή γ ι’ αυτές που δημιουργήθηκαν στα αρχικά στάδια του 
σύμπαντος.

Ο Ηράκλειτος είναι σαφής, την ίδια ώρα που δια
σκορπίζει, την ίδια ώρα μαζεύει. Δέχεται με λίγα λόγια 
την ταυτόχρονη διαστολή και συστολή του Σύμπαντος. Κι 
όταν ο Ηράκλειτος λέγει ταυτόχρονη, εννοεί την ίδια χω- 
ροχρονική στιγμή, όπως είδαμε πιο πάνω.

Μήπως πρέπει ν’ αναθεωρηθούν μερικές από τις ε
ξισώσεις της κβαντικής μηχανικής, με βάση την Ηρακλει- 
τική Σκέψη; και κύρια πάνω στις παραμέτρους του χωρο
χρόνου; Το ίδιο ερωτώ και όλους τους επώνυμους και α
νώνυμους σύγχρονους επιστήμονες. Ερωτώ απλά, δεν περι
μένω απάντηση. Άλλωστε η απάντηση μπορεί να έρθει κά
ποια χρόνια ή κάποιους αιώνες μετά απ’ αυτή την φθαρτή 
μας ύπαρξη. Εκείνο που έχω να πω εδώ, είναι ότι αυτή η 
πολυσήμαντη σκέψη του φοβερού παιδιού της Ελληνικής 
αρχαιότητας, θα ξαναμπεί, αργά ή γρήγορα, στο πρώτο 
προβολικό επίπεδο της τοπογραφίας της ανθρώπινης γνώ 
σης και τελικά, έχει να δώσει ακόμη πολλά στην ανθρωπό
τητα.

Πάνω στο θέμα αυτό θα γίνουν αναφορές και στο 
κεφάλαιο που αναφέρεται στα αποσπάσματα που δεν έχουν 
καθόλου ή δεν έχουν με επάρκεια αναλυθεί πιο πάνω.

Εκεί θα δούμε πολλά αποσπάσματα που άπτονται, 
κατά την άποψή μου τουλάχιστο, της σύγχρονης επιστήμης.

Ό ταν έγραφα το κεφάλαιο αυτό, είχα ένα φόβο μή
πως ή σύμπτωση της Ηρακλειτικής σκέψης με την σύγχρο
νη επιστήμη, όπως την έβλεπα εγώ, ήταν αποκύημα της ευ
φάνταστης σκέψης μου και μόνο και τίποτα περισσότερο.

Ό ταν έπεσα, το καλοκαίρι του 1996 πάνω στο από
σπασμα που παρατίθεται πιο κάτω στο βιβλίο του Ηλία
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Τσατσόμοιρου ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΥΝΟ. "Ο κόσμος είναι ταυτό
χρονα, λ έγε ι ο Ηράκλειτος, και Ένα και Πολλά. Το "αεί- 
ζωον Πυρ" η αρχέγονη και άφθαρτη ουσία του Σύμπαντος. 
Φως και φωτιά. Ο μεγάλος φιλόσοφος και φυσικός Βέρνερ 
Χάϊζενμπεργκ  368 γράφει σχετικά σχολιάζοντας τον Ηρά
κλειτο: "Αν αντικαταστήσουμε τη λέξη φωτιά με την λέξη  
"ενέργεια" μπορούμε να επαναλάβουμε τις δηλώσεις του 
(Ηράκλειτου) λέξη προς λέξη απ’ την δική μας σύγχρονη 
σκοπιά. Η  ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε κίνηση, θερ
μότητα, φως και ηλεκτρική τάση. Ενέργεια μπορεί να ονο
μαστεί η θεμελιακή αιτία κάθε μεταβολής στον κόσμό', 
τότε το ηθικό μου, πάνω σ’ αυτό το θέμα άρχισε να ανεβαί
νει.369

Τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό, υπενθυμίζω ότι τις 
σχέσεις της Ηρακλειτικής Σκέψης και της σύγχρονης επι

Β έρ νερ  ΧάϊζενμπερΥΚ είναι ο  επ ιστήμ ονα ς της κβαντομηχανικής  
τον ο π ο ίο  συναντή σαμ ε και πιο πάνω .Ό ταν έγραφ α το κεφ άλαιο  Η Ρ Α 
ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ Σ Υ Γ Χ ΡΟ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η, δ εν  ε ίχα  συνειδητοποιήσει 
ότι κάποιο ό νο μ α  Χ ά ϊζενμ π ερ γκ  που βρ ίσκονταν στις βιβλιογραφ ικές  
μου σημειώ σεις, κυρίως από την βιβλιογραφ ία  που παραθέτει ο  Κώ
στας Α ξελ ό ς , αντιστοιχούσ ε σ ’ αυτόν το λαμπρό επιστήμονα . Τ ο  διαπί
στωσα το καλοκαίρι του 1 9 9 6  δ ια β ά ζοντα ς το π ιο πάνω  βιβλίο  του 
Τ σατσόμοιρου, α λλά  δ ε ν  ξέρω  α ν  προλα μ βά νω  πια να  το βρω και να  το 
διαβάσω. Π άντω ς από αυτό το μικρό απ όσ π α σ μ α  προκύπτει ότι Χ ά ϊν- 
ζεμπεργκ σ ε  αντίθεση  με τον Σ ραίντιγκερ που είδαμ ε στο κεφ άλαιο  
του βιβλίου  που αναφέρω  πιο πάνω , έχε ι αντιληφθή την βαθειά  σκέμη  
του μ εγά λου  Ε φέσιου πάνω  στην α ντα λλα γή  του πυρός και υιοθετεί τις 
απόμεις του Η ράκλειτου α π ό  την πλευρά των πορισμάτω ν και των δ ε 
δομ ένω ν της σ ύ γχρ ο ν η ς  επιστήμης.

Οπως έχω  πει και σε άλλα  σημεία του βιβλίου αυτού, το να  γράφει 
κανείς σε σ ύ γ χ ρ ο ν ο  ηλεκτρονικό υπολογιστή , είναι κάτι που παρέχει 
σημαντικές ευκολίες (εκτός α π ό  τα δεινά , που δ εν  είνα ι η ώρα τώρα να  
τα εκθέσουμε) και μια απ’ αυτές είνα ι η π α ρεμ βολή  κ ειμ ένου  σ ε  οποιο-  
δήποτε ση μ είο  του βιβλίου  και σε οπ οιοδ ή π οτε χρ ό νο . Έ τσι μη σας  
δημιουργεί την α ίσθηση  α να κ ο λ ο υ θ ία ς  το γ ε γ ο ν ό ς  ότι πριν από το ση
μείο αυτό α ναφ έρομ αι σε βιβλία  του Χ άζεμ περγκ . Αυτά τα απέκτησα  
αφου τα κεφάλαια ε ίχ α ν  ολοκλη ρω θεί και τις α να φ ο ρ ές  τις πρόσ θεσ α
Μετά.
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στήμης τις αντιμετωπίζω και σε άλλα κεφάλαια του βι
βλίου και κυρίως και πρωτίστως στο επόμενο κεφάλαιο 
που αναφέρεται στην απόπειρα ερμηνείας των Ηρακλει- 
τικών αποσπασμάτων, στο οποίο γίνονται αρκετές ανα
φορές στην σύγχρονη επιστήμη και αρκετές συνδέσεις πολ
λών Ηρακλειτικών αποσπασμάτων μ’ αυτήν. Εάν αυτές εί
ναι επιτυχείς ή όχι θα το κρίνει ο αναγνώστης.
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1Χ.ΑΠΟΠΕ1ΡΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ

Πολλά από τα Ηρακλειτικά αποσπάσματα αναλύθη
καν στα επί μέρους κεφάλαια του βιβλίου αυτού. Στο κε
φάλαιο αυτό, θα προσπαθήσω να αναλύσω τα αποσπάσματα 
στα οποία δεν έχω αναφερθεί πιο πάνω ή τουλάχιστο δεν 
έχω αναφερθεί με επάρκεια σ’ αυτά. Το ίδιο ισχύει και για 
τα αποσπάσματα στα οποία θ’ αναφερθώ πιο κάτω, για να 
αποφύγω, όσο είναι δυνατό, επαναλήψεις.

Στην κατάταξη αυτή δεν θ’ ακολουθήσω την αριθ
μητική σειρά των αποσπασμάτων, αλλά μια ελεύθερη θε- 
ματολογική κατάταξη.

Πάντως για να μην είναι δυσχερής η πρόσβαση σε ο- 
ποιοδήποτε απόσπασμα, στο τέλος του βιβλίου αυτού θα υ
πάρχει ένα ευρετήριο των αποσπασμάτων με τον αριθμό 
τους, που θα δείχνει όλες τις σελίδες του βιβλίου, όπου το 
καθένα απόσπασμα εμφανίζεται, για είναι ευχερής η ανα
ζήτησή του, εκτός του ότι θα υπάρχει και ευρετήριο λέξεων 
και ονομάτων, απ’ όπου με πολύ μεγάλη ευχέρεια ο ανα
γνώστης θα μπορεί να αναζητήσει όποιο θέμα τον ενδιαφέ
ρει ιδιαίτερα.

I Α π .  93 ο άναξ ου τό μαντείον εστι τό εν  Αελφοίς, ού
τε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει.

Πολλοί που έχουν αναρωτηθεί εάν ο Ηράκλειτος ήταν 
μυστικιστής (γράφε μυστικός), πέρασαν "ξώφαλτσα" μερικά 
από τα αποσπάσματα του Ηράκλειτου μεταξύ των οποίων 
και το πιο πάνω που το διάσωσε ο Πλούταρχος. Να δούμε 
λοιπόν τι μας λέγει αυτό το απόσπασμα. Ο Άναξ είναι ο 
Αρχών ο Βασιλιάς, ο Ηγέτης, κι αυτός ο Άναξ που είναι 
δικό του το Μαντείο των Δελφών είναι ο Απόλλωνας ο 
Υπερβόρειος.370

Ο Α π όλλω να ς είναι ένα ς  απ’ τους μεγαλύτερους θ εού ς του 
αρχαίου Ελληνικού Π ανθέου. Λ έγεται ότι ήταν γιός του Δία και 
της Λητώς και είναι ένα ς  από τους 12 θ εού ς  του Ολυμπου. 
Θεωρείται προστάτης των ναυτιλομένων, της γεωργίας, της 
μουσικής, της ποιήσεω ς, ιατρός των νόσω ν καθαριστής των μια-
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Αυτός ο Αναξ λοιπόν "ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά 
σημαίνει". Το λέγω είναι εννοιολογικά ταυτόσημο ρήμα 
της αρχαίας και της νέας ελληνικής. Λέγω έχει κυρίως 
την έννοια ομιλώ αλλά και ανακοινώνω, πληροφορώ. Α
κόμη πιο πέρα το λέγω συνάπτεται άμεσα ετυμολογικά αλ
λά και εννοιολογικά με τον Λόγο. Ο Λόγος αποτελεί το 
αποτέλεσμα του ρήματος λέγω όταν το πάρουμε με την έν
νοια του λόγου=ομιλία, κουβέντα, όπως λέμε Δημοσθένους 
Λόγοι ή όπως λέμε ο πανηγυρικός λόγος, ο λόγος για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα κ.λ.π

Αν όμως πάρουμε τον λόγο με την έννοια της λο
γικής, του λογικού, τότε ο λόγος είναι η αιτία του ρήματος 
λέγω, δηλαδή της ενέργειας που υποδηλώνει αυτό το ρήμα,

σμάτων και μ εγ ά λ ο ς  χρησμοδότης. Δ εν  ταυτίζεται με κανένα  
από τα μυστήρια, αλλά  θεωρείται η μυχή και το πνεύμα όλω ν  
των μυστηρίων, αφού ταυτίζεται με τόν ήλιο που αποτελεί τη 
6άση όλω ν των αρχαίω ν και των νέω ν μυστηρίων, που στηρίζο
νται στους ηλιακούς μύθους και τους ηλιακούς ήρωες. Δ ιόνυ
σος, Ό σιρις, Φ άνης, Άδωνις, Χιράμ κ.λ.π.
Ο Α π όλλ ω νος θεωρείται ότι είναι προϊστάμενος των ελ ευ θ ε

ρίων τεχνώ ν, και των επιστημώ ν και ο ίδιος ήταν οικοδόμ ος, 
που επιστάτησε στην ο ικοδόμ η σ η  των τειχώ ν της Τ ροίας και 
των τειχώ ν της Α κ ρόπολη ς των Μεγάρων. Τ ο  κηρύκειο, το ο 
ποίο  σήμερα αποδίδεται σ τον Ερμή, με τις όπ ο ιες  συμβολικές  
του προεκτάσεις, ανήκε αρχικά στον Α πόλλω να, ο  οπ ο ίο ς  το α
ντάλλαξε με τον Ερμή για να  πάρει την λύρα.
Ο Α π όλλ ω νος σκότω σε τον δράκοντα Πύθωνα και οι νεώτεροι 

άγιοι της Χ ριστιανικής ε π ο χή ς  Δημήτριος, Γεώργιος, ταυτίζο
νται με τον Α πόλλω να , αφού αυτοί οι καβαλλάρηδες σκότω σαν  
δράκους, αλλά  και πριν απ’ αυτούς ο ταυροκτόνος Μίθρας.
Ο Α π όλλ ω νος λο ιπ όν, είναι ο  Άναξ του Μ αντείου των Δελφώ ν, 

αφού πή γε με τη μάνα του τη Λητώ εκεί και σκότω σε τον γιο  
της Ρέας Δ ράκοντα κι έτσι έγινε  κύριος των Δελφώ ν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα θέματα αυτά, παρα

πέμπω τον αναγνώ στη  στην Εγκυκλοπαίδεια της ελευθέρα ς Τ ε
κτονικής του Ν. Λ άσκαρη και στην Μ υθολογία των Ελλήνω ν  
του Ο ύγγρου Ν. ΚΕΡΕΝΥΙ σελ. 142 επ. εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ Α 
θή να  1968.
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μια και η διατύπωση και της πιο απλής φράσεως απαιτεί 
μια έστω και υποτυπώδη λογική διεργασία του εγκεφάλου. 
Παίρνοντας τώρα τον λόγο με την Ηρακλειτική άποψη 
που αναπτύσσεται στο πρώτο αλλά και σε άλλα αποσπά
σματα, δηλαδή σαν το παγκόσμιο σχέδιο που ρυθμίζει κυ
ριαρχικά τα πάντα και περιέχει τα πάντα, δεν έχουμε άλλη 
εκλογή από το να θεωρήσουμε τον Λόγο αιτία του λέγω. 
Και τί μας λέγει εδώ; Ό τι ο Άναξ του Μαντείου των Δ ελ
φών, ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει. Δ εν λέγει, 
γιατί ο Λόγος δεν λέγεται, ο Λόγος είναι ανέκφραστος. Ο 
Λόγος δεν μεταδίδεται σαν συνηθισμένη διδασκαλία, αλλά 
ούτε και κρύπτεται γιατί είναι αυθύπαρκτος, αιώνιος κι α
μετάβλητος, με προβολή μέσα στα πράγματα της ύλης ("τού 
δε λόγου τουδ’ εόντος αεί") και κατά συνέπεια υπάρχει α
νεξάρτητα από εμάς, το όλο περιέχεται σ ’ αυτόν αλλά και 
η κάθε ατομικότητα, είναι ταυτόχρονα, μέρος και όλο, αι
τία και αποτέλεσμα.

Δ εν λέγει λοιπόν, ούτε κρύπτει, αλλά σημαίνει. Στην 
ελληνική γλώσσα το σημαίνω εχει πολλαπλές έννοιες. Η 
κυριώτερη έννοια είναι ότι τοποθετώ σήματα (σημάδια) και 
κυρίως σήματα που καθοδηγούν ή ατομικοποιούν. Με την 
πρώτη έννοια χρησιμοποιείται στην έκφραση "οδική σή
μανση" που είναι η τοποθέτηση πάνω στο οδόστρωμα ή πα
ράπλευρα, διαφόρων σημάτων ή πινακίδων που καθοδη
γούν αυτούς που κυκλοφορούν στο δρόμο.

Ό πω ς μπορείτε να καταλάβετε, εδώ ο Ηράκλειτος 
μας μιλάει περίπου για μια επιστήμη που είναι του συρμού 
τελευταία και ονομάζεται σημειολογία. Έ τσ ι δεν μπορώ να 
καταλάβω γιατί ο Ουμπέρτο Έ κκο, επιστήμονας της ση
μειολογίας, σε μια εκπομπή που είδα τελευταία στην 
ΕΤ2, ισχυρίστηκε πως τα σημεία ή σύμβολα δεν τα δέ
χεται ο Παρμενίδης και ο Ηράκλειτος, αν η μετάφραση ή
ταν ακριβής.

Με την δεύτερη έννοια, χρησιμοποιείται στην αστυ
νομική σήμανση που σημαίνει την ατομικοποίηση ατόμων 
^  την χρήση αναλογών σημαδιών, στοιχεία ταυτότητας, 
στοιχεία βιογραφικά, δακτυλικά αποτυπώματα κ.λ.π.

Π ΑΛΛΗ φ. \~ϊΐίΝΑ{ομογ/\ογ Η/>ΑΙ<Λ*ΙΤ<>£ ο «φ ξ̂Κλξ

εκπομπή της 24 -9 -1996 .
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Αντιλαμβάνομαι πόση δυσχέρια έχει κανείς να πα
ρακολουθήσει αυτές τις σκέψεις αν δεν γνωρίζει την ελ
ληνική γώσσα, αλλά και αρκετοί Έ λληνες που δεν κατα
νοούν σε κάποιο βάθος την ετυμολογία και την έννοια των 
ελληνικών λέξεων, έχουν ανάλογο πρόβλημα. Πάντως, 
καίτοι ο Αριστοτέλης κατηγορεί τον Ηράκλειτο για έλ
λειψη δομής στο λόγο του και κυρίως για έλλειψη στί- 
ξεως, ο Ηράκλειτος είναι ένας βαθύς γνώστης της ελλη
νικής και αξιοποιεί τις λεπτότερες εννοιολογικές αποχρώ
σεις των λέξεων.

Μετά απ’ όλα αυτά, αν λάβουμε υπόψη ότι ο Άναξ 
των Δελφών άρχει Μαντείου και όπως κάθε Μαντείο έχει 
προορισμό να είναι το διάμεσο (μίντιουμ) μεταξύ Θείου και 
ανθρώπων, ο Ηράκλειτος μας λέγει λοιπόν εδώ με λίγα 
λόγια ότι ο δρόμος που οδηγεί από την ύλη στο Θεό (Λό
γος), η ατραπός θα μπορούσαμε να πούμε,, ούτε λέγεται, με 
την έννοια που είπαμε πιο πάνω, ούτε κρύβεται, γιατί είναι 
αδύνατο να κρυφτεί αφού υπάρχει βαθειά μέσα στην εκ
δήλωση, αλλά μόνο με τη χρήση σημαδιών μπορεί να υ
ποδειχθεί στον άνθρωπο.

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω μια αξιόλογη 
προσπάθεια που γίνεται στο βιβλίο που ανέφερα πιο πιάνω 
και που επιγράφεται ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΚΟ
ΣΜΟΙ και υπογράφεται, ΕΝΩΔΩΝ, μάλλον ψευδώνυμο και 
μάλλον γραμμένο από Έ λληνα  και μάλλον επιστήμονα φυ
σικό ή κάτι τέτοιο και μάλλον κι αυτός ανατολιστής, να 
συνδεθεί το σημαίνω, με την σανσκριτική λέξη Σαμάντι.

Εκεί λοιπόν και στη σελίδα 127 διαβάζουμε:
" Α υτή  ακριβώς η Προσφυγή σε Ανώτερα Έξω... Α 

ριθμητικά Πεδία για να καταστεί ένα Αριθμητικό Σύστημα 
Πλήρες είναι ισοδύναμος κατά την άποψή μας με την Προ
σφυγή Ενός Προηγμένου Ό ντος στην Κατάσταση την κα- 
λουμένη "ΣΑΜΑΝΤΙ" προς το Σκοπό προσκτήσεως 
Πληρότητοξ'.

Και στην επόμενη σελίδα διαβάζουμε:
’"Υποστηρίζουμε εδώ ότι η κατάσταση "ΣΑΜΑΝΤΙ" 

έχει άμεση σχέση με το Αρχαίο... Ελληνικό ΑΕΑΦΙΚΟ ΚΕ
ΝΤΡΟ, το κ α τ’ εξοχήν ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κέντρο της Ελλάδος 
Ο ΑΠ Ο ΛΛΩ ΝΑΣ είχε άμεση σχέση με όλη τη Δωρική

ΡΑΛ/ΊΗ φ. Γ Έ ^ΓΑ ^ο ρ ο /Λ Ο / ΗΦΑΚΛ^ΙΤο^ ο «<Κ£Ι<>£
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Φυλή και την Δωρική Διάλεκτο. Είναι δε γνωστό ότι το 
"Η" της Ιωνικής αντικαθίσταται από το "Α" της Δωρικής 
Διαλέκτου. (ΤΗΔΕ ΤΑ Δ Ε  κ.λ.π.) Ε τσι στη Δωρική η λ έ 
ξη "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ" είναι ΣΑΜΑΝΤΙΚΟΣ.

Υποστηρίζουμε λοιπόν ότι η λέξη "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ" 
είναι Ταυτόσημος με την Ινδική Λέξη "ΣΑΜΑΝΤΙ".

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ κατά τρόπο Πύρινο έχει Στοιχει
οθετήσει επ ί του ΔΕΛΦ ΙΚΟ Υ ΚΕΝΤΡΟΥ.

"Ο Α Ν Α Ξ  Ο Υ  ΤΟ Μ ΑΝΤΕΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ Ε Ν  Α Ε Α -  
ΦΟΙΣ ΟΥΤΕ ΛΕΓΕΙ ΟΥΤΕ ΚΡΥΠΤΕΙ Λ Α Λ Α  ΣΗΜ ΑΙ
ΝΕΙ"

Είναι ομολογουμένως μια ενδιαφέρουσα άποψη.
Ο Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς στο βιβλίο που αναφέραμε 

πιο πάνω μας λέγει για το απόσπασμα αυτό:
" Ο κύριος που το μαντείο του είναι στους Δελφούς 

ούτε λέγει, ούτε κρύβει, μόνο σημάδια δίνει. Στους Δ ε λ 
φούς συνήθιζαν να πηγαίνουν οι άνθρωποι για να ρωτή
σουν το μαντείο. Α λλά  το μαντείο ποτέ δεν μιλούσε κα
θαρά, παρά με χρησμούς, με σημάδια Ο Η ράκλειτος το χρη
σιμοποιεί σαν παραβολή. Εννοεί ότι ο Θεός, το Απόλυτο, 
το Όλο, ποτέ δεν λέγει ναι ή όχι απλώς δίνει σημάδια. Ε ί
ναι ποιητής, σου μιλά συμβολικά. Μην προσπαθήσεις να 
ερμηνεύσεις τα σημάδια του. Α ν  τα ερμηνεύσεις θα χάσεις. 
Απλώ ς πρόσεχε και άφηνε το σημάδι να προχωρήσει βα- 
θειά μέσα σου και να εντυπωθεί στην καρδιά σου. Μην 
προσπαθήσεις αμέσως να βρεις την σημασία του, δεν θα τη 
βρεις. Άφησέ το να εντυπωθεί στην καρδιά σου και1 κάποια 
μέρα η ζωή θα αποκαλύψει το νόημά του. Εσύ απλώς ζήσε 
μα ζί του, άστο να βρίσκεται εκεί.Α εν  πρέπει να ερμηνεύε
τε τα σημάδια, πρέπει να ταβιώνετε.."ν2

Πραγματικά, παρά τις κάποιες μικρές αντιρρήσεις 
που μπορεί να έχει κανείς, είναι πολύ καλές θέσεις για την 
ερμηνεία αυτού του αποσπάσματος και ιδίως αυτό που λέ
γει ότι και τα σημάδια δεν ερμηνεύονται αλλά βιώνονται. 
Τώρα πως ο συγγραφέας συνταιριάζει αυτές τις απόψεις με 
το γεγονός ότι ανήκει σ’ ένα χώρο που κυριαρχεί η έννοια 372

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^Λ/>ΓΑ^ορο/Α<>/ Η/> ΑΜΗΤΟΣ ο «Φ«ΣΙ<>£

372 Μ Π ΑΓΚ Ο ΥΑΝ ΣΡΙ ΡΑΖΝΙΣ Η ΚΡΥΜ Μ ΕΝΗ ΑΡΜ ΟΝΙΑ  
Α δήνα, Ε κδόσεις Ο Υ ΡΑ ΝΙΟ  ΤΟΞΟ, σελίδα  2 8 4  εη.
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του "Δασκάλου" σαν φορέα και μεταδότη της πάσας αλή
θειας" αυτό είναι μια άλλη ιστορία.  ̂ ,

Για να συμφιλιώσει τα διεστώτα, μας λέγει παρακά
τω ότι κι αυτός, σαν άλλος Απόλλωνος, χρησιμοποιεί τα
σημάδια. „ ν

Πάνω στο θέμα αυτό των "Δασκαλών , ο Χρίστος 
είπε: "Εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφή-

Σ’ αυτό το σημείο όμως ο Ηράκλειτος λύνει ενα με- 
γάλο πρόβλημα που είναι δημιουργημένο, από τότε που πά
νω στη γη υπήρξαν άνθρωποι κι επανέρχεται καθημερινά. 
Από τότε οι άνθρωποι είχαν την νοσταλγία της επιστρο
φής, τον "νόστο" της αρχικής αιτίας κι έτσι προέκυψε μια 
αρχέγονη θεολογία. Οι άνθρωποι άρχισαν να ψάχνουν 
δρόμους επικοινωνίας με το Θεό με διάφορους τρόπους. 
Μερικοί απ’ αυτούς ήταν και τα Μαντεία, οι Μάντεις, ο 
Αρχηγός της φυλής Ιερέας, οι Προφήτες κ.λ.π.

Αλλά αυτά μη τα τοποθετείτε μόνο στα γνωστά ι
στορικά χρόνια, μια και σήμερα είναι πια κοινός τόπος ότι 
η ιστορία του πολιτισμού της φθάνει πολύ βαθειά στον 
χρόνο. Μου, Λεμουρία, Α τλαντίδα και ποιος ακριβώς ξέρει 
τι άλλο.

Από τα πρώτα χρόνια, δημιουργήθηκαν δυο μεγάλες 
τάσεις σ’ αυτή την αναζήτηση. Κύρια διαφορά της ήταν η 
πρόθεση. Έ να  μέρος αυτών των αναζητητών ξεκινά απο 
την αγνή πρόθεση της γνώσης των θείων πραγμάτων και 
κυριαρχείται από το θείο έρωτα με σκοπό την ψυχική καλ
λιέργεια, την ουσιαστικά ηθική άνοδο και την απόκτηση 
ικανοτήτων που σε τελική φάση προσφέρονται οικειοθε- 
λώς και αφιλοκερδώς υπέρ των λοιπών συνανθρώπων.

Αντίθετα, υπήρξαν άτομα ή όμιλοι ατόμων, που θέ
λησαν τη διαδικασία αυτή να την οικειοποιηθούν για σκο
πούς ιδιοτέλειας και προσωπικής επιβολής.

Έ τσ ι δημιουργήθηκαν οι δυο μεγάλες κατευθύνσεις 
που πορεύτηκαν και πορεύονται, δρόμο από διάμετρο δια
φορετικό, αλλά εμφανίζουν δυστυχώς κάποια κοινά χαρα
κτηριστικά. Και λέγω δυστυχώς γιατί για  τον πολύ κοσμο, 373

373 Μ άρκου 13 22.

350



Π ΑΛΛΗ φ. Γ^Λ^ΓΑ^οροζ/νο/ ΗΜΚ/κΐΤ<>ξ ο  <φ<ξΙθ£

είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει τις προθέσεις αυτών των 
δυο κατευθύνσεων.

Η πρόθεση η αγαθή, όπως την περιγράψαμε πιο πά
νω, κατευθύνει τα βήματα της μιας Σχολής και η πρόθεση 
η μη αγαθή, κατευθύνει τα βήματα της άλλης.

Εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Είναι οι δυο διαφορετικές 
Σχολές, που η μια (η δεύτερη) υποδύεται την άλλη (την 
πρώτη).

Ρίζ£ζ αυτής, της δεύτερης, σχολής, φύτρωσε η 
αντίληψη ότι η αληθινή γνώση των πραγμάτων, μπορεί ν’ 
αποκτηθή με ανακοίνωση, με διδασκαλίες κάποιων μι
κρών ή μεγάλων δασκάλων και με "αποκαλυπτική" διδα
σκαλία, κάποιων "Σοφών" και πολλές φορές με κάποια "δί
δακτρα της αλήθειας" ή κάποιες άλλες παροχές.

Ο Ιησούς είπε: "δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώτε"
Τούτο είναι μια λογική εξέλιξη της μη αγαθής αλλά 

ιδιοτελους πρόθεσης. Η επιδίωξη του γρήγορου κι άκοπου 
πλουτισμού, όποιου πλουτισμού, δεν είναι ιδιότητα του σώ- 
φρονα ανθρώπου. Αυτός που θέλει να πηδήσει πάνω απ’ το 
φράχτη, πριν την ώρα του, έχει στο βάθος μη αγαθή πρόθε
ση κι ας μην το ξέρει. Ο Ηράκλειτος είναι σαφής και κα
ταλυτικός. Η ουσιαστική και απόκρυφη αλήθεια ούτε λέ
γεται ούτε κρύβεται.374 Η αληθινή διδασκαλία γ ι’ αυτή, εί
ναι μόνο τα σημεία, τα σημάδια δηλαδή αυτά για τα οποία 
μας μιλά στο απόσπασμα αυτό ο Ηράκλειτος.

Κατά την διάρκεια της συγγραφής αυτού του βιβλίου 
έπεφταν στα χέρια μου κατά διαστήματα μερικά βιβλία, ο
μιλίες κ.λ.π. τα οποία κατά βάση εδραίωσαν τις απόψεις 
μου. Μέσα λοιπόν στα νέα αυτά βιβλιογραφικά βοηθήματα 
είναι κι ένα βιβλίο, γραμμένο από τον Δ ανιήλ Λεφόρ και 
χει τίτλο "οι Διδάσκαλοι του Γκουρτζίεφ". Τον συγγρα- 

Φ α δεν τον ήξερα, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα 
ιναι οτι στο πίσω εξώφυλλο του βιβλίου υπάρχουν κά

ποιες σημειώσεις που τις υπογράφει ο εκδότης που στην 
περί- πτώση αυτή είναι οι Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος. Για 
τα αλλα αναφέρομαι σε άλλα μέρη του βιβλίου αυτού. Εκεί 

ιπον διάβασα: (Η  αγνότητα των κινήτρων της αναζήτη-

Αυτά μας λέγει ο  Η ράκλειτος στο γνω συο απ. 93.
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σης, η ισχυρή πίστη προς την ύπαρξη της Αλήθειας και της 
αδιάλειπτου εκδηλώσεώς της και η ώριμη αντιμετώπιση 
της πνευματικής πορείας είναι τα κυρίαρχα εκείνα στοι
χεία που κατασταλάζουν στην αντίληψη του αναγνώστη. Η  
ανελεύθερη "ρυθμισμένη" σκέψη, η περιέργεια, η_ επιθυμία^ 
για απόκτηση "μυστηριωδών δυνάμεων" ή για διέξοδο από 
νευρωτικές καταστάσεις, η επιπολαιότητα και τ/ βιασύνη 
είναι τα βασικότερα στοιχεία που άμεσα αποκλείουν κάθε
πιθανή "εσωτερική εξέλιξη".

Α υ το ί που είναι ανέτοιμοι και απαιτούν είναι πολ
λοί, αυτοί που αναζητούν με ωριμότητα είναι λίγοι, το κά
θε ένα έχει και τις ανάλογες συνέπειές του.)

Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας 
λέγει το κομμάτι αυτό και πολύ επίκαιρα σήμερα ιδίως σή
μερα που όλοι βιάζονται να αποκτήσουν γνώσεις και 
"δυνάμεις" πέρα από τα μέτρα τους, και έτσι καταλήγουν 
να καθοδηγούνται από κάποιους άλλους, άτομα ή οργανώ
σεις, αντί διδάκτρων "αλήθειας".

Ο Οδυσσέας Ελύτης το "Αξιόν Εστί" το αρχίζει έτσι: 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ το φως. Και η ώρα η πρώτη^ 

που τα χείλη ακόμη στον πηλό 
δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου 

Αίμα πράσινο και βολβοί στη γη χρυσοί 
Πανωραία στον ύπνο της άπλωσε και η θάλασσα 
γάζες αιθέρος τις αλεύκαντες 

κάτω απ’ τις χαρουπιές και τους μεγάλους ορ
θούς φοίνικες

Εκεί μόνος αντίκρυσα 
τον κόσμο 
κλαίγοντας γοερά

Η ψυχή μου ζητούσε Σηματωρό και Κήρυκα.
Μετά την πανάρχαια αρχή της χωριστικότητας, που 

θεσπίστηκε κι εκδηλώθηκε κατά την εκδήλωση της αρχι 
κής, αναλλοίωτης κι έξω από χώρο και χρόνο πρωταρχι
κής ουσίας, η ψυχή απόκτησε την ταυτότητά της και θα 
μπορούσαμε να πούμε το ποινικό της μητρώο και με κάθε 
γέννηση, ξεκινά τη διαδρομή της μεσ’ τη μοναξιά της σάρ 
κας κλαίγοντας γοερά αναζητώντας, Σηματωρό και Κη- 
ρυκα, σημάδια που θα της δείξουν ένα προορισμό και τε ι

Ρ4ΛΛΗ φ. Γ^Λ/>ΓΑ^0Π0/Λ0/ ΗΡΆΚΛΕΙΤΟΣ °  ΕφΆΙ0£
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κά θα την βάλουν στο δρόμο της επιστροφής.
Βλέπετε πως και ο μεταγενέστερος κατά πολύ του 

Ηράκλειτου, αλλά σίγουρα βαθειά επηρεασμένος απ’ αυτόν 
τον μεγάλο, όπως θα δούμε πιο κάτω, Ελύτης, μας εισάγει 
στην έννοια των σημάτων.

Γιατί τον Πατέρα και δημιουργό του παντός είναι 
δύσκολο να βρεις και αν τον βρεις, είναι αδύνατον να τον 
φανερώσεις σε ολους, αφού δεν είναι κάτι που μπορεί να 
περιγράφει όπως τα άλλα μαθήματα, λέγει ο φιλαλήθης 
Πλάτωνας. Αυτά μας μεταφέρει ο Κλήμης της Αλεξάν
δρειας στο βιβλίο του Στρωματείς βιβλ. Ε’ κεφ. XII, όπου 
αναφέρεται στον Τίμαιο του Π λάτω να.375

Ο Ευριπίδης, που όπως είπαμε ήταν βαθειά επηρεα
σμένος από τον Ηράκλειτο, μας λέγει:

Φοίβον ανθρώποις μόνον 
χρην  376 * * θεσπιωδείν'11 378 

(Ο Φοίβος 379 στους ανθρώπους 
πρέπει να δίνει μόνο χρησμούς.)
Με λίγα  λόγια ο Απόλλωνας πρέπει στους ανθρώ

πους να μη λέγει ούτε να κρύπτει, αλλά μόνο να παρέχει 
χρησμούς, σημάδια δηλαδή.

Ο Πλούταρχος στο σημείο αυτό εισάγει μια αντίθε
ση, στο έργο του "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΧΡΑΝ ΕΜΜΕΤΡΑ 
ΝΥΝ ΤΗΝ ΠΥΘΙΑΝ" 380 λέγοντας ότι μπορεί μερικές φο

^ Α Η Μ Η Σ  ΣΤΡΩΜ ΑΤΕΙΣ έκδοσ η  Π ύρινος Κ όσ μ ος Α θήνα  
1995 σελ. 165.
376 \ τ  ,  f

Λ|ρην απαρέμφατο του ρήματος χρη  που σημαίνει χρ η σ μ ο 
δοτώ, δίδω χρη σ μ όν, αλλά και είναι ανάγκη.

Είναι από το ρήμα θεσπιω δέω  που σημαίνει, άδω σε προφη
τικό ύφος, προφητεύω, χρησμοδοτώ . Β λέπετε πως εδώ ο Ευριπί- 

ης, σ υνδέει το χρ η ν  με το θεσπιω δείν που τελικά είναι 
αυτοσημες έννο ιες . Για την έννο ια  αυτών των λέξεω ν βλέπετε  

εξικά της Α ρχαίας Ε λληνικής γλώ σσας του Ι.Δ.Σταματάκου 
1 το Μ εγάλο Λ εξικό της Ε λληνικής Γλώ σσας των Liddell- 

3Μ ρ ’ κ° τω απ°  τις αντίστοιχες λέξεις.

379 ΜυΡ1ΠίδΠ ’ (̂ >01νισσαι 958
mo ° π’ τιζ προσω νυμίες του Α πόλλω να.

ΒΛεπε εκ δόσ εις  ΚΑΚΤΟΣ Π Λ Ο Υ Τ Α ΡΧ Ο Σ  Ηθικά τ. 11
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ρές ο Απόλλωνας για να προστατέψει το θνητό προσωπικό 
των Δελφών από τους ζητούντες χρησμό, που δεν ήταν συ
νήθως κάποιος που ήθελε να αγοράσει ένα δούλο ή να 
διεκπεραιώσει μια εργασία, αλλά ολόκληρες πόλεις με δύ
ναμη, βασιλείς και τύραννοι, που μπορούσαν να κάνουν και 
κακό, μπορεί μερικές φορές να συγκάλυπτε την αλήθεια με 
ασάφεια.

Ο Πλούταρχος ο από Χαιρωνείας, υπήρξε ιερωμένος 
του Μαντείου των Δελφών, περίπου από το 90 μ. X. μέχρι 
του θανάτου του που εικάζεται ότι έλαβε χώρα το 120-125 
μ. X. Έζησε οπωσδήποτε τα χρόνια της αρχόμενης παρακ
μής του Μαντείου. Καίτοι είναι πολύ εσωτεριστής, και α- 
σχολείται με την ουσία και το βάθος των πραγμάτων, όπως 
αυτό μαρτυρούν τα έργα του, εδώ κάνει ένα σημαντικό λά
θος. Εδώ ο Φοίβος, όπως λέγει και ο Ευριπίδης, αλλά και ο 
Ηράκλειτος, δεν λέγει, ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει.

Αυτή η σήμανση, εξ ορισμού, δεν περιέχει έτσι κι 
αλλοιώς αποκάλυψη, που τέτοια δεν μπορεί νά γίνει παρά

σελ 95 όπου μας Λέγει τα εξής: "Ου τοίνυν θαυμάσαιμ’αν, ει 
διπλόης τινός έδει καίπεριαγωγής και ασαφειας έστιν ότε τοις 
παλαιοίς. ου yap ο δείνα μά Δία κατέβαινε περίωνής ανδραπό
δου χρηοόμενος ουδ’ο δείνα περί εργαοίας, αλλά πόλεις μέγα 
δυνάμεναι και βασιλείς καί τύραννοι μέτριον ουδέν φρονού- 
ντες ενετύγχανον τω 9εώ περί πραγμάτων ούς ανιόν και παρο- 
ζύνειν απεχθεία πολλά των αβούλητων ακούοντας ουκ 
ελυσιτέλει τοις περί το χρηστήριον. ου πείθεται γάρ ο θεός ώ
σπερ νομοδετούντι τω Ευριπίδη και /ίέγοντι:

"Φοίβον ανδρώποις μόνον 
χρή ν δεσπιωδείν"

χρώμενος δε δνητοίς υπηρέταις και προφήταις, ών κήδεσδαι 
προσήκει καί φυλάττειν, όπως υπ’ ανθρώπων ούκ απολούνται 
πονηρών δεώ λατρεύοντες, αφανίζειν μέν ού θέλων τό αληθές, 
παρατρέπων δέ την δήλωσιν αυτούκαθαπέρ αυγήν εν τη ποιη
τική πολλής ανακλάσεις λαμβάνουσαν καί πολλαχού περι- 
σχζόμενην, αφήρει τό αντίτυπον αυτού καί σκληρόν, ήνδ'άρ a 
καί < συνέφερε > τυράννους αγνοήσαι καί πολεμίους μή προαι- 
σθέσαι

ΡΔ/νΛΗ Φ· Γ̂ Λ/>ΓAKono//\o/ ΗΜΚ/̂ ΐΤΟξ ο *<*>*£!<>£
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μόνο στα παραμύθια και σε αφελείς και ωφελιμιστικές δο
ξασίες. Με λίγα λόγια ο Άναξ του Μαντείου των Δ ελ
φών, ούτε λέγει, ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει, εξ ορισμού κι 
όχι από κουτοπόνηρες προθέσεις μη θίξει κάποιους και μη 
κινδυνέψει το προσωπικό του μαντείου. Αυτά τα εκφυλι- 
στικά φαινόμενα μπορεί να υπήρξαν στα χρόνια που υπη
ρέτησε στο μαντείο ο Πλούταρχος, αλλά δεν μπορούν να 
αποδίδονται στον Φοίβο Απόλλωνα. Άλλωστε δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι δυο περίπου αιώνες μετά τον θάνατο του 
Πλούταρχου, η Πυθία στον περιβόητο χρησμό που έδωσε 
στον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιουλιανό, που οι αντίπα
λοί του τον αποκάλεσαν αποστάτη, είπε:

"Είπατε τω βασιλεί, χαμαί πέσαι δαίδαλος αυλά, μη- 
κέτι Φοίβος έχει καλύβην, οο μάντιδα δάφνην, ον παγά λα -  
λέουσα, απέσβετο και λάλον ύδωρ."

' Αυτό είναι μια ομολογία, ότι το πνευματικό φως που 
καταύγασε το Μαντείο των Δελφών για κάποιους αιώνες, 
έπαψε να υπάρχει στον χώρο και ο Φοίβος έπαψε να κα
τοικεί πλέον εκεί.

II.- Μεγάλη αμηχανία φαίνεται να επικρατεί στους 
πολλούς ερμηνευτές του Ηράκλειτου, για το ποια είναι η 
στάση του πάνω στο θέμα της ψυχής, της αθανασίας της, 
και της μετενσάρκωσής της και γενικά πάνω στο εσχα- 
τολογικό πρόβλημα. Πολλοί θεωρούν ότι πάνω στα θέματα 
αυτά λοιδορεί τον Πυθαγόρα, τη σχολή του και τους οπα
δούς του.381 Πάντως, πολλοί πιστεύουν ότι ο Ηράκλειτος, 
δεν αποδέχεται την αθανασία της ψυχής. Νομίζω είναι 
αδικαιολόγητη αυτή η ταλάντευση και οφείλεται σε ανε
παρκή κατανόηση των σχετικών αποσπασμάτων.

Είδαμε πιο πάνω δυο αποσπάσματα τα οποία αναφέ- 
ρονται στον Λόγο της ψυχής.

α) ψυχής πείρατα ιών ουκ αν εξεύροιο, πάσαν επ ι-  
κορευόμενος οδόν ούτα>βαθύνλόγον έχει.."

(όσο και αν προχωρήσεις, δεν θα μπορούσες να βρεις 
™..ηίΡ<Χτα (  τ ’ ακΡαια όρια) της ψυχής, κι όλους αν ακο- 

δρόμο υς, γ ια τί (η ψυχή) έχει ένα τέτοιο

Επιτίθεται βέβαια στον Π υθαγόρα αλλά για άλλα πράγματα.
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β)". ψυχής έστι λόγος εαυτόν αυξων... ” (απ. 115)
(Στην ψυχή υπάρχει Λόγος, ο οποίος με τον εαυτό 

του αυξάνει, είπε στο άλλο του απόσπασμα:)
Και μόνο απ’ αυτά τα δυο αποσπάσματα προκύπτουν 

με απόλυτη σαφήνεια οι αντιλήψεις του Ηράκλειτου γύρω 
απ’ τα θέματα αυτά.

Η ψυχή έχει ένα πολύ βαθύ Λόγο. Αυτό συνδέει την 
ψυχή με το Λόγο, τον Λόγο με την Ηρακλειτική έννοια 
του όρου. Εφ’ όσον λοιπόν η ψυχή έχει Λόγο που τα πέ- 
ρατα του δεν μπορείς να τα βρεις, η ψυχή είναι αθάνατη 
γιατί συνδέεται άμεσα με τον Λόγο και εφ’ όσον ο Λόγος 
της ψυχής αυξάνει με τον εαυτό του, έχουμε μια προοδευ
τική αύξηση του Λόγου της ψυχής, η οποία καταλήγει 
στην τελική ταύτιση της ψυχής με τον Λόγο. Αυτή η αύ
ξηση, όπως μας πληροφορεί το απόσπασμα γίνεται απ’ τον 
εαυτό της ψυχής. Τι να σημαίνει άραγε αυτό; Αυτό κατά 
την ταπεινή μου γνώμη, σημαίνει ότι η ψυχή, έχει από την 
κατασκευή της, απ’ το παγκόσμιο σχέδιο, (ή τον Λόγο) την 
ικανότητα να αυξάνει το βιός της, ν’αυξάνει την ικανότητά 
της και την συμμετοχή της στον Παγκόσμιο Ρυθμό. Αυτή η 
αύξηση πραγματοποιείται με τι άλλο; παρά με τις διαδο
χικές επανενσαρκώσεις. Πως μπορεί ν’ αυξαίνει ο Λόγος 
της ψυχής αλλοιώς εκτός από την διαρκή προσπάθεια και 
μέσον αυτής, την βελτίωση της; Και στο σημείο αυτό η 
σκέψη του Ηράκλειτου είναι κρυστάλλινη και διαυγής.

Αλλά για μερικούς που θέλουν να πιστεύουν ότι ο 
Ηράκλειτος δεν πίστευε στην αθανασία της ψυχής ή ότι ο 
Ηράκλειτος είναι υλιστής, θέλω να μου κάνουν τη χάρη να 
αποκρυπτογραφήσουν ένα και μόνο απόσπασμα του Ηρά
κλειτου:

"..ανθρώποις μένει αποθανόντας άσσα ουκ έλπονται 
ουδέ δοκέουσι ν" (απ. 27)

(Τους ανθρώπους, όταν θα πεθάνουν, τους περιμέ
νουν πράγματα που ούτε τα ελπίζουν, ούτε τα φαντάζο
νται.)

Αν ο Ηράκλειτος δεν πίστευε στην αθανασία της 
ψυχής, τι κουβέντα είναι αυτή που αρθρώνει εδώ;

Ας επιχειρήσει κάποιος να μου το πει αυτό. Τι το α
προσδόκητο περιμένει τους ανθρώπους μετά τον θάνατο,
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αν η ψυχή δεν είναι αθάνατη κι αν η ύλη διοικεί τα πάντα 
καταλυτικά;

Η μόνη απάντηση είναι τίποτα. Μήπως αυτό είναι η 
απάντηση και το νόημα της Ηρακλειτικής σκέψης, δηλαδή 
η έκπληξη μπροστά στο τίποτα; Μπορεί κάποιος να το ερ
μηνεύσει κι έτσι, αλλά εκείνο που δεν θα μπορεί να ερμη
νεύσει με κανένα τρόπο είναι το πως τους ανθρώπους που 
πεθαίνουν, αν δεν έχουν αθάνατη ψυχή, τους περιμένουν 
πράγματα που ούτε τα ελπίζουν, ούτε τα φαντάζονται. Αυ
τό το νόημα, εξ ορισμού προϋποθέτει μια επιβιώνουσα μετά 
θάνατον συνείδηση, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να α- 
ντιληφθούν αυτά τα πράγματα, που δήθεν εδώ μας επαγ- 
γέλεται ο Ηράκλειτος, δηλαδή την ανυπαρξία κάθε μετά 
θάνατο συνείδησης. Και δεν είναι το μόνο απόσπασμα αυτό 
το οποίο μας λέγει παρόμοια πράγματα. Εδώ, όπως κατα
λαβαίνετε, δεν είναι το ζητούμενο, τι λέγει ο κάθε επίδο
ξος ερμηνευτής του Ηράκλειτου, ξεκινώντας απ’ αυτό ή το 
άλλο δογματικό περιτύλιγμα, εδώ το ζητούμενο είναι τι 
μας λέγει ο Ηράκλειτος.382 383

Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι δεν θα συμφωνήσω 
με τον Κώστα Αξελό όταν λέγει: "Στην  αυθεντική σκέψη 
του Ηράκλειτου; δεν υπάρχει ίχνος δοξασίας για την 
(προσωπική) αθανασία της (ατομικής) ψυχής. Εφόσον η 
ζωντανή ψυχή Χ δεν είναι καθόλου υποκειμενική\ 384 πως 
θα μπορούσε μετά τον θάνατο του ανθρώπου που εμψύχω-

Οπως όμω ς κανείς μπορεί εύλογα  να παρατηρήσει, ένα ς  από  
τους επ ίδ οξους ερμηνευτές είμαι κι εγώ. Ναι το δέχομ αι ανεπ ι
φύλακτα αυτό και α π οδέχομ α ι απόλυτα, ότι α ν  υπάρχει κάτι κα
λό  ή ω φέλιμο στο βιβλίο μου, υπάρχει μ ό νο  στο σημείο που 8α  
το αποδεχτεί ο  αναγνώ στης.
383 λ  ,  f

υ ι  επισημάνσεις με σκούρα γράμματα στο σημείο  αυτό είναι 
δικές μου.
384 δ ,

Λ π ο που προκύπτει αραγε α π’ τα αποσπάσματα  του Η ρά- 
* ειτου αυτή η μη υποκειμενικότητα, αυτό δ εν  μας το λέγει ο  

ώστας ο  Α ξελ ό ς  και το παίρνει σ α ν  αυταπόδεικτο δεδομ ένο , 
ενώ είναι αναπόδεικτο δ εδ ομ ένο . Α ντίθετα όπω ς δα δούμε πιο 
^ατω, ο  Η ράκλειτος δέχεται αναντίρρητα την ατομική μυχή, αλ- 
Λα και την ατομική επιστροφή.
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νε, να επιβιώσει σαν ατομική ψυχή. Η  ψυχή είναι ένα από
σπασμα του Σύμπαντος, μετά την συνάντησή της με τον 
άνθρωπο επιστρέφει στο Σόμπαν. (Εδώ θέλω να κάνω μια 
παρένθεση. Δ εν ξέρω αν βαρύνεχαι ο συγγραφέας ή ο 
μεταφραστής γ ι’ αυτή τη φράση, μια και το έργο του Αξε- 
λού γράφτηκε στην Γαλλική γλώσσα και μεταφράστηκε 
στην Ελληνική από τον Δημήτρη Δημητριάδη. Αλλά έχω 
να παρατηρήσω ότι εδώ υπάρχει ένας απαράδεκτος διαχω
ρισμός του Σύμπαντος από τον άνθρωπο. Που είναι αυτά 
που λέγει στο πίσω εξώφυλλο του βιβλίου του ο Κώστας 
Αξελός ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και η Φιλοσοφία, όπου διαβάζου- 
με:

"Η σκέψη του παραμένει ανοιχτή και πολυδιάστατη, 
ερωτηματική κι αινιγματική, αποσπασματική και ποιητική, 
δεν  καθηλώνει το Είναι, δεν χωρίζει το Είναι από το γ ί-  
γνεσθαι-το Είναι είναι γίγνεσθαι και το γίγνεσθαι Ε ί- 
ναι-δεν κλείνει την Ολότητα, δεν κατασκευάζει κάποιο 
σύστημα."

Στη σελίδα 46 του ίδιου βιβλίου ο Αξελός παραθέ
τει αποσπασματικά, μερικές σκέψεις του Hegel από το έρ
γο του "Μαθήματα πάνω στην Ιστορία της φιλοσοφίας". 
Ας δούμε λοιπόν τι λέγουν αυτά τα αποσπάσματα:

"..Ο Ηράκλειτος συλλαμβάνει τώρα το ίδιο το από
λυτο  σαν διαδικασία, σαν διαλεκτική.... Το απόλυτο είναι η 
ενότητα του Είναι και του μη Είναι...Το αληθινό είναι το 
γίγνεσθαι και όχι το Είναι...Η νόηση (Vetstand) χωρίζει το 
Είναι από το μη Είναι, ο νους (Vernunft) αναγνωρίζει το 
ένα στο άλλο...Οχρόνος είναι το καθαρό γίγνεσθαι".

Ο άνθρωπος λοιπόν, σαν υλικός φορέας, όπως τον 
εννοεί εδώ ο Αξελός, είναι μέσα σ’ αυτή την διαρκή ροή 
του είναι και του γίγνεσθαι και δεν έρχεται καμμιά ψυχή 
από το Σύμπαν, που είναι (το Σύμπαν) η εκδηλωμένη Θεό
τητα, δηλαδή το γίγνεσθαι, να τον συναντήσει. Ούτε να ε
πιστρέφει στο Σύμπαν, γιατί αυτό είναι ο απτός, και ορα
τός υλικός κόσμος. Η ψυχή ανήκει στο αρχέγονο Είναι και 
πορεύεται παράλληλα με το εκδηλωμένο είναι, το γίγνε
σθαι, το Σύμπαν, σε μια αδιάσπαστη συνεχή ενότητα μ’ αυ
τό (ομαδικά), αφού η ροή των ενσαρκώσεων είναι συνεχής 
και σε μια περιοδική ενότητα (ατομικά), αφού η ενσάρκω

π ΑΛΛΗ φ. Γ̂ ΛΛΓΑΚΟΠΟ/ΑΟ/ ΠΛΑΣΤΟ* ο «Φ«£Ι<>Ζ
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ση μιας συγκεκριμένης ψυχής, γίνεται με περιοδικότητα.
Πιο κάτω ο Αξελός λέγει: Ο Α έτιος γράφει ( IV, 7 

2-D.AI7) "Ο Ηράκλειτος λέγει πως η ψυχή είναι άφθαρτη, 
για τί όταν εγκαταλείπει (το σώμα) επιστρέφει στην ψυχή 
του Σύμπαντος με την οποία είναι ομογενής" (Θα μου επι
τρέψετε κι εδώ μια παρένθεση. Ο Αξελός προσπαθεί να ερ
μηνεύσει την Ηρακλειτική σκέψη με το απόσπασμα αυτό 
του Αέτιου, το οποίο παραθέτει. Στο βιβλίο του όμως, σε 
περισσότερες από μια φορές, ο ίδιος προσπαθεί, εύλογα 
και με επιτυχία, να διαστείλει και να διακρίνει την γνήσια 
Ηρακλειτική σκέψη απ’ αυτή που προσπαθεί να μας εμφα
νίσει σαν Ηρακλειτική ο Αέτιος. Στη σελίδα 54 του ίδιου 
βιβλίου, γράφει: "Ο Α έτιος ( II, 4, 3-D. A 10) θεωρεί τον 
εαυτό του εξουσιοδοτημένο να μας διδάξει ότι για τον Η 
ράκλειτο "ο κόσμος γεννιέται όχι όπως ορίζει ο χρόνος, 
αλλά όπως ορίζει η σκέψη."Για τον Ηράκλειτο όμως ο κό
σμος δεν είναι κάτι που γεννιέται, χρόνος και σκέψη δεν 
είναι χωρισμένα." Αυτά, μας λέγει ο Αξελός για τον Αέτιο. 
Αλλά εδώ έχω να παρατηρήσω ότι και το πιο πάνω από
σπασμα του Αέτιου, δεν το ερμηνεύει με επιτυχία. Το 
"ομογενής" σημαίνει από το αυτό γένος, από την ίδια οικο
γένεια. 385 Κατά συνέπεια το "ομογενής" προϋποθέτει ανα
γκαία την ύπαρξη πολλών διαφορετικών προσωπι
κοτήτων. Ο Α είναι ομογενής του Β γιατί προέρχονται από 
το ίδιο γένος, από την ίδια οικογένεια. Αλλά ο Α δεν ταυ
τίζεται με τον Β, αλλά και οι δυο δεν ταυτίζονται προς το 
γένος. Είναι σαφώς διακριτές καταστάσεις. Με την ίδια 
συλλογιστική πρέπει να ερμηνευτεί και η ομογένεια της α
τομικής ανθρώπινης ψυχής προς την συμπαντική ψυχή. 
Άλλωστε στην Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας τον 
όρο ομογένεια, εννοούμε τούς 'Ελληνικής καταγωγής αν
θρώπους που όμως ζουν έξω από τα χωρικά όρια της χώ- 
Ρ°ζ μας και δεν ταυτίζονται ούτε με την χώρα ούτε με 
τους κατοίκους της. Έ τσ ι λοιπόν η ομογένεια των ενσαρ
κωμένων ψυχών, που κατοικεί στην ύλη, δεν είναι απρό
σωπη και πολτοποιημένη, χωρίς διακριτές προσωπικότη-

ΡΛΛΛΗ φ. r w r A (ομογρογ η/>ΑΚ/\ Ι̂Τ<>  ̂ ο «φ^ξΙΟξ
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τες. Πάνω στο θέμα αυτό παραπέμπω σε όσα αναφέρονται 
πιο πάνω στα κλειδιά της ενότητας του σύμπαντος, της 
ψυχής και της χωριστικότητας.).

Γενικά εδώ θέλω να κάνω μια βασική παρατήρηση 
πάνω στο θέμα των δοξογράφων και των επιγόνων του Η
ράκλειτου. Κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον Ηρά
κλειτο βασισμένος στους δοξογράψους, (Αέτιος, Σιμπλίκιος 
κ.λ.π.), βιογράφους, (Διογένης Λαέρτιος κ.λ.π.) μεταηρα- 
κλειτικές σχολές (Σκεπτικοί, Στωϊκοί κ.λ.π.) Ηρακλειτι- 
κούς (τους ερμηνευτές του Ηράκλειτου στην αρχαιότητα 
που αναφέραμε πιο πάνω μεταξύ των οποίων και ο δά
σκαλος του Πλάτωνα Κρατύλος). Αν ήταν έτσι απλά τα 
πράγματα, τότε η ερμηνεία της Ηρακλειτικής σκέψης θα ή
ταν πολύ γνωστή και στην αρχαιότητα αλλά και στους 
πρώτους μετά Χριστόν αιώνες που πολύς κόσμος προσπα
θούσε ακόμη να την ερμηνεύσει.

Τα πρώτα μαθήματα πάνω σ’ αυτά τα πήρα από το 
βιβλίο του Κώστα Αξελού, που με μεγάλη προσπάθεια επι
χειρεί να καθαρίσει τη γνησιότητα της Ηρακλειτικής σκέ
ψης απ’ αυτό το υλικό. Πάντως εγώ, καίτοι θεωρώ την ερ
μηνεία της σκέψης αυτής, προσωπικό θέμα του καθένας 
μας, μια και πιστεύω ότι ο Ηράκλειτος από τη φύση του 
λόγου του, απευθύνεται άμεσα στον καθένα μας, θα προ
τιμούσα από τους δοξογράφους (Αέτιο κ.λ.π.), τον Φίλωνα 
τον Αλεξανδρινό, τον Απολλώνιο τον Τυανέα, τους Γνω
στικούς και πάνω απ’ όλα τους νεοπλατωνικούς και ιδίως 
τον Πλωτίνο.

Πιο κάτω ο Αξελός γράφει: " Μ πορεί στον Ά δη οι 
ψυχές να οσφραίνονται τα αρώματα της Θείας και αιώνιας 
φωτιάς και αφού ο Ά δης είναι ίδιος με τον Διόνυσο (απ. 
15), εξακολουθούν να ζουν και μετά το "θάνατο" τους, όχι 
όμως και σ ’ ένα ευαγγελικό υπερπέραν."

Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο Αξελός 
ευαγγελικό υπερπέραν. Στο ευαγγέλιο δεν αναπτύσσεται 
κανένα μοντέλο για το υπερπέραν. Ο Χριστός , βέβαια ό
ταν μίλησε, μίλησε για εξατομικευμένες και υπεύθυνες ψυ
χές, δεν μίλησε για ψυχές ασυνείδητες που καταλήγουν σ’ 
ένα συλλογικό κι άνευ προσδιορισμών Θεό.· Μίλησε για 
ψυχές οι οποίες έχουν δοσμένη την δυνατότητα να εξελι-
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χθούν (να σωθούν). Ό πω ς και ο Ηράκλειτος φυσικά που 
μας λέγει στο απ. 116 "ανθρώποισι πάσι μέτεστι γινώσκειν 
εωυτούς και σωφρονείν." Σε όλους τους ανθρώπους έχει 
δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν τους εαυτούς τους και 
να σωφρονιστούν. Λεν ξέρω βέβαια πως τα εννοούσε όλα 
αυτά ο Ιππόλυτος ο Επίσκοπος της Ρώμης στον οποίο ανα- 
φέρεται ο Αξελός και ο οποίος μας διέσωσε μερικά απ’ τα 
αποσπάσματα του Ηράκλειτου, αλλά αυτό δεν καθορίζει 
ούτε την συνολική Χριστιανική άποψη και κυρίως αυτή 
του Ευαγγελίου, ούτε τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμε
τωπίζει ο Ηράκλειτος. Άλλωστε ο Ιππόλυτος εξ ορισμού 
δεν μιλάει σαν απολογητής της Ηρακλειτικής σκέψης. Αν
τίθετα μάλιστα χρησιμοποιεί τον Ηράκλειτο για να απο
δείξει ότι η αίρεση του Σμυρναίου Νοητού, είναι πιο κοντά 
στον Ηράκλειτο απ’ ότι στον Χριστό. Ό πω ς είδαμε και σε 
άλλα σημεία του βιβλίου αυτού, αλλά και αμέσως πιο πά
νω ο Ηράκλειτος μας έχει δώσει σαφείς απόψεις γύρω από 
το θέμα της πορείας της ψυχής. Μας λέγει λοιπόν γι’ αυτό 
στο απόσπασμα 115 ότι ο Λόγος της ψυχής αυξάνει τον ε
αυτό του. "ψυχής έστι λόγος εαυτόν αύξων" και στο από
σπασμα 45 ότι η ψυχή έχει τόσο βάθύ λόγο που δεν μπο
ρείς να βρεις τα άκρα της έστω κι αν προσπαθήσεις απ’ ο- 
ποιοδήποτε δρόμο. Ο Ηράκλειτος λοιπόν δέχεται ότι η ψυ
χή διέπεται απ’ τον συμπαντικό νόμο του γίγνεσθαι, και 
βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και διαφοροποίηση προς την 
τελειοποίηση, (εαυτόν αυξων). Αυτό με κανένα τρόπο δεν 
μπορεί να ερμηνευτεί ότι η ψυχή ζει όσο ζει μέσα στην 
σάρκα, μέσα στην ύλη και μετά τον αποχωρισμό απ’ το σώ
μα ισοπεδώνεται μέσα σε μια απρόσωπη Συμπαντική δύνα
μη, γιατί αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση και μ’ αυτά τα 
αποσπάσματα που αναφέραμε πιο πάνω, και πιο πολύ με 
την αυτοεξαρτώμενη αυξητική ικανότητα του Λόγου της 
ψυχής που προϋποθέτει ατομική και υπεύθυνη ψυχή, από
σπασμα το οποίο καταφέρει δεινό πλήγμα σε όσους δεν 
μπορούν να εννοήσουν την δυνατότητα ύπαρξης ατομικής 
ψυχής και την θέλουν μετά το θάνατο του σώματος να κα- 
ταποντίζεται και να εξαφανίζεται κατά τα ατομικά της 
στοι- χεία, μέσα σ’ ένα θολό και απροσδιόριστο σύμπαν 
Χωρίς ατομικότητα και χωρίς προσωπικότητα.
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Η αντίληψη αυτή είναι καθαρά μηδενιστική και κα
ταλήγει ασφαλώς στο τίποτα, αφού αυτή η θολή, άχρωμη 
και άνευ στοιχειωδών προσδιορισμών εικόνα του κόσμου, 
έχει μία και μόνη αρετή. Να μη λέγει απολύτως τίποτα. Κι 
έτσι, αυτή την κατάσταση, δεν έχει καμμιά σημασία πια αν 
την ονομάσεις Ύ λη όπως κι αν την ονομάσεις Θεό. Στην 
ουσία δεν έχει καμμιά διαφορά το όποιο όνομα, αν εξαφα
νίσεις, την λειτουργία της ατομικοποιημένης εξέλιξης του 
μέρους, στην πορεία του για το όλο. Αυτή άλλωστε είναι 
και η βαθύτερη ουσία του εκδηλωμένου Θεού. Του Όσιρι 
π.χ. που ψάχνει η Ίσ ιδα να ξαναμαζέψει τα κομμάτια του, 
τα οποία είναι και μέρος του όλου και όλο.

Ό λοι όσοι ασχολήθηκαν με την Ηρακλειτική σκέ
ψη, αυτή την Ηρακλειτική θέση του μέρους που είναι και 
όλο και του όλου που είναι και μέρος, την δέχονται αλλά 
το θέμα είναι, πως την εννοεί ουσιαστικά ο καθένας: Ο Η
ράκλειτος μας δίδαξε ένα διαφορετικό τρόπο "λογικής" 
σκέψης. Ο Ηράκλειτος δεν μπορεί να διεκδικήσει το αρι
στείο της Αριστοτελικής λογικής. Για τον Ηράκλειτο, ένα 
και ένα δεν κάνουν δύο. Η Ηρακλειτική σκέψη πραγμα
τοποιεί υπέρβαση αυτής της λογικής αλλά και υπέρβαση 
των κανόνων που διέπουν την χονδροειδή ύλη, που αυτός 
την θεωρεί, αδιάσπαστα και διαρκώς ενωμένη με την μη ύ
λη, και με τον λόγο, αυτόν που ρυθμίζει κυριαρχικά τα πά
ντα, και ο οποίος είναι κάτι που μετέχει και στην ύλη και 
στη μη ύλη. Είναι σκέψη που απαιτεί ειδική άσκηση για 
να γίνει κατανοητή και ειδική εσωτερική διεργασία, για 
να γίνει αποδεκτή.

Ο Κώστας Αξελός, με την άξια θαυμασμού διαλε
κτική του σκέψη, που πραγματικά την θαύμασα, αλλά και 
την απόλαυσα στην ανάγνωση του βιβλίου του, στην προ- 
σπάθειά του ν’ αποκαταστήσει την γνήσια Ηρακλειτική 
σκέψη, από την καταπίεση επίβουλων καταπατητών, αρ
χαίων και νέων, εδώ έχει παγιδευτεί από ένα μαρξιστικό 
σύνδρομο. Βέβαια αυτό για τον Αξελό είναι ένα μικρό 
πταίσμα, μπροστά σε άλλους μαρξιστές, που στην ανάλυση 
της Ηρακλειτικής σκέψης δεν μπορούν να πηδήσουν πάνω 
απ’ τα βρόχια των "φιλοσοφικών τετραδίων" του Νικολάϊ 
Ουλιάνωφ Λένιν. Δ εν λέμε ονόματα, αλλά όποιος διαβάσει
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βιβλία μαρξιστών που αναφέρονται στον Ηράκλειτο, είτε 
σαν κύριο θέμα είτε σαν δευτερεύον, θα καταλάβει αυτή 
την εξάρτηση απ’ την "ουσία" των "φιλοσοφικών τετρα
δίων" του Λένιν. Άντε ο Λένιν ήταν ένας εξαιρετικά ευ
φυής και πολυμαθής άνθρωπος. Έ κανε βέβαια ένα βασικό 
λάθος ερμηνεύοντας το απ. 30 του Ηράκλειτου, σύμφωνα 
με το οποίο: "κόσμον τόνδε τόν αυτόν απάντων ούτε τις 
θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ήν αεί καί έστιν και 
έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα καί αποσβεννύμενον 
μέτρα." (Αυτό τον κόσμο που για όλους είναι ο ίδιος, ούτε 
κανείς θεός ή άνθρωπος τον δημιούργησε, αλλά είναι πάν
τοτε και θα είναι πάντα, μια φωτιά που διαρκεί αιώνια και 
που ανάβει και σβήνει με μέτρα).

Ό πω ς καταλαβαίνει πια εύκολα ο σημερινός ανα
γνώστης, ο Λένιν το λάθος το έκανε στην ερμηνεία του 
"ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν..". Ναι γιατί δεν α- 
ντιλήφθηκε ότι ο Ηράκλειτος, χρησιμοποιεί την αρχαία 
Ελληνική γλώσσα, με απόλυτη σαφήνεια. Δηλαδή, ο Ηρά
κλειτος, σε πολλά αποσπάσματα που διασώζονται, έχει ξε
καθαρίσει την θέση του για τον θεό που τον δέχεται ανε
πιφύλακτα και τον θεωρεί ένα και μοναδικό, λέγοντας ού
τε τις θεών, σηματοδοτεί386, δηλαδή δείχνει με το δάκτυλο, 
σε ποιους απευθύνεται το απόσπασμα. Απευθύνεται σ’ αυ
τούς που πιστεύουν στην ύπαρξη πολλών θεών ή στην ύ
παρξη μόνο του δικού τους θεού, με όποιες δογματικές 
ιδιαιτερότητες τον ντύνουν οι άνθρωποι οπαδοί κάθε θρη
σκείας και πίστης και στην ανυπαρξία των άλλων θεών, 
και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, προσπαθεί να τους πει 
ότι ματαιοπονούν να πιστεύουν τέτοιες δογματικές αντι
λήψεις γιατί ο θεός είναι ένας. Κι έτσι όταν στη συνέχεια 
μιλάει για  "αείζωον πυρ" μιλάει για  ένα υπέρτατο θεό κι 
όχι για  τους πολλούς θεούς του αρχαίου Ελληνικού θεο
κρατικού Πανθέου, αφού όπως είδαμε και πιο πάνω αυτός 
ο θεός θέλει και δεν θέλει να ονομάζεται με το όνομα του 
Διός 3Ϊ7 δηλαδή του πατέρα Θεών και ανθρώπων κι όταν

*  Κατά την συνήθεια του 6άζει σημάδια!
Βλέπετε πιο πάνω το απ. 32 "έν τό σοφόν μούνον λέγεσθαι 

ουκ εθέλει και εθέλει Ζηνός όνομα/'Ένα είναι μόνον το σο-
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μιλάει όχι αυτό το "αείζωον πυρ" ανάβει και σβήνει με μέ
τρα, μιλάει για κάποιους απαρασάλευτους και αδήριτους 
νόμους σύμφωνα με τους οποίους, αυτός ο υπέρτατος θεός 
εκδηλώνεται. Κι όταν ο Ηράκλειτος μιλάει για το αείζωον 
πυρ, που ζει αιώνια, μιλάει ταυτόχρονα και για κάτι άλλο. 
Μιλάει για το υπέρτατο θείο που αυτό δημιούργησε την 
εκδήλωση και τον Λόγο και δεν συμπίπτει με κανένα, για 
την πεπερασμένη ανθρώπινη αντίληψη, θεό.

Αλλά ο οξύς κι ανελέητος, με την ανθρώπινη αφέ
λεια, πάνω στα θέματα αυτά, Ηράκλειτος, μας βομβαρδίζει 
και με ένα ακόμη απόσπασμα:

III  απ. 96. Πλούτ. Συμποσιακ. 669 α 
νέκυες188 γάρ κοπριών εκβλητότεροι.* 388 389 
τα πτώματα είναι περισσότερο για πέταμα από την 

κοπριά.
Ναι, αυτό το τελευταίο "θλιβερό" απόρριμα του αν

θρώπου είναι περισσότερο για πέταμα κι από την κοπριά. 
Αυτό είναι πολύ λογικό για την αντίληψη του Ηράκλει
του, που διακρίνει το σώμα από την ψυχή, αυτή που έχει 
τόσο βαθύ λόγο, όπως μας λέγει στο απ. 45.390 κι αυτή που

φόν ούτε θέλει αλλά και θέλει ν’ αποκαλείται με του Διός το ό
νομα.
388 Νέκυς είναι αρχαία Ελληνική λέξη που σημαίνει σώμα νε
κρό, κυρίως ανθρώπου, νεκρός, αλλά και πτώμα. Νομίζω στην 
περίπτωσή μας ο Ηράκλειτος το χρησιμοποιεί με την έννοια 
του πτώματος κι όχι με την έννοια του νεκρός, όπως στην περί
πτωση του απ. 63, όπου οι νεκροί συμπλέκονται για μια ακόμη 
φορά με τους ζώντες, μια και ο Ηράκλειτος με σαφήνεια διακρί
νει τα δυο συστατικά του ανθρώπου, την ύλη και την μυχή, για 
την οποία μας μίλησε στα προηγούμενα αποσπάσματα, η οποία 
επιβιώνει του θανάτου του σώματος.
389 Το ρήμα εκβάλλω έχει πολλαπλές σημασίες μεταξύ των ο
ποίων και η έννοια πετώ (βλ. κάτω από την λέξη αυτή I. ΣΤΑ- 
ΜΑΤΑΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣ- 
ΣΗΣ)
390 Ας το θυμίσουμε: "μυχής πείρατα ιών ουκ άν εξεύροιο, πάσαν 
επιπορευόμενος οδόν αύτω βαθύν λόγον έχει." δεν θα μπορού
σες, όσο και αν προχωρήσεις, να εύρεις τα ακραία όρια της μυ-
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στον άδη οσμίζεται όπως μας λέγει στο απ. 98. " αι ψυχαί 
οσμώνται καθ’Άιδην!' (οι ψυχές οσμίζωνται στον Αδη.). Οι 
ψυχές λοιπόν είναι συνδεδεμένες άρρηκτα με τον Λόγο, 
δηλαδή το θειον και βρίσκονται σε άλλη περιοχή απ’ αυτήν 
που βρίσκεται το μνήμα του σώματος που φιλοξένησε για 
λίγο χρόνο την κάθε ψυχή. Κατά συνέπεια, το σώμα είναι 
προορισμένο να επανακυκλωθή στα γήινα στοιχεία και 
σαν τέτοιο έχει μικρότερη αξία κι από την κοπριά.

Έ τσ ι ο Ηράκλειτος επιφέρει συντριπτικό πλήγμα σ’ 
όσους, με αφέλεια περισσή ομολογουμένως, ανακάλυψαν σ’ 
αυτόν έναν υλιστή!

IV .- Απ. 84a. μεταβάλλον αναπαύεται.
αφού επιφέρει την μεταβολή αναπαύεται.
Ό πω ς θα δούμε πιο κάτω, το απόσπασμα αυτό, ανα- 

φέρεται στο αίζωον πυρ. Ό λοι σχεδόν οι άνθρωποι όταν 
μιλούν για τον κόσμο, εννοούν αυτό το ορατό και αισθητό 
σε μας με τις πέντε αισθήσεις, σύμπαν του νερού. Ό πω ς εί
πα στο κεφάλαιο ΚΛΕΙΛΙΑ, αυτό δεν είναι ούτε το μο
ναδικό, ούτε και το τελευταίο σύμπαν, μη μου πείτε που το 
ξέρω. Λεν το ξέρω, απλά το διαισθάνομαι. Ούτε μπορώ να 
παρακολουθήσω την σκέψη του Θεού. Αν είναι κάποιος 
που μπορεί ας μου το πει. Έ τσ ι δεν μπορώ να καταλάβω, τι 
επιφυλλάσει στην κοινή μοίρα μας ο Θεός, κι όταν λέω 
κοινή, εννοώ αυτού του ίδιου, που δεν είναι τίποτα δια
φορετικό από εμάς.

Ό πω ς αναφέραμε πιο πάνω όπου υπάρχουν νόμοι, υ
πάρχει και νομοθέτης. Ό ταν λοιπόν ο Ηράκλειτος λέγει: 
"..αλλά είναι πάντοτε και θα είναι πάντα, μια φωτιά που 
διαρκεί αιώνια και που ανάβει και σβήνει με μέτρα." μας 
κάνει νύξη ότι η ανταλλαγή του πυρός, την οποία αναφέρει 
στο απ. 90 * 391 ενεργείται με κανόνες, δηλαδή με νόμους.

χής, οποιονδήποτε και αν ακολουθήσεις δρόμο τόσον βαθύ 
λόγον έχει.
391 απ. 90 "Πυράς τε ανταμοιβή το πάντα και πυρ απάντων όκω- 
σπερ χρυσού χρήματα και χρημάτων χρυσός. " που έχει την 
γραμματική ερμηνεία ότι τα πάντα ανταλλάσσονται με πυρ και 
το πυρ ανταλλάσσεται με τα πάντα, όπως ακριβώς το χρυσάφι 
ανταλλάσσεται με χρήματα και τα χρήματα με χρυσάφι και θα
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Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε, πως σήμερα, η
χούν παράταιρα στα αυτιά μας οι διαμάχες των τελευταίων 
περασμένων αιώνων, εάν η Ιδέα έφτιαξε την Ύ λη ή το α
ντίθετο, πάνω στις οποίες έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει 
καταναλωθεί πολύ φαιά ουσία στην επιχειρηματολογία της 
κάθε πλευράς, που θυμίζει εκείνο το διαβόητο σόφισμα ε
άν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό.

Σήμερα στην εποχή της κβάντωσης και της ορατής 
αβεβαιότητας της αληθινής φύσης και της αντικειμενικής 
υπόστασης της πραγματικότητας, όλοι πια αντιλαμβάνο
νται, ότι η διαμάχη αυτή δεν αποτελεί τίποτε άλλο από έ
ναν αναχρονισμό.

Σε τίποτε δεν βοηθά κανένα στο δρόμο της επιστη
μονικής γνώσης, η καταφατική ή αποφατική απάντηση στο 
ερώτημα αυτό σήμερα και να σας πω την αλήθεια, στην ου
σία δεν βοηθούσε ποτέ και ούτε βοήθησε σε τίποτα. Στο 
μόνο στο οποίο βοήθησε, είναι στο σημείο εκείνο, στο ο
ποίο, ο καμβάς που υφάνθηκε από την κάθε πλευρά στην 
ιστορική αυτή διαμάχη, χρησιμοποιήθηκε για να επενδύσει 
κάποια αντίστοιχη κοινωνική, θρησκευτική ή πολιτική ι
δεολογία. Αυτό, για το ιστορικό γίγνεσθαι κάποιας επο
χής, είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό γεγονός, αλλά στην 
ουσιαστική γνώση, ή στην πολύχρονη ιστορία της ανθρω
πότητας, δεν προσφέρει τίποτα απολύτως. Πάντως σας δι- 
αβεβαιώνω πως τα υποατομικά ̂ σωματίδια, δεν τα απα
σχολεί καθόλου εάν οι παρατηρητές τους πιστεύουν ή όχι 
στην ύπαρξη του Θεού, αλλ’ ούτε τους φιλοσόφους ή τους 
παρατηρητές τους, από την εποχή του Δημόκριτου και μέ
χρι σήμερα, τους βοήθησε σε τίποτα η αποδοχή της μιας ή 
της άλλης άποψης.

Είναι γνωστό, ότι για να αποδείξεις πειραματικά την 
ύπαρξη του Θεού, είναι το ίδιο δύσκολο με το να αποδεί
ξεις, με τον ίδιο τρόπο, την ανυπαρξία του. Έ τσ ι σε επίπε
δο καθαρής επιστημονικής γνώσης, η διαμάχη αυτή, ούτε 
πρόσφερε, αλλά ούτε και εξ ορισμού είχε να προσφέρει τί
ποτα στην γνώση, και είχε ένα καθαρά στείρο 
"θρησκευτικό" δογματικό χαρακτήρα και για  τις δυο πλευ

το συναντήσουμε πιο κάτω.
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ρές. Μπορεί να φαίνεται περίεργος, αυτός ο "θρησκευτικός" 
δογματικός χαρακτήρας όταν μιλάμε για υλισμό, αλλά έτσι 
είναι. Τώρα καταλαβαίνετε πόσο περίεργο είναι όταν μιλά
με για τον "επιστημονικό" αυτοονομαζόμενο διαλεκτικό υ
λισμό που η εμφάνισή του σηματοδοτεΐται από τον Μαρξ. 
Κι όμως και σ’ αυτή την περίπτωση είναι έτσι. Στην πραγ
ματικότητα, η μαρξιστική άποψη για τα θέματα αυτά, με 
την αλλαγή της Εγελιανής ιδεαλιστικής αντίληψης (σαν 
αρχική αιτία), σε υλιστική αντίληψη ( πάλι σαν αρχική αι
τία), δεν πρόσθεσε ούτε αφήρεσε τίποτα, από την Ηρακλει- 
τική διαλεκτική που στα σύγχρονα χρόνια υιοθέτησε ο 
Έ γελος. Η μεγάλη προσφορά της μαρξιστικής άποψης πά
νω στην διαλεκτική σκέψη, δεν είναι όπως πίστευαν οι 
Μαρξ και Έ νγκελς,392 ότι αποκατάστησαν την πρωταρχική 
αιτία, από την Ιδέα στην Ύλη. Αυτό δεν έπαιξε κανένα 
ρόλο, μα κανένα απολύτως ρόλο στην πρόοδο της επιστη
μονικής γνώσης. Η μεγάλη προσφορά της μαρξιστικής θεω
ρίας πάνω στην διαλεκτική σκέψη, είναι ότι οι Μαρξ και 
Έ νγκελς με το έργο τους, εκτός από την κοινωνική συμ
βολή τους, που είναι έξω από τα πλαίσια αυτού του βι
βλίου, βάθαιναν και διεύρυναν την έρευνα της διαλεκτικής, 
και κυρίως εκλαΐκευσαν την διαλεκτική σαν τρόπο σκέ
ψης και όχι βέβαια με την αντικατάσταση της Ιδέας από 
την Ύλη. Έ τσι, μετά την πρώτη αμφίπλευρη φανατική ι
δεολογική "πύρωση" των αντιθέτων θέσεων, βγήκε ένα α
πλό συμπέρασμα, ότι σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας 
και γνώσης, σε τίποτα δεν βοηθά η αποδοχή της μιας ή της 
άλλης θέσης, (ιδεαλισμός ή υλισμός).

Μα θα μου πουν μερικοί αναγνώστες, ότι ακόμη και 
σήμερα μερικοί συγγραφείς, εξακολουθούν αυτό το τροπάρι 
της διαμάχης ιδεαλισμού και υλισμού, με την ζέση και τον 
φανατισμό που αυτά γράφονταν στον 18ο, στον 19ο και στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Έ  λοιπόν και τι φταίει η επιστήμη 
γ ι’ αυτές τις ατταβιστικές επιβιώσεις. Μη ξεχνάτε ότι μέ
χρι και στις αρχές του 20ου αιώνα, εξακολούθησε να υπάρ-
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392 "..όταν Θέλουμε να κρίνουμε ένα άτομο δεν το κρίνουμε από 
το τι ιδέα που αυτό έχει για τον εαυτό του.."είπε άλλωστε ο ίδιος 
ο Μάρξ.
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χει στην Ευρώπη, εταιρία που πίστευε ότι η γη είναι 
επίπεδη ! πολλούς αιώνες μετά τον Κοπέρνικο, τον Γαλι
λαίο, τον Κέπλερ και πάρα πολλούς αιώνες μετά τον Αρί- 
σταρχο τον Σάμιο. Εδώ έχει απόλυτη ισχύ αυτό που είπε ο 
Ηράκλειτος για τους ανθρώπους. Ό τι ενώ κάθε μέρα ζουν 
με τον Λόγο, όχι μόνο δεν τον καταλαβαίνουν, αλλά ζουν 
σα να έχουν μια δική τους φρόνηση, (απ. 2) που σημαίνει 
ότι προβάλλουν την υποκειμενική αντίληψη του Εγώ τους, 
κόντρα κι έξω από τους φυσικούς κανόνες. Κι όταν λέγω 
τους φυσικούς κανόνες, δεν εννοώ βέβαια τους κανόνες 
της ανθρώπινης, κατά τις διάφορες εποχές, φυσικής επι
στήμης. Εννοώ τον φυσικό νόμο, αυτόν που υπάρχει αείπο
τε, που υπάρχει στο σύμπαν και που θα υπάρχει σ’ αυτό, 
μέχρι την τελείωσή του.

Ο Ηράκλειτος είπε ότι η φύση κρύπτεσθαι φιλεί, α
γαπάει να κρύβεται η φύση, γιατί μπροστά στα βέβηλα μά
τια, αυτό πρέπει να κάνει. Κι είπε ακόμη : "..οκείων εγώ  
διηγεύμαι κατά φύσιν διαφέων έκαστον και φράξων όκως 
έχει."

Αλλοιώς βέβαια έχουν τα πράγματα στο δρόμο της 
ουσιαστικής αναζήτησης όχι απλά της επιστημονικής γνώ 
σης, αλλά της ουσιαστικής γνώσης.

Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί έχει κα
θοριστική σημασία αν κανείς πιστεύει ή όχι στην ύπαρξη 
του Θεού. Ό χ ι βέβαια την ύπαρξη αυτού ή του άλλου Θεού, 
αλλά στην ύπαρξη του Θεού, γιατί αυτός ο Θεός, είτε το 
θέλουμε είτε όχι είναι ένας και μοναδικός. Και όταν λέμε 
την ύπαρξη Θεού, εννοούμε το εάν ο Κόσμος είναι δομη
μένος πάνω σε ένα μοναδικό και τέλειο σχέδιο, το οποίο 
διέπει τα πάντα, από τους γαλαξίες και τις μαύρες τρύπες 
μέχρι και το τελευταίο υποατομικό σωματίδιο, σε ένα σχέ
διο που υπήρχε, υπάρχει, θα υπάρχει και που μεταβάλλεται 
και θα μεταβάλλεται συνεχώς (τα πάντα ρει) μέσα στους 
κανόνες της αέναης μεταβολής, που σε τελευταία ανάλυση 
δεν μεταβάλλουν κυριαρχικά, αλλά μεταπλάθουν την ει
κόνα του Θείου.

Στο δρόμο αυτό, το να πιστεύεις στην ύπαρξη του 
Θεού, με την έννοια που την καθορίσαμε πιο πάνω, απο
τελεί conditio sine qua non, δηλαδή προϋπόθεση χωρίς την
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οποία δεν μπορεί να υπάρξει καμμιά πρόοδος. Στα αλήθεια, 
η a priori απόρριψη της ύπαρξης του Θεού, πέρα απ’ το γε
γονός ότι αποτελεί ένα βάρβαρο δογματισμό, περιχαρα
κώνει απελπιστικά την ελευθερία της σκέψης, με τέτοιο 
τρόπο που να μη μπορεί να αντιληφθεί το αληθινό νόημα 
και την αληθινή δομή του κόσμου που μας περιβάλλει.

Ο πατέρας του μαρξισμού, ο μεγαλοφυής πράγματι 
Κάρολος Μαρξ, είπε στα μισά του 19ου αιώνα κάποια πε
ρίεργα πράγματα:

"Για το λόγο αυτό, η ανθρωπότητα, ποτέ δε βάζει 
μπροστά της, παρά μόνο τα προβλήματα εκείνα που μπορεί 
να λύσει. Γιατί, αν ρίξουμε μια καλύτερη ματιά, θα δούμε 
πως κι αυτό ακόμα το ίδιο το πρόβλημα ξεπηδά μονάχα, ό
ταν υπάρχει ή τουλάχιστο βρίσκονται στη γέννησή τους, οι 
υλικοί όροι για τη λύση του.."1193

Ας προσέξουμε λίγο αυτά τα λόγια. Ο Μαρξ ξεκινά 
από τον υλισμό κι εδώ μας εξηγεί ότι το αντικείμενο της 
επιστημονικής έρευνας καθορίζεται κάθε φορά απ’ το εάν 
έχουν εμφανιστεί οι υλικοί όροι για την λύση του. Για το 
πρόβλημα της ύπαρξης του Θεού, ούτε στην εποχή του 
Μαρξ, ούτε ακόμη και σήμερα, έχουν υπάρξει οι υλικοί ό
ροι για την λύση του κι έτσι, πάντα κατ’ αυτή την γνήσια 
μαρξιστική εκδοχή, κι όχι την εκδοχή των αμφίβολων επι
γόνων, το θέμα αυτό δεν έχει τεθεί στο τραπέζι της επι
στημονικής έρευνας και λογικό είναι, ν’ απέχει κανείς από 
την εξέτασή του. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, θα πει 
κάποιος μαρξιστής, αλλά σημαίνει πολλά. Ο Μαρξ, ο πιο 
συνεπής μαρξιστής, κι αλλίμονο αν δεν ήταν αυτός ο πιο 
συνεπής μαρξιστής, δίνει εδώ ένα άλλο στίγμα της πολυ
σήμαντης σκέψης του κι ανοίγει ένα τεράστιο κι αντιδογ- 
ματικό παράθυρο, για τον διαλεκτικό τρόπο σκέψης, που 
από την φύση της δεν είναι δογματική.

Απ’ όση παιδεία κι εμπειρία έχω πάνω στην μαρξι
στική σκέψη, δεν νομίζω ότι το κομμάτι αυτό του Μαρξ, το 
έχουν αντιμετωπίσει οι επιγενόμενοι "μαρξιστές", είτε αυ- 393

P A /W  φ. Γ^Α^ΓΑ^ΟΠΟ/ΑΟ/ Η /Μ ^ ΙΤ ό ζ  ο  <φ<ζΐό£

393 Κ. Μαρξ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, εκδό
σεις "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, 
Αδήνα 1956 σελ. 7.
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τοί λέγονταν Έ νγκελς ή Λ ένιν ή οτιδήποτε άλλο.

V .- απ. 97
"Κύνες γαρ καταβαϋζουσιν ων αν μη γιγνώσκωσι."
(Τα σκυλιά γαβγίζουν αυτούς που δεν γνωρίζουν).
Με βάση τα όσα έχουμε πει πιο πάνω για τον Ηρά

κλειτο θα ήταν μάλλον περίεργο να μην υπάρχει μια ανά
λογη φράση στο έργο του κι ακριβώς ότι έχουμε πει γ ι’ αυ
τόν, περιέχουν υλικό για μια εύκολη κατανόηση του πιο 
πάνω αποσπάσματος.

Εδώ λοιπόν στο απόσπασμα που μας μεταφέρει ο 
Πλούταρχος, μας λέγει ότι τα σκυλιά γαβγίζουν εκείνους 
που δεν γνωρίζουν.

Ό πω ς είπαμε στο κεφάλαιο ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 394 για 
την κατανόηση της Ηρακλειτικής σκέψης, είναι απαραί
τητο και το κλειδί της μόνωσης.

Μόνωση είναι εκείνη η ιδιόρρυθμη κατάσταση, στην 
οποία περιέρχεται αυτός που εισέρχεται στην ατραπό της 
αληθινής γνώσης, στα οποία και παραπέμπω.

Αυτή η κατάσταση, δημιουργεί μια προϊούσα μόνωση 
στο άτομο και μια αυξανόμενη απόσταση από τον μέσο άν
θρωπο. Αυτό καταλήγει να δημιουργήσει μια "ταξική" θα 
λέγαμε διαφοροποίησή του, σε σημείο που ο κοινωνικός 
περίγυρος, ν’ αντιμετωπίζει το άτομο αυτό, με μια περίεργη 
καχυποψία, αν όχι με αντιπάθεια, γιατί αρχίζει να διαφέρει 
απ’ τον περίγυρο.

Γενικός κανόνας είναι, ότι εμείς οι άνθρωποι, δεν 
μπορούμε να συγχωρήσουμε εύκολα, όποιον διαφέρει από 
εμάς προς τα επάνω, αλλ’ ακόμη και προς τα κάτω. Σ’ αυ
τούς που διαφέρουν προς τα κάτω, συνήθως, απονέμουμε 
τον "μεγαλόψυχο" καταφρονητικό οίκτο μας, κούφιες κου
βέντες και τα "τοιαύτα" και ξεμπερδέυουμε.

Με εκείνους που διαφέρουν προς τα επάνω, δεν υ
πάρχει ανάλογη συνταγή. Οι αντιδράσεις απέναντι τους 
ποικίλλουν, ανάλογα με τον καθένα μας. Πάντως δεν μπο
ρούμε να πούμε πως περνούν από την αποδοχή μας. Ίσα 
ίσα το αντίθετο.

394 β λ έ π ε  π ιο  π ά νω .
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Αντιλαμβάνεστε τώρα τι συμβαίνει, όταν πάνω στη 
γη, εμφανίζεται μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Τότε τα 
σκυλιά, αρχίζουν το γάβγισμα. " Υμείς εκ  του κόσμου τού
του εστέ, εγώ ουκ είμι εκ  του κόσμου τούτου", είπε ο Χρι
στός. 395

(Εσείς από τον κόσμο αυτό είστε, εγώ δεν είμαι απ’ 
αυτό τον κόσμο).

"Ει ο κόσμος ημάς μισεί, γιγνώσκετε ότι εμέ πρώτον 
μεμίσηκεν. ει εκ  του κόσμου ήτε, ο κόσμος αν το ίδιον ε- 
φίλει ότι δε εκ  του κόσμου ουκ εστέ, α λ λ ' εγώ εξελεξάμην 
ημάς εκ  του κόσμου, δια τούτο μ ισεί ημάς ο κόσμοςΑ396 397

( Εάν ο κόσμος εσάς σας μισεί, ας γνωρίζετε ότι εμέ
να πρώτο με μίσησεν, εάν είσαστε απ’ αυτόν τον κόσμο, ο 
κόσμος, σαν δικό του θα σας αγαπούσε. Επειδή όμως δεν 
είστε, αλλά εγώ σας διάλεξα απ’ τον κόσμο, γ ι’ αυτό σας 
μισεί ο κόσμος.).

Έ τσ ι ο Ιησούς περιγράφει με σαφήνεια αυτή την κα
τάσταση, καίτοι δεν χρησιμοποίησε σκύλους.

Εδώ βέβαια δεν μιλάει για σκύλους, αλλά σε άλλο 
σημείο μιλάει και γ ι’ αυτούς.

"μη δώτε το άγιον τοις κυσί, μηδέ βάλλητε τους μαρ
γαρίτας ημών έμπροσθεν των χοίρων μήποτε καταπατή- 
σωσιν αυτούς εν  τοις ποσίν αυτών και στραφέντεςρήξωσιν 
ημάς,"39Ί

(Να μη δώσετε τα άγια στους σκύλους κι ούτε να 
βάλετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στα γουρούνια, μη 
τυχόν και καταπατήσουν τα μαργαριτάρια σας με τα πόδια 
τους και αφού γυρίσουν σας δαγκώσουν).

Ο Πλάτωνας στο Θεαίτητο, βάζει στο στόμα του Σω
κράτη μια ανάλογη φράση για την στάση των Αθηναίων 
διωκτών του απέναντι του, ο οποίος τελικά δεν γαβγίστη-

3 9 5  Τ  rΙωάννη 8, 23. Αυτό είναι ένα κομμάτι του βιβλίου που η επα- 
νάλημη κάποιων αποσπασμάτων ήταν αναπόφεκτη, γιατί πολλά 
απ’ τα αναφερόμενα εδώ, επαναλαμβάνονται και στο κεφάλαιο 
Ηράκλειτος και Χριστιανισμός, σε μια αντιμετώπιση της συγγέ
νειας του Ηρακλειτικού και του Χριστιανικού Λόγου.
396 Ιωάννη 15,18
397 Ματθαίου 7,6

ΡΑΛΛΗ Φ Γ ^ Γ Λ ^ ο / ρ ο γ  Η/>ΑΚΑ Ι̂Τ<>£ ο  «<Κ£ΐο£
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κε απλώς, αλλά δαγκώθηκε απ’ τους ανάλογους σκύλους, 
όπως και ο Ιησούς φυσικά.

"Πολλοί γαρ ήδη, ω θαυμάσιε, προς με ούτω διετέ- 
θησαν, ώστε ατεχνώς, δάκνειν έτοιμοι είναι."

(Γιατί ήδη πολλοί, ω θαυμάσιε, απέναντι μου έτσι έ
χουν τοποθετηθεί, ώστε κακότεχνα398 * είναι έτοιμοι να δα
γκώσουν.)

Καταλαβαίνετε πως ο Σωκράτης βίωνε κι αυτή την 
κατάσταση.

Δ εν νομίζω ότι υπάρχει η παραμικρή διαφορά, με
ταξύ των κειμένων του Ιησού, των λόγων του Σωκράτη κι 
αυτού του τρομερού παιδιού της Ελληνικής αρχαιότητας, 
του Ηράκλειτου.

Το μεγάλο θέμα που θέτουν και οι τρεις, είναι όμοιο 
με κάθε τρόπο και με κάθε παράμετρο και σηματοδοτεί ε
κείνη την ιδιόρρυθμη κατάσταση, στην οποία περιέρχεται 
όποιος εισέρχεται στην ατραπό της αληθινής γνώσης.

Αυτή η σκολιά και δύσβατη ατραπός, είναι μια ξε
χωριστή δοκιμασία, που δοκιμάζει την αντοχή του κάθε 
ανθρώπου που αποφασίζει να την ακολουθήσει.

Ο Ηρακλής βρέθηκε μπροστά στο μονοπάτι που δια- 
κλαδίζονταν στην οδό της αρετής και της κακίας. Αλλά 
και κάθε άνθρωπος τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του βρί
σκεται σε ένα ανάλογο, για  τα προσωπικά του δεδομένα, 
μονοπάτι.

Ο μεγάλος Έ λληνας ποιητής ο Κωνσταντίνος Κα- 
βάφης400 έγραψε:

398 Ατεχνώς σημαίνει ακριβώς, άνευ τέχνης, άνευ των κανόνων 
της τέχνης, εμηειρικώς. Για την λέξη βλέπε το Μεγάλο Λεξικό
της Ελληνικής Γλώσσας των Liddell-Scott.. Εγώ προτίμησα το 
''κακότεχνα" γιατί κάθε αντικείμενο ή έργο που γίνεται χωρίς 
τους κανόνες της τέχνης είναι κακότεχνο, αφού και η σύγχρονη 
ορολογία, ειδικά στα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα, το κάθε τι 
που δεν κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, 
ονομάζεται κακοτεχνία.

400 Κωνσταντίνος Καβάφης. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 
έτος 1863 από γονείς που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη,
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CHE FECE....IL GRAN RIFIUTO
Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα 
που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το 

Ό χ ι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος 
έχει
έτοιμο μέσα του το Ναι και λέγοντάς το 

πέρα
πηγαίνει, στην τιμή και την πεποίθησή του.
Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Αν ρωτιούνταν 

πάλι,
όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλει 
εκείνο τ’ όχι-το σωστό εις όλην την ζωή του.

Έ τσ ι λοιπόν, ο Καβάφης μας εισάγει, στη δυσχέρεια, 
την δυσκολία, που ακολουθεί τη σωστή επιλογή και την 
ευκολία που ακολουθεί την μη σωστή, αλλά εύκολη επιλο
γή.

Αν θέλεις λοιπόν να μη σε "καταβαύζουσιν" οι σκύ
λοι, υπάρχει ένας ασφαλής δρόμος, προσπάθησε με την εύ
κολη, αλλά μη σωστή επιλογή, να σε γνωρίζουν οι σκύλοι, 
κ ι έτσι να μη σε γαβγίζουν. Γίνε ένα μ’ αυτούς.

Αλλά αν αντίθετα, επειδή είπες το όχι, το σωστό, 
και σε "καταβαύζουσιν", τότε, μη φοβηθείς, μη δειλιάσεις, 
γιατί αυτό, είναι αείποτε δοσμένο έτσι.

V I -  Ο Ηράκλειτος έχει δώσει μια σειρά αποσπά
σματα τα οποία καταδεικνύουν την σχετικότητα των εν
νοιών και των καταστάσεων. Αυτός ο μεγάλος διαλεκτι
κός μας είπε φοβερά πράγματα πάνω στο θέμα αυτό. Ας

έζησε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του στην Αλεξάνδρεια 
και πέθανε το 1933 στην Αθήνα. Αρχικά για την Ελληνική 
πραγματικότητα της εποχής του, ήταν μια αμφιλεγόμενη προ
σωπικότητα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, θεωρείται και σωστά, 
σαν ένας από τους μεγαλύτερους νεοέλληνες ποιητές και οι 
στίχοι του βρίσκονται διαρκώς στο στόμα των νεολλήνων, ό
ποιας κατεύθυνσης, όποιου επίπεδου, σαν σοφές ρήσεις και 
παραινέσεις.
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δούμε μερικά απ’ τα αποσπάσματα που μας άφησε:
απ. 9 "όνους σύρματ’ αν ελέσθαι μάλλον ή χρυσόν".
(Ο γάιδαρος τα άχυρα401 μάλλον θα προτιμούσε παρά 

το χρυσάφι.)
απ. 61 "Θάλασσα ύδωρ καθαρώτατον και μιαρώτε- 

ρον, ιχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον, ανθρώποις δε άπο- 
τον και ολέθριον."

(Η θάλασσα είναι σύγχρονα το πιο καθαρό και το 
πιο ακάθαρτο νερό, για  τα ψάρια μεν είναι πόσιμο και σω
τήριο για τους ανθρώπους δε είναι μη πόσιμο και κατα
στρεπτικό ή θανατηφόρο).

Α λλ’ ας δούμε τι μας λέγουν αυτά τα αποσπάσματα. 
Εδώ προβάλλεται εντυπωσιακά η διαφορετική αντίληψη 
των αξιών, όχι όπως αυτή προσδιορίζεται από υποκειμενι
κές εκτιμήσεις, αλλά όπως αυτές είναι εξ αντικειμένου δο
σμένες από το Λόγο, δηλαδή από το παγκόσμιο σχέδιο.

Α ς δούμε το πρώτο από τα αποσπάσματα.
Είναι γεγονός ότι ο γάιδαρος δεν έχει καμμιά ανά

γκη από χρυσάφι, ενώ η ζωή του είναι εξαρτημένη από το 
σάρμα 402 και το νερό.

Αυτό είναι μια πολύ απλή έννοια που περιέχεται σε 
πολλές φράσεις λαϊκής θυμοσοφίας παγκοσμίως. Πολύ 
συγγενής είναι η νεοελληνική φράση: ’Το βόδι μεταξύ πορ
τοκαλάδας και νερού θα πιει το νερό".

Αλλά ο Ηράκλειτος την σύγκριση του σάρματος, δεν 
την έκανε με πορτοκαλάδα, την έκανε με χρυσάφι κι εδώ 
τα πράγματα περιπλέκονται. Φοβερέ Ηράκλειτε !

Εδώ έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε τρεις παραμέτρους.

401 Σύρμα (ατος) είναι σωρός αχύρων ή χόρτων που χρησι
μεύουν ως στρωμνή, μας λέγει το λεξικό των Liddell-Scott για 
την λέξη Σύρμα και κατ’ επέκταση άχυρο με την έννοια που το 
χρησιμοπειεί εδώ ο Ηράκλειτος. Στη Θράκη, σήμερα, ένα εί
δους αχύρου λέγεται σάλμα ή και σάρμα. Με την ίδια διατύπω
ση (σάρμα) το χρησιμοποιεί ο Ηράκλειτος και στο απόσπα
σμα 124, όπου όμως οι ερμηνευτές το μεταφράζουν σκουπίδια. 
Είναι ν’ απορεί κανείς γι ’ αυτή την διάσπαστη συνέχεια της Ελ
ληνικής γλώσσας μέσα στα τελευταία 3.000 χρόνια.
402 με την έννοια της παραπανω υποσημείωσης.
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Η πρώτη παράμετρος είναι ότι το χρυσάφι για τον 
άνθρωπο, σαν βιολογικό είδος, έχει την ίδια χρησιμότητα, 
όση και για τον γάιδαρο, αφού με καθαρά φυσικά κριτήρια, 
δεν αποτελεί ούτε άμεσο ούτε έμμεσο κρίκο της τροφικής 
του αλυσσίδας. Ο χρυσός ούτε τρώγεται ούτε πίνεται, είτε 
αυτούσιος είτε με οποιαδήποτε μετάπλαση ή κατεργασία. 
Πιο πέρα ο χρυσός δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις ανάγ
κες του ανθρώπου που δημιουργήθηκαν από την εξέλιξη ή 
την κοινωνική συγκρότηση του ανθρώπινου είδους, στοι
χειώδης ένδυση, υπόδυση κ,λ.π.

Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι ο χρυσός, παρέχει, 
μόνο στον άνθρωπο, από όλα τα άλλα είδη, μια ιδιαίτερη 
αισθητική χρησιμότητα, με την αυτούσια χρήση του, δηλα
δή κοσμήματα (βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, πόρπες 
κ,λ,π.) που τέτοια ανάγκη δεν καλύπτει στα άλλα ζώα και 
προπάντων στο συμπαθή γάιδαρο.

Η τρίτη, τελευταία και σημαντικότερη παράμετρος, 
είναι ο χρυσός σαν μέσο συναλλαγής, σαν νομισματική μο
νάδα, σαν ανταλλακτική μονάδα. Αυτό στον άνθρωπο πα
ρέχει τα πάντα, γιατί σ’ αυτή την παράμετρο ο χρυσός είναι 
το χρήμα, το μέσο συναλλαγής για την απόκτηση όλων 
των αγαθών.

'Κ α ι στην τρίτη αυτή παράμετρο, κατά την συνηθι
σμένη ροή των πραγμάτων, ο γάιδαρος είναι απ’ έξω. Τι ν’ 
ανταλλάξει και με με ποιον; Για σκεφτείτε όμως μια αυτό
νομη κοινωνία γαϊδάρων, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, 
όταν θα καταφέρει να σχεδιάσει ένα πρωτόγονο πρωτό
κολλο επικοινωνίας, ο γάιδαρος που βρίσκεται σε μια α
ποθήκη γεμάτη σβώλους χρυσού, θα μπορούσε ν’ ανταλ
λάξει ένα σβώλο με κάποιο γάιδαρο που βρίσκεται σε μια 
αποθήκη γεμάτη με δεμάτια άχυρου, κι αυτός με τη σειρά 
του, να τον ανταλλάξει με ένα άλλο γάιδαρο που εξουσιά
ζει μια πηγή νερού. Κάπως έτσι μπορεί να γίνει μια ανα
βάθμιση των γαϊδάρων, που ξέρετε;

Αλλά ας μη αστειευόμαστε. Α ς σοβαρευτούμε. Αυτά 
τα συμπαθή τετράποδα, οι γάιδαροι και όλα τα έμβια όντα, 
στο θέμα αυτό, ακολουθούν τα θεία αρχέτυπα, (τον Λόγο) 
που η ανταλλαγή εκεί, έχει την έννοια ότι ανταλλάσουν 
την τροφή του κάθε είδους, με τις υπηρεσίες ή με την τρο
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φή που προσφέρουν με μερικά άτομα του είδους τους, σε 
άλλα είδη.403 Πάντως και μετά την πάροδο ατέλειωτων 
χρόνων, η ισορροπία στο σύστημα αυτό, παραμένει αδια- 
τάρακτη, παρά την ζαβολιάρικη κι επικίνδυνη επέμβαση 
του ανθρώπου.

Αλλά ας δούμε το δεύτερο απόσπασμα.
Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ οι δια

φορετικές χρησιμότητες, είναι εξ ορισμού δοσμένες και μη 
αναστρέψιμες, με οποιαδήποτε εκδοχή και με οποιαδήποτε 
πιθανότητα.

Η θάλασσα, για τα ψάρια, είναι το φυσιολογικό πε
ριβάλλον, το περιβάλλον που δεν έχει και άλλο. Η θάλασ
σα για τα ψάρια, με μικρές εξαιρέσεις, 404 είναι conditio sine 
qua non, δηλαδή προϋπόθεση χωρίς την οποία δεν υπάρ
χουν.

"Στη στεριά δεν ζει το ψάρι' μας είπε στον θούριο 
του ο Ρήγας ο Φερραίος.405

Ναι πραγματικά το ψάρι έχει αποκλειστικό χώρο 
κυριαρχίας το θαλασσινό ή σε μερικές περιπτώσεις, το 
γλυκό νερό, γιατί αυτό το συντηρεί στη ζωή. Έ χε ι ειπωθεί, 
και δεν είναι ψέμμα, ότι η ζωή ξεκίνησε από το νερό.Τα 
ψάρια εξακολουθούν ακόμη να ζουν σ’ αυτό το περιβάλλον. 
Τα υπόλοιπα έμβια έχουν απομακρυνθεί απ’ το περιβάλλον 
αυτό εδώ και πάρα πολύ χρόνο.

Βέβαια οι αρχέγονες μνήμες αυτής της καταγωγής

403 Τα μικρά ζώα τρέφονται απ’ τα μικρότερα και τρέφουν με την 
σειρά τους τα μεγαλύτερα. Αλλά όπως έχω πει και πιο πάνω ο 
τελικός τροφοδότης της ζωής πάνω στον πλανήτη Γη είναι το 
φυτικό βασίλειο.
404 Υπάρχουν περιορισμένα είδη αμφίβια, αλλά αποτελούν την 
εξαίρεση στον κανόνα
405 Ο Ρήγας Φερραίος είναι ένας μεγάλος Έλληνας στοχαστής 
αλλά και αγωνιστής για την ανεξαρτησία της Ελλάδας από την 
Τουρκική κυριαρχία. Γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας 
το έτος 1757 και δολοφονήθηκε στο Βερολίνο το 1798. Οραμα
τίστηκε την απελευθέρωση από του Τουρκικό ζυγό των λαών 
της βαλκανικής Χερσουήσσου και την ένωσή τους σένα ενιαίο 
κράτος.
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υπάρχουν σε όλα τα υπόλοιπα, ερπετά, πτηνά ή θηλαστικά.
Ειδικά στα θηλαστικά, αυτή η μνήμη του νερού, δια

τηρείται άσβηστη, γιατί στο πεδίο αυτό, η ζωή δημιουργεί- 
ται μέσα στα αμνιακά υγρά, όπου όλοι μας παίρνουμε την 
πρώτη εμπειρία μας, την πρώτη μας μύηση. Εκεί, περνάμε 
συνοπτικά όλα τα στάδια της εξέλιξης των ειδών ή του 
είδους μας. Πάλι για νερό μιλάω. Μα μπορείς να μη μιλάς 
έτσι, όταν τα φαινόμενα σχεδόν φωνάζουν για του λόγου 
το α λη θές!

Τα έμβια όντα τα οποία απομακρύνθηκαν από το νε
ρό, εδώ και πάρα πολύ χρόνο, μπορεί να διατηρούν κά
ποιες μνήμες αυτής της αρχέγονης εποχής, αλλά σε γεν ι
κές γραμμές, δεν μπορούν όμως να επιβιώσουν στις συν
θήκες τις πρώτης κατάστασης, όπως αντίθετα μπορούν να 
επιβιώσουν τα είδη που εξακολουθούν να ζουν στο περι
βάλλον της πρώτης μας φαμίλιας.

Ο Ηράκλειτος, αυτός ο μεγάλος διαλεκτικός αλλά 
και μυστικός, αυτό προσπαθεί να μας πει εδώ. Παρά την 
κοινή καταγωγή των πάντων απ’ την αρχική μονάδα και 
την στη συνέχεια, αρχική δυάδα, τα είδη πορεύτηκαν στη 
συνέχεια, μέσα στην τριαδική εκδήλωση, διαφορετικό δρό
μο και ξεχωριστή πορεία, έτσι που το καθένα, διάλεξε το 
περιβάλλον στο οποίο μπορεί να ζει αρμονικά. Απ’ αυτή 
την χωριστικότητα, προήλθαν οι διαφορετικές χρησιμό
τητες των πραγμάτων. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να δούμε 
και τα αποσπάσματα 13, και 37.

An. 13 δει yap τον χαρίεντα μήτε ρυπάν μήτε αυχμείν μήτε βορβόρω 
χαίρειν καθ' Ηράκλειτον, ύες βορβόρω ήδονται μάλλον ή καθαρώ ύδατι.

τα γουρούνια ηδονίζονται στον βόρβορο μάλλον παρά στο καθαρό
νερό.

Βλέπουμε κι εδώ αυτή την διαφορετική αντίληψη 
που αναπτύσσεται μεταξύ των διαφόρων ειδών για τα 
πράγματα. Για τους χοίρους, μας λέγει εδώ ο Ηράκλειτος 
είναι ευχάριστο και ηδονικό να βρίσκονται στο βόρβορο, 
δηλαδή στο βρώμικο νερό, παρά στο καθαρό. Πολλοί υπο
στηρίζουν ότι εδώ ο Ηράκλειτος επιχειρεί μια αντιστοίχι- 
ση των χοίρων προς τους ανθρώπους. Καίτοι δεν προκύπτει 
αμεσα κάτι τέτοιο, τουλάχιστο από το απόσπασμα αυτό, 
δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αν το παραλληλίσουμε
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με άλλα αποσπάσματα και ιδίως με το απ. 29 406 Έ τσ ι λοι
πόν κατά μία έννοια μπορούμε να παραλληλίσουμε τους α
καλλιέργητους ανθρώπους, αυτούς που προτιμούν να 
"κεκόρηνται όκωσπερ κτήνεα" παρά ν’ ασχολούνται με την 
αιώνια δόξα, μεταξύ των θνητών βέβαια, γιατί την αιώνια 
δόξα στα πλαίσια του θείου, σ’ αυτό το επίπεδο δεν μπο
ρούν να την κατακτήσουν, με χοίρους, γιατί κι αυτοί ηδο
νίζονται από τα ταπεινά πράγματα, που εδώ συμβολίζονται 
με τον βόρβορο. Είναι μια άποψη που δεν μπορεί να απο
κλεισθεί.

An. 37.sues caeno, cohortales aves pulvere vel cinere lavari.
οι χοίροι καθαρίζονται με βόρβορο, τα πουλερικά με σκόνη ή στάχτη.
Κι αυτό το απόσπασμα πρέπει να το εντάξουμε, μέσα 

σ’ αυτή τη βασική Ηρακλειτική σκέψη που λέγει ότι όχι 
μόνο η ανθρώπινη αντίληψη για τα πράγματα, διαφέρει απ’ 
αυτή του θείου 407 408 αλλά παρακάτω μας λέγει ότι και τα 
διάφορα είδη της εκδήλωσης, έχουν διαφορετική αντίληψη 
των πραγμάτων. Κι όμως, κατά την μέγιστη Ηρακλειτική 
σκέψη, τα πάντα είναι ένα, η αντίληψη, η υποκειμενική α
ντίληψη, και μόνο αυτή, είναι διαφορετική.

V II.- Πολλοί απ’ αυτούς που επιχείρησαν ή επιχει
ρούν να ερμηνεύσουν τον Ηράκλειτο, προβληματίζονται 
με μερικά αποσπάσματα που δείχνουν ένα Ηράκλειτο αρι
στοκράτη και ολιγαρχικό, έτσι που κάποιοι απ’ αυτούς 
τους ερμηνευτές να πονοκεφαλιάζουν φοβερά, πάνω στην 
αξιολόγηση του Ηράκλειτου.

Απ. 33. νόμος και βουλή πείθεσθαι ενός
Στο νόμο και στη θέληση του ενός να εμπιστεύε-

Ρ4ΛΛΗ φ. Γ^ΛΡΓΑ^ΟΠΟ/ΑΟ/ ΗΑ4ΚΑ<·ΙΤ<>ξ ο  «4*£Ι<>£

406 An. 29 αιρευνται χάρ έν αυτί απάντων οι άριστοι, κλέος αέ
ναου δυητώυ οι δέ πολλοί κεκόρηνται όκωσπερ κτήνεα. 
εκλέγουν αντί πάντων οι άριστοι, την αιώνια δόξα μεταξύ των θνητών, οι πολ
λοί όμως χορταίνουν κατά κόρον σαν τα κτήνη.
407 Βλέπετε απ. 78 και απ. 102.
408 Πολλοί ερμηνεύουν το πείδεσδαι σαν να υπακούεις. Αλλά 
δεν είναι μια μοσήμαυτη ερμηνεία. Υπάρχει και η ερμηνεία, 
στην παδητική και μέση φωνή (πείδομαι) πισ
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Αυτό το απόσπασμα πολλοί, ίσως οι περισσότεροι, το 
ερμηνεύουν ότι πρέπει να υπακούς στον νόμο και τη θέλη
ση του ενός. Και τον ένα τον ταυτίζουν προς ένα φυσικό 
πρόσωπο, φορέα πολιτικής ή κυβερνητικής και γενικά κο
σμικής εξουσίας. Αλλά έτσι άραγε το εννοεί ο Ηράκλειτος 
στο απόσπασμα αυτό;

Να με συχωρήσουν όμως αυτοί οι ερμηνευτές, γιατί, 
κατά την γνώμη μου, ο Ηράκλειτος δεν αναφέρεται, στο α
πόσπασμα αυτό, σε κανένα φυσικό πρόσωπο, φορέα τέ
τοιας εξουσίας,409 αλλά απλά στον Έ να  και μοναδικό.

Αυτό πιστοποιείται από πολλά αποσπάσματα του Η
ράκλειτου.

απ. 1. του δε λόγου τούδ’ εόντος αεί αξύνετοι γίνο
νται άνθρωποι και πρόσθεν ή ακούσαι και ακούσαντες το 
πρώτον γινομένων γαρ πάντων κατά τον λόγον τόνδε α- 
πείροισιν εοίκασι πειρώμενοι και επέων και έργων τοι- 
ούτων, οκείων εγώ διηγεύμαι κατά φύσιν διαιρέων έκα
στον και φράζων όκως έχει, τους δε άλλους ανθρώπους 
λανθάνει οκόσα εγερθέντες ποιούσιν, όκωσπερ οκόσα εύ- 
δοντες επιλανθάνονται.".

(Α ν και αυτός ο λόγος υπάρχει αιώνια „ οι άνθρω
ποι γίνονται ασύνετοι και πριν τον ακούσουν και αφού τον 
πρωτοακούσουν, γιατί, ενώ τα πάντα γίνονται σύμφωνα μ ’ 
αυτόν, οι άνθρωποι φαίνονται άπειροι απέναντι σ  ’αυτόν 
κι όταν ακόμη επιχειρούν λόγια  και έργα σαν αυτά που 
εγώ διηγούμαι, κατά τον φυσικό νόμο, διαιρώντας το κα
θένα, λέγοντας πως ακριβώς είναι στην ουσία του, απ’ 
τους άλλους όμως ανθρώπους, ξεφεύγουν αυτά που αφού 
ξυπνήσουν κάνουν, όπως ακριβώς λησμονούν κι αυτά που 
στον ύπνο τους κάνουν.)

Αυτός λοιπόν είναι ο Έ νας που πρέπει στον νόμο

τευω, εμπιστεύομαι. Πάνω στο δέμα αυτό βλέπε Liddell-Scott, 
Μεγάλο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας σελ. 509 στήλη 2η α- 
Ρ'Ρ' ^ πείθομαι τι νί πιστεύω ή εμπιστεύομαι εις τι να

Μη ξεχνάτε ότι Ο Κλήμης ο Αλεξανδρινός αναφέρει ότι έ
πεισε τον τύραννο Μελαγκόμα να παραιτηθεί απ’ την εξουσία. 

Μελαγκόμας ήταν ένα φυσικό πρόσωπο φορέας εξουσίας.
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του και στην βούλησή του όχι απλώς να υπακούομε, αλλά 
να πιστεύουμε και να εμπιστευόμαστε. Μη περιμένετε, να 
βρείτε τον φυσικό κοσμικό ηγέτη, που πρέπει να υπακού
ετε.

Απ. 49. "εις εμοίμύριοι, εάν άριστος η"
Για μένα ένας είναι προτιμότερος από δέκα χιλιά

δες410 αν είναι άριστος.
Απ. 104. οι πολλοί κακοί, ολίγοι δε αγαθοί
Οι πολλοί είναι κακοί και λίγοι οι αγαθοί.
Κι αυτά τα αποσπάσματα, έδωσαν αφορμή σε μερι

κούς ερμηνευτές να δείξουν ένα Ηράκλειτο αριστοκράτη 
και ολιγαρχικό. Γιατί όμως ; Μήπως είναι ο πρώτος στον 
κόσμο που είπε ότι πολλοί οι κλητοί και ολίγοι οι εκλε
κτοί; γιατί κάτι τέτοιο μας λέγει εδώ. Μήπως είναι ο πρώ
τος στον κόσμο; Ο Χριστός δεν είπε το ίδιο πράγμα; 411 
αλλά κανείς τουλάχιστο δεν τον είπε ολιγαρχικό!

V III. - Απ. 22. "Χρυσόν γαρ οι διζήμενοι γην πολλήν 
ορύσσουσι και ευρίσκουσιν ολίγον."

Αυτοί που ψάχνουν για χρυσάφι πολλή γη σκάβουν 
αλλά λίγο χρυσάφι βρίσκουν.

Ο Κλήμης της Αλεξανδρείας μας έχει δώσει μια 
θαυμάσια ερμηνευτική κλείδα για την ερμηνεία του απο
σπάσματος αυτού.

Το απόσπασμα αυτό το έχει σαν προμετωπίδα στο 
Δ ’ βιβλίο του έργου του ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ.

Πριν αναπτύξω οτιδήποτε πάνω σ’ αυτό το από
σπασμα κρίνω σκόπιμο αλλά και αναγκαίο να παραθέσω 
ένα κομμάτι από το έργο του Κλήμη. Αλλά πρέπει να μά
θουμε πρώτα τι σημαίνει το όνομα Στρωματείς. Στρωματείς 
είναι αυτό που λέμε στρωματοθήκες, δηλαδή κατασκευές 
από ευτελή υλικά, ύφασμα ή ξύλο μέσα στις οποίες φυλά
γονταν πολύτιμα υλικά (ακριβά χαλιά, κλινοσκεπάσματα, 
ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα). Η έννοια είναι προφανώς

410 Το μύριος, προπαροξύτονο έχει την έννοια του δεκακισχί- 
λιος,. Βλέπε Liddeli-Scott, Μεγάλο Λεξικό της Ελληνικής 
Γλώσσας.
411 Ματθαίος 20,16.
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συμβολική και σημαίνει πως το βιβλίο είναι γεμάτο από 
κρυμμένα πολύτιμα πράγματα, αταξινόμητα όμως και α- 
πρόβλητα, που ο καθένας που το διαβάζει μπορεί να τα α
νακαλύψει.

"Ας είναι λοιπόν οι σημειώσεις μας -όπως έχουμε 
πει πολλές φορές- για τους άπειρους που απρόσεχτα δια
βάζουν, ποικιλλότροπα διαστρωμένες όπως δείχνει το ό
νομά τους, συνεχώς μεταπηδώντας η μία στην άλλη και 
ενώ σύμφωνα με τον ειρμό των λόγων φανερώνουν κάτι, 
στην πραγματικότητα υποδηλώνουν κάτι διαφορετικό. 
"γιατί όσοι ψάχνουν για χρυσάφι",λέγει ο Ηράκλειτος, 
"πολλή γη σκάβουν και βρίσκουν λίγο". Α λλά  όσοι ανή
κουν αληθινά στο χρυσό γένος, ψάχνοντας για κάτι συγ
γενικό, θα βρουν πολύ σε στενή γη, για τί η συγγραφή μας 
θα ικανοποιήσει αυτόν που μπορεί να κατανοήσει. "

Η παρουσίαση αυτή που μας κάνει πιο πάνω ο Κλή- 
μης, εκτός του ότι δείχνει άμεσα και βαθειά επηρεασμένος 
ήταν ο ίδιος από την Ηρακλειτική σκέψη, είναι πραγματι
κά συναρπαστική και μας οδηγεί στην κατάκτηση μιας από 
τις κλείδες για την ερμηνεία της Ηρακλειτικής σκέψης. 
Αυτή η σκέψη, όπως είπαμε και στην αρχή του βιβλίου αυ
τού, είναι αποφθεγματική, μη κυριολεκτική και εισάγει έ
ναν άλλο τρόπο σκέπτεσθαι.

Έ τσ ι λοιπόν, ο Ηράκλειτος στο απόσπασμα αυτό, 
μας λέγει ότι για να βρει κανείς λίγο χρυσό, πρέπει να α
νασκάψει πολλή γη. Αυτό έχει πολλαπλή έννοια. Ας δούμε 
όμως μερικές από τις παραμέτρους, α) Τα πάσης φύσης δο
μικά υλικά του Σύμπαντος Κόσμου (δηλαδή της εκδήλω
σης), είναι διαβαθμισμένα, με την έννοια ότι υπάρχουν 
ουσιώδη και επουσιώδη υλικά ή γαιώδη και μη. β) Στην 
διαβάθμιση αυτή, αυτά τα υλικά τα οποία έχουν την πρω
ταρχική αξία, κι εδώ συμβολίζονται με το χρυσό, είναι ε
λάχιστα, μπροστά στον όγκο των υλικών που δεν έχουν 
καμμιά πρωταρχική αξία, που εδώ συμβολίζονται με την 
γη. Δ εν είναι βέβαια τυχαίο αυτό. Η γη συμβολίζει το χο
ϊκό στοιχείο. "Χους ήν και εις χουν απελεύση", λέγει η νε
κρώσιμη ακολουθία της ανατολικής ορθόδοξης Χριστιανι
κής Εκκλησίας. Αυτά τα χοϊκά στοιχεία, τα δανει
ζόμαστε προσωρινά και τα επιστρέφουμε στην "μητέρα" Γη

PA/W φ. (ΧΛ/̂ ΓΑ̂ ΟΠΟ/ΛΟ/ ίΦΑΚΛ^Τ^ ο <φ<£ΐο£
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ή Ρέα. Ισως αναρωτηθείτε γιατί έβαλα εισαγωγικά στη λέ
ξη "μητέρα". Θα σας πω. Κατά την προσωπική μου αντίλη
ψη, η γη ή οποιοδήποτε ανάλογο ουράνιο σώμα στο 
Σόμπαν που φιλοξενεί όντα όπως τα ανθρώπινα, δεν είναι 
παρά δοτή μητέρα, αυτή που σχεδιάστηκε να προσφέρει τα 
δομικά υλικά που χρειάζονται για την προσωρινή διέλευση 
των ψυχών που γεννήθηκαν από το αιώνιο Άρρεν και το 
αιώνιο Θήλυ, μέσα από την ύλη. Γι’ αυτό έβαλα στο μητέρα 
εισαγωγικά, γιατί αυτή η "μητέρα" είναι μια μόνιμη μεν, 
στο σύνολο, αλλά περιορισμένη, για κάθε άνθρωπο, στον 
χρόνο, πηγή δανεισμού ορισμένων υλικών, που α ν α γ κ α 
ί α επιστρέφονται ξανά σ’ αυτήν.

Ό ταν στην αρχαιότητα έλεγαν πως ο Κρόνος (Χρό
νος) τρώει τα παιδιά του, σημαίνει πως αυτός ο Κρόνος 
(Χρόνος) σύζυγος, κατά την Ελληνική μυθολογία, της Ρέας 
ή Γης, είναι σαν να επιβλέπει τα δανειστικά συμβόλαια της 
γυναίκας του με τα παιδιά του, που κι αυτού δεν είναι πα
ρά "δοτά" παιδιά μια και η εξουσία του χρόνου, δεν εκ
τείνεται μακρύτερα από τα γαιώδη στοιχεία.

Εδώ λοιπόν ο Ηράκλειτος μας λέγει, ότι αυτοί που 
ψάχνουν για χρυσό, σκάβουν πολλή γη και βρίσκουν λίγο. 
Με όσα είπαμε πιο πάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η 
"πολλή γη" είναι, τα απαραίτητα μεν για την ανθρώπινη ύ
παρξη, υλικά, τα οποία όμως επικαλύπτουν τον χρυσό, δη
λαδή την αληθινή ουσία των πραγμάτων, που για να α
ποκαλυφθεί, πρέπει να ανασκαφτεί πολλή γη, δηλαδή με
γάλο τμήμα της ύλης που αντιστοιχεί σε ελάχιστο χρυσό.

Κι αυτό το απόσπασμα είναι ένα από τα χαρακτη
ριστικά της Ηρακλειτικής σκέψης και δείχνει αυτό τον ξε
χωριστό τρόπο σκέψης που μας δίδαξε ο Ηράκλειτος. 
"Αλλά αυτοί που ανήκουν αληθινά στο χρυσό γένος, ψά
χνοντας για κάτι συγγενικό θα βρουν πολύ σε στενή γη, 
για τί η συγγραφή μας θα ικανοποιήσει αυτόν που μπορεί 
να κατανοήσει."μας λέγει στην συνέχεια ο Κλήμης.

Βέβαια εδώ ο Κλήμης προσαρμόζει το απόσπασμα 
στα πλαίσια κατανόησης του βιβλίου του. Αλλά όμως μας 
εισφέρει μια άποψη που έχει ενδιαφέρον. Την άποψη ότι ό
σοι ανήκουν αληθινά στο χρυσό γένος, ψάχνοντας για κάτι 
συγγενικό θα βρουν πολύ (χρυσό) σε στενή γη. Το ποιοι α-
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νήκουν αληθινά στο χρυσό γένος είναι μια άλλη ιστορία 
και μια και προσπαθώ να ερμηνεύσω τον Ηράκλειτο και 
όχι τον Κλήμη, δεν θα ασχοληθώ περισσότερο μ’ αυτό. Πά
ντως δεν μπορώ να μη παρατηρήσω εδώ πως αυτή η σκέψη 
του Κλήμη, τελεί σε αρμονία με την ερμηνεία που δίνουν οι 
περισσότεροι ερμηνευτές του Ηράκλειτου για το απόσπα
σμα αυτό και που εξισώνουν τους αναζητητές του χρυσού, 
με χρυσοθήρες, δηλαδή αυτούς που ψάχνουν από ιδιοτέ
λεια, δηλαδή για την αξία του χρυσού στο υλικό επίπεδο, 
που όμως δεν διαφέρουν από εκείνους που αναζητούν τον 
άλλο χρυσό (τις κεκρυμμένες αξίες) πάλι από ιδιοτέλεια.

IX.- Απ. 90
Ο Πλούταρχος στο έργο του "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙ ΤΟΥ 

ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ" 412μας διάσωσε ένα σημαντικό απόσπασμα 
του Ηρακλείτου που έχει έτσι:

"Πυρός τε ανταμοιβή τα πάντα και πυρ απάντων ό- 
κωσπερ χρυσού χρήματα και χρημάτων χρυσός. " που έχει 
την γραμματική ερμηνεία ότι τα πάντα ανταλλάσσονται με 
πυρ και το πυρ ανταλλάσσεται με τα πάντα, όπως ακριβώς 
το χρυσάφι ανταλλάσσεται με χρήματα και τα χρήματα με 
χρυσάφι, αλλά την εξής ουσιαστική έννοια:

Το πυρ, η φωτιά (ο Λόγος) αποτελεί το πρωταρχικό 
στοιχείο το οποίο ανταλλάσσεται με τα πάντα και το πά
ντα ανταλλάσσονται με το πυρ, όπως το χρυσάφι, από την 
πρώιμη αρχαιότητα, αποτέλεσε την βάση έκδοσης κι αξίας 
των νομισμάτων, αλλά και σήμερα ακόμη λειτουργεί κατά 
παρόμοιο τρόπο, με την έννοια ότι το "χρήμα" κάθε χώρας, 
που με αυτό αγοράζονται όλα τα υλικά αγαθά, βρίσκεται 
σε άμεση συνάρτηση με την χρυσή βάση της χώρας που υ
πολογίζεται στα αποθέματα χρυσού ή σε άλλα ισχυρά νομί
σματα άλλων χωρών (δολλάριο Η.Π.Α., Μάρκο Γερμανίας 
κ.λ.π.) τα οποία όμως ανταποκρίνονται ή τουλάχιστον (!) α- 
νταποκρίνονται στην ανάλογη εγχώρια χρυσή βάση της

Για όπ ο ιον  ενδιαφ ερθεί για την ανάγνω σ η  αυτού του θαυμά
σιου βιβλίου του Π λούταρχου, πληροφορώ  τον αναγνώ στη ότι 
εχει εκδοθεί πρόσφατα α πό  την εκδοτική εταιρεία ΚΑΚΤΟΣ  
το έτος 1995.
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χώρας προέλευσης των νομισμάτων αυτών.
Έ τσ ι λοιπόν, όπως το χρυσάφι ήταν από πολύ πα

λιά κι είναι ακόμη το πρωταρχικό σημείο αναφοράς κάθε 
υλικής αξίας, έτσι και το πυρ, το πυρ το αείζωον, κατά τον 
Ηράκλειτο, είναι η μοναδική αξία με την οποία το παν α
νταλλάσσεται και η οποία βρίσκεται στα πάντα.

Αν χτυπήσεις δυό πέτρες μεταξύ τους, μια, δυο, 
τρεις φορές, μέχρι να το πετύχεις, θα δημιουργηθεί σπιν
θήρας. Το ίδιο θα γίνει όπως κι αν χτυπήσεις δυο μέταλλα 
μεταξύ τους. Μέσα στην πέτρα λοιπόν και μέσα στο μέ
ταλλο υπάρχει φωτιά. Μα είναι δυνατόν; Ναι είναι, κι όχι 
μόνο είναι, αλλά το υλικό της πέτρας και του μετάλλου 
ανταλλάχτηκε με την φωτιά. Με το χτύπημα, κάποια μό
ρια της πέτρας ή του μετάλλου, αναγκαία, καταστρέφονται 
και μεταλλάσσονται σε πυρ.

Ο αιώνας αυτός, της ατομικής επιστήμης, ξέρει πια 
πολύ καλά αυτή την ανταλλαγή του πυρός (ενέργειας πια) 
όλων των υλικών πραγμάτων που στα μάτια μας φαίνονται 
σταθερά, συμπαγή, αμετακίνητα. Η διάσπαση του ατόμου έ
δωσε αδιανόητη, για  τις προηγούμενες περιόδους, θερμική 
ενέργεια, η οποία προήλθε από την ανταλλαγή σωματιδίων 
ύλης και πυρός (ενέργειας).

Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής και η εντρο
πία επιβεβαιώνουν με τον τρόπο τους αυτή την μοναδική 
αλήθεια που άρθρωσε ο Ηράκλειτος πριν από περισσότερα 
(σήμερα που γράφεται αυτό το βιβλίο) από 2.500 χρόνια. 
Πάνω στο θέμα αυτό θα δανειστώ ένα κομμάτι από το βι
βλίο του Ηλία Τσατσόμοιρου ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΥΝΟ. "Ο κόσμος 
είναι ταυτόχρονα, λέγει ο Ηράκλειτος, και Ένα και Π ολ
λά. Το "αείζωον Πυρ" η αρχέγονη και άφθαρτη ουσία του 
Σύμπαντος. Φως και φωτιά. Ο μεγάλος φιλόσοφος και φυ
σικός Βέρνερ Χάϊζενμπεργκ  413 γράφει σχετικά σχολιάζο-

4130  Βέρνερ Χάϊζενμπεργκ είναι ο επιστήμονας της κβαντομηχανικής 
τον οποίο συναντήσαμε και πιο πάνω.Όταν έγραφα το κεφάλαιο ΗΡΑ
ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, δεν είχα συνειδητοποιήσει 
ότι κάποιο όνομα Χάϊζενμπεργκ που βρίσκονταν στις βιβλιογραφικές 
μου σημειώσεις, κυρίως από την βιβλιογραφία που παραθέτει ο Κώ
στας Αξελός, αντιστοιχούσε σ’ αυτόν το λαμπρό επιστήμονα. Το διαπί-
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ι/τ«ς· τον' Ηράκλειτο: "Αν αντικαταστήσουμε τη λέξη φωτιά 
με την λέξη "ενέργεια"μπορούμε να επαναλάβουμε τις δη
λώσεις του (Ηράκλειτου) λέξη προς λέξη απ’ την δική μας 
σύγχρονη σκοπιά. Η  ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε κί
νηση, θερμότητα, φως και ηλεκτρική τάση. Ενέργεια μπο
ρ ε ί να ονομαστεί η θεμελιακή αιτία κάθε μεταβολής στον 
κόσμό'.4'4

X -  "καί αγαθόν κα ί κακόν (έν εστιν). οι γουν ια
τροί, φησίν ο Η, τέμνοντες, καίοντες πάντη βασανίζοντες 
κακώς τους αρρωστούντας, επαιτέονται μηδέν άξιοι μισθόν 
λαμβάνειν παρά των αρρωστούντων, ταυτά εργαζόμενοι, τα 
αγαθά κ α ίτα ς  νόσους."μας λέγει ο Ηράκλειτος στο απ. 58.

και το αγαθόν και το κακόν είναι ένα. οι ιατροί λοιπόν, λέγει ο Ηρά
κλειτος κάνουν τομές, καυτηριασμούς και βασανίζουν με κάθε τρόπο τους αρ
ρώστους και ζητούν επί πλέον, κι ας μη το αξίζουν, αμοιβή απ' τους αρρώστους, 
ενώ δεν κάνουν παρά το ίδιο το έργο της φύσης, στην οποία υπάρχουν οι αρ- 
ρώστειες και η θεραπεία.

Εδώ ο Ηράκλειτος μας λέγει ότι οι γιατροί δεν κά
νουν τίποτε περισσότερο απ’ αυτό που κάνει η φύση, που 
ξέρει τις αρρώστειες αλλά και τις θεραπείες.

Στα μέσα του Νοέμβρη του 1996, ένας από τους φί
λους που αναφέρω στην αρχή του βιβλίου, τους εν ευρεία 
εννοία συνεργάτες, ας τους πούμε έτσι, μου έφερε ένα ση
μαντικό, κατά την γνώμη μου, βιβλίο, με τίτλο" ΚΒΑΝΤΙ
ΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ" και υπότιτλο ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ 
ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ/ΣΩΜΑΤΟΣ που 
είναι γραμμένο από τον DEEPAK CHOPRA, Μ. D .415 όπου 
στη σελίδα 57 διάβασα:
στωσα αυτό το καλοκαίρι (1996) διαβάζοντας το πιο πάνω βιβλίο του 
Τσατσόμοιρου. Πάντως από αυτό το μικρό απόσπασμα προκύπτει ότι 
Χά'ίνζεμπεργκ σε αντίθεση με τον Σραίντιγκερ που είδαμε στο κεφά
λαιο του βιβλίου που αναφέρω πιο πάνω, έχει αντιληφθή την βαθειά 
σκέμη του μεγάλου Εφέσιου πάνω στην ανταλλαγή του πυρός και υιο
θετεί τις απόμεις του Ηράκλειτου από την πλευρά των πορισμάτων και 
των δεδομένων της σύγχρονης επιστήμης.

βλ. Ηλία Τσατσόμοιρου ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΥΝΟ εκδόσεις πύρινος κό
σμος, Αθήνα 1981, σελ. 27.

Ελληνική έκδοση από την Εκδοτική Εταιρία AQUARIUS, Α- 
8ήνα 1991.
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" Ο κάθε γιατρός αντιλαμβάνεται πως η φύση είναι 
που θεραπεύει τις ασθένειες, μια δήλωση που πρώτος ανα
κοίνωσε ο Ιπποκράτης πριν από δυο χιλιάδες χρόνια".

Βέβαια καίτοι εδώ έχω κάποιες βασικές αντιρρή
σεις, όπως για παράδειγμα ότι ο Ιπποκράτης δεν έζησε 
πριν δύο χιλιάδες χρόνια, αλλά δυόμισυ χιλιάδες χρόνια 
πριν κι ακόμη ότι ο συγγραφέας δεν μας παραπέμπει σε 
κανένα συγκεκριμένο κείμενο του Ιπποκράτη, είναι αυτό 
που λέω με επανάληψη σ’ αυτό το βιβλίο, για την άμεση ε
πικοινωνία και τις άμεσες αναφορές στις πηγές, δεν μπο
ρώ παρά να παραδεχθώ ότι στο πιο πάνω απόσπασμα, ρέει 
καθαρή Ηρακλειτική σκέψη.

Το ίδιο πράγμα μας λέγει και ο Ηράκλειτος στο απ. 
58 καίτοι είναι περισσότερο δηκτικός απ’ ότι ο συγγραφέας 
του πιο πάνω βιβλίου, που είναι ιατρός, όπως καταλαβαί
νει κανείς, από αυτά που λέγει, αλλά και από ένα ση
μείωμα στο τέλος του βιβλίου, αλλά και ανατολικός και 
οπαδός του Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι.

Έ τσ ι λοιπόν αυτός ο σύγχρονος γιατρός, που δεν 
γνωρίζει τον φοβερό Εφέσιο, αλλά και μάλλον από κά
ποιες πολύ-πολύ έμμεσες πηγές γνωρίζει τον Ηρακλειτικό 
Ιπποκράτη, επιβεβαιώνει, κατά τον καλύτερο τρόπο το πιο 
πάνω απόσπασμα του Ηράκλειτου.

Πραγματικά επιβεβαιώνει ότι η ιατρική, ακόμη και 
σήμερα, δεν ακολουθεί παρά την φύση και τις φοβερές δυ
νάμεις της, τις οποίες προσπαθεί με διάφορους τρόπους να 
ενεργοποιήσει. Ακόμη και τότε που επεμβαίνει με το νυ
στέρι, πάλι στο τέλος βασίζεται στην αποκατάσταση των 
φυσικών λειτουργιών, π.χ. επούλωση των εσωτερικών και 
εξωτερικών πληγών κ.λ.π. στις φυσικές δυνάμεις που 
δρουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα, γνωστές ή άγνωστες α
κόμη.

Βέβαια την εποχή που διατυπώθηκε από τον Ηρά
κλειτο αυτό το απόσπασμα, οι περισσότεροι "ιατροί" ήταν 
εμπειρικοί, κομπογιαννίτες, κάτι μεταξύ γιατρού, μάγου, ε- 
ξορκιστού κ.λ.π. και όπως καταλαβαίνετε το απόσπασμα ή
ταν περισσότερο επίκαιρο, όσον αφορά αυτούς τους για
τρούς. 416

Αλλά ο Ηράκλειτος δεν είχε αποκλειστικό σκοπό
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να τα "ψάλλει" στους γιατρούς της εποχής του, αλλά να 
μας πει αυτή την φοβερή αλήθεια: "ταυτά εργαζόμενοι" δη
λαδή ότι οι γιατροί εργάζονται την ίδια τέχνη με την φύ
ση, με την έννοια ότι και οι αρρώστειες αλλά και οι 
θεραπείες είναι μέσα στην φύση, μέσα στον Λόγο. Και το 
καλό και το κακό είναι το ίδιο είπε ο σκοτεινός.

"Στης γιατρικής κανείς το πνεύμα εύκολα 
μπαίνει, καλά μικρό, μεγάλο κόσμο μελετάς 
και τελευταία τα παραιτάς του θεού το θέλημα να 

γένει."ΜΊ
Δ εν ξέρω αν ο Γκαίτε 416 417 418 είχε διαβάσει απ’ ευθείας 

Ηράκλειτο, μια και ο Κώστας Αξελός μας βεβαιώνει ότι "ο 
Γκαίτε ξαναπιάνει το διάλογο με τους προσωκρατικούς..." 
αλλά όπως βλέπετε, στο μνημειώδες θεατρικό του έργο 
"Φάουστ", βάζει στο στόμα του Μεφιστοφελή, αυτή την φο
βερή φράση που επιβεβαιώνει με απόλυτη ακρίβεια αυτό 
που λέγει ο Ηράκλειτος στο απ. 58. Κι αυτό το κομμάτι, 
κατά την γνώμη μου πάντα, δεν έχει αποκλειστικό σκοπό 
να τα "ψάλει" στους γιατρούς της εποχής του Γκαίτε, δη
λαδή κάποιες δεκάδες αιώνες μετά το φοβερό παιδί της Ε
φέσου, αλλά να δείξει ότι ο τελικός γιατρός, είναι η δύ
ναμη του Λόγου που έχει εκδηλωθεί μέσα σ’ αυτό που ο-

416 Πάνω στο δέμα αυτό, παραπέμπω στα βιβλία του Ιπποκράτη  
και κυρίως στα βιβλία, που περιλαμβάνονται σ τον πρώτο τόμο  
της σειράς Ιπποκράτης Α Π Α Ν Τ Α , των εκδόσ εω ν ΚΑΚΤΟΣ, Α 
θήνα 1992. Εκεί μπορεί ο  αναγνώ στης να βρει το τι επικρατού
σε στην γιατρικά της ε π ο χή ς  εκείνης, έξω α πό  το χώ ρο των
Ασκληπειάδω ν" των νέω ν γιατρών, εκείνης της εποχή ς, που το 

κορύφωμα ήταν ο  Ιπποκράτης, ο  Μ εγάλος Π ατέρας της Ιατρικής 
Επιστήμης.
417 Γκαίτε "ΦΑΟΥΣΤ" εκ δόσ εις  "ΕΛΕΥΘ ΕΡΟ ΥΔΑΚ Η Σ Α.Ε." 
Α θήνα 1929, τρίτη έκδοση, στην κλασσική μετάφραση του Κώ
στα Χ ατζόπουλου σελίδα  115.

Γκαίτε Γ ιόχαν Β όλφ γκαγκ Φον. Γ εννή δη κ ε στην Φραγκ- 
ψούρτη το έτος 1749 και π έδα νε στη Βαϊμάρη το έτος 1832. Με
γάλος Γ ερμανός ποιητής, φ ιλόσ οφ ος και θεατρικός συγγρα
φέας. Τ ο  κλασικό του έρ γο  είναι ο  Φ άουστ αλλά και πολλά  
αλλα.
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νομάζουμε φύση, με τις διαπιστωμένες και αδιαπίστωτες α
κόμη, δυνάμεις του.

"Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισ- 
μένοι καγώ αναπαύσω υμάς"*19 είπε ο Χριστός. Μερικοί 
νομίζουν πως τα λόγια αυτά του Χριστού, αναφέρονται μό
νο στην ψυχική ανάπαυση. Ναι αναφέρονται οπωσδήποτε 
και σ’ αυτή. Αλλά σίγουρα και στην σωματική ανάπαυση, 
την υγεία του σώματος. 419 420 Άλλωστε μη ξεχνάμε ότι σήμερα 
η ιατρική τείνει να δεχθεί ότι όλες οι αρρώστειες, έχουν αν 
όχι γνήσια ψυχική τουλάχιστο ψυχοσωματική αιτιολογία. 
Εδώ λοιπόν ο Χριστός μας λέγει να πάμε προς αυτόν, για 
να μας αναπάψει από τους κόπους και το φορτίο της ψυχι
κής αλλά και να μας χαρίσει την αποκατάσταση της σωμα
τικής ισορροπίας.

Και ο συγγραφέας που είδαμε πιο πάνω, στον εικο
στό αιώνα πια, μας λέγει τα ίδια πράγματα, " πως η φύση 
είναι που θεραπεύει τις ασθένειες, " δηλαδή ότι η φύση (ο 
Λόγος ή τελικά ο Θεός), είναι αυτή που τελικά επιμελεί
ται την ίαση, χωρίς ή και μετά την επέμβαση των γιατρών.

"..και τελευταία τα παραιτάς του θεού το θέλημα να 
γένει.!' μας είπε ο Γκαίτε. Ναι, και σήμερα ακόμη οι για
τροί, μετά την φοβερή ανάπτυξη, της φαρμακευτικής, μετά 
την φοβερή ανάπτυξη της τεχνολογίας (Λέιζερ, υπέρηχοι 
κ.λ.π.) , καταλήγουν πάντα, πριν "καταλήξει" ο ασθενής 
τους, "κάναμε ότι μπορούσαμε, από δω και πέρα τον λόγο  
έχει ο Θεός". Μην μου πείτε, οι συγγενείς των αρρώστων 
ότι δεν το έχετε ακούσει. Και μην μου πείτε εσείς οι για
τροί, ότι δεν το έχετε πει ποτέ σας. Δεν θα είστε ειλικρι
νείς !

Έ τσ ι λοιπόν στην γιατρική ισχύει απόλυτα αυτό που 
είπε ο Γκαίτε "και τελευταία τα παραιτάς του θεού το θέ
λημα να γένεί'.

Πάντως είναι πιο τυχεροί οι γιατροί από τους δι
κηγόρους, στους οποίους ανήκω κι εγώ.

419 Μ α τ θ α ίο ς  1 1 2 8 .
420 Άλλωστε μη ξεχνά τε  ότι τα περισσότερα θαύματα του Ιησού 
ανάγονται στην σωματική υγεία (αναστάσεις, ιάσεις σωματικές 
και μυχικές κ.λ.π.
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Ο γιατρός είναι αυτός, ο πελάτης ασθενής του και ο 
Θεός. Ο δικηγόρος είναι αυτός, ο πελάτης του (ασθενής κι 
αυτός κατά κάποια έννοια) και πριν τον Θεό, είναι ο Δ ι
καστής. Αυτός πρέπει κατά τα ειωθότα να εκφράζει την 
διάσταση του θείου. Καταλαβαίνετε τώρα, μετά από 33 
χρόνια μαχόμενης δικηγορίας, με πόση πικρία το λέω αυτό!

X I .- απ. 7 Άριστοτ. Περί αισθήσ. 443 α 23
"ει πάντα τα όντα καπνός γένοιτο, ρίνες αν δια- 

γνοίεν.''
αν όλα τα όντα γίνονταν καπνός, τα ρουθούνια θα 

τα διέκριναν (θα τα αναγνώριζαν).
Εδώ ο Ηράκλειτος μιλά πάνω στην ενότητα του σύ- 

μπαντος, όπως αυτή προκύπτει, από τα τόσα άλλα απο- 
σπάσματά του αλλά και σαν μεγάλος γνήσιος αλχημιστής.

Εδώ λοιπόν ο Ηράκλειτος μας λέγει: Εάν όλα τα ό
ντα γίνονταν καπνός, τα ρουθούνια θα τα διέκριναν. Πως 
όμως όλα τα όντα μπορούν να γίνουν καπνός, εκτός από 
την αρχέγονη αλχημιστική μέθοδο της μεταστοιχείωσης;

Είπα την αρχέγονη μέθοδο, για να μην μπερδευτεί 
κανένας από τους αναγνώστες με την αλχημεία των τε
λευταίων αιώνων ή ακόμη των σύγχρονων ετών, που, καί- 
τοι χρησιμοποιεί την ορολογία της και φαινομενικά τις με
θόδους της, δεν είναι παρά η κατώτερη έκφανσή της.

Η αρχέγονη αλχημεία, ασχολείται με την υψηλή 
γνώση των δομικών υλικών του σύμπαντος, φωτιά, νερό, 
αέρας, γαιώδη υλικά, την αρμονία τους την αλληλοεξαρ- 
τησή τους, και την μεταστοιχείωσή τους, μέσα στο σύμπαν. 
Ο Χριστός και ο Ηράκλειτος, μιλάνε για τα υλικά αυτά, 
στα τόσα αποσπάσματά τους που παράθεσα πιο πάνω, και 
προσδοκούν να προκύψει απ’ τα υλικά αυτά ο πραγματικός 
χρυσός, η πνευματική μεταστοιχείωση των αγενών μετάλ
λων, που στην ουσία είμαστε εμείς οι ίδιοι, κι όχι η μετα
τροπή του αγενούς μετάλλου του μόλυβου π.χ. σε χρυσό. 
Αυτό είναι μια αλληγορία που ανάγεται στην αρχέγονη 
αλχημεία και που καμμιά φορά αφήνει ανοιχτή την πόρτα 
και στο αριστερό μονοπάτι. Τα μέταλλα λοιπόν! ( με την 
έννοια αυτή που δώσαμε πιο πάνω ). Σε καμμιά περίπτωση 
δεν πρέπει η κατάκτηση αυτών των μετάλλων, των κατώ-
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τερών επιδιώξεων, να μπει κυριαρχικά, και στον ατομικό 
Ναό του καθένα μας (όπως δεν είναι κυριαρχικά και στο 
Ναό της φύσης). Πρέπει ν’ αφεθούν έξω από το Ναό αυτό.

Ο μεγάλος αλχημιστής, ο Ηράκλειτος, μας έχει προ
σφέρει πολλά, χιουμουριστικά θα λέγαμε αποσπάσματα, 
πάνω στο χρυσό, που όμως μέσα απ’ αυτά, διαφαίνεται μια 
αιωρούμενη αποστροφή προς το πολύτιμο αυτό μέταλλο, 
που όσο πολύτιμο και αν είναι δεν συμβολίζει παρά μόνο 
τα υλικά αγαθά. Μπορούμε να θυμηθούμε τα αποσπάσματα 
9421 22422 και 90.423

Σ’ αυτά τα αποσπάσματα, ανιχνεύεται μια περιπαι
κτική διάθεση του Ηράκλειτου για τα υλικά πράγματα με 
πρώτο και καλύτερο τον χρυσό, που αποτελεί την κορωνί
δα των υλικών αγαθών. Ειδικά στο απ. 90 ο Ηράκλειτος 
μας κάνει μια περίεργη σύζευξη του χρυσού με το πυρ και 
μας λέγει ότι η ανταλλακτική δύναμη του χρυσού στις αν
θρώπινες κοινωνίες, για  τα υλικά πράγματα, μπορεί να μας 
δώσει μια ιδέα για την ανταλλαγή του πυρός με τα πάντα 
στο επίπεδο σύμπαντος.

Αλλά ας δούμε τι ακριβώς μας λέγει ο Ηράκλειτος 
στο απόσπασμα αυτό.

Ο καπνός, είναι ένα υποπροϊόν της φωτιάς, του πυ
ρός δηλαδή. Για να γίνουν λοιπόν όλα τα όντα καπνός, 
πρέπει να επενεργήσει επάνω τους η φωτιά, το αέναον πυρ.

421 "όνους σϋρματ’αν ελέσδαι μάλλον ή χρυσόν".
(Ο γά ιδα ρ ος τα άχυρα μ ά λλον 9α  προτιμούσε παρά το χρυσά 

φι.) Ο πω ς είδαμε στην ανάπτυξη αυτού του α ποσπάσματος πιο 
πάνω, ο  χρ υ σ ό ς  μέσα στο να ό  της φύσης δ εν  παίζει κ α νένα  ου
σιαστικό ρόλο. Α ντίθετα μέσα στην ανθρώ πινη κοινωνία, από  
π ολ λές  χιλιετίες, έχει αναγορευτεί σαν η πρώτη αξία.

Χρυσόν yap οι διζήμενοι γην πολλήν ορΰσσουσιν και ευρό 
σκουσιν ολίγον." /Αυτοί που μ άχνουν για χρυσάφι πολλή  γη  
σκάβουν αλλά  λ ίγο  χρυσάφι β ρ ίσ κ ου ν)

πυρος τε ανταμοιβή τα παντα και πυρ απαντων οκωσπερ 
χρυσου χρήματα καί χρημάτων χρυσός" (τα πάντα είναι α ν
ταλλαγή πυρός και το πυρ ανταλλαγή  των πάντων, όπω ς ακρι
βώς η ανταλλαγή  χρυσού με πράγματα και πραγμάτω ν με χρυ
σόν. )
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Σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπάρξει μια μεταστοιχείωση 
της ύλης, η οποία θάχει καταστρέψει την χωριστικότητα 
των μορφών. 424 Αυτό σημαίνει ότι θάχει αποκατασταθεί η 
ουσιαστική κι αληθινή σχέση των όντων και τότε με τα 
ρουθούνια και μόνο, με την πιο ατελή αίσθηση, την οσμή, 
θα μπορούσαν να διακρίνουν ή να διαγνώσουν, την αληθι
νή υπόσταση όλων των όντων.

Μια άλλη μεγάλη αείποτε υπαρκτή ανά τους αιώνες 
κι αναντίρρητη μεταστοιχείωση, είναι ο θάνατος, αυτή η 
κατάσταση που επιτρέπει σ’ όλα τα όντα, να χρησιμοποιούν 
την "οσμή" σαν τρόπο γνώσης. Ας δούμε τι μας λέγει πάνω 
σ’ αυτό ο Ηράκλειτος, στο απ. 98. " αι ψυχαί οσμώνται καθ’ 
Άιδην.” (οι ψυχές οσφραίνονται στον Άδη.) Βέβαια εδώ το 
"οσμώνται" μην το πάρετε κυριολεκτικά, αλλά με την έν
νοια ότι με τον θάνατο, καταλύονται πολλά απ’ τα γνωρί
σματα της χωριστικότητας και αποκαθίσταται ένας άλλος 
τρόπος επικοινωνίας, όταν το σώμα, με τις πέντε αισθήσεις 
του, θα έχει πια μεταστοιχειωθεί και η ψυχή θα κινείται σ’ 
ένα άλλο επίπεδο γνώσης και σ’ ένα επίπεδο άλλης πραγ
ματικότητας. Έ τσ ι και σ’ αυτό το απόσπασμα, ο Ηράκλει
τος μας εισάγει, αυτόν τον διαφορετικό τρόπο σκέψης, που 
ξεφεύγει κατά πολύ από την Αριστοτελική λογική, αλλά 
και την σύγχρονη ακόμη, την προηγμένη θα λέγαμε, επι
στημονική σκέψη. Εδώ απλά, σκεφτείτε την αδυναμία του 
Ηράκλειτου αλλά και όποιου άλλου στις ανάλογες περι
στάσεις, να βρει τις  κατάλληλες έννοιες και λέξεις για  να 
εκφράσει αυτά τα δύσκολα πράγματα 2.500 χρόνια πριν α
πό σήμερα.

Γι’ αυτό ο Ηράκλειτος άρθρωσε τον λόγο του μ’ αυ
τόν τον τρόπο. Ό πω ς λέγω στον πρόλογο ο λόγος του Η
ράκλειτου, είναι επιγραμματικός, αφοριστικός και γριφώ- 
δης, είναι πυκνός, νοηματικός, συμβολικός και σε πρώτη 
όψη δυσνόητος Είναι απ’ την αναπότρεπτη ανάγκη να εκ
φραστεί για  πράγματα που δεν ήταν, εξ ορισμού, κατανο
ητά στο ευρύ αναγνωστικό κοινό της εποχής του.

Αλλά για να ξεπεράσει αυτά τα δυσεπίλυτα προ

PA/W φ. Γ^ΓΛΙ^Πο/Λο/ °  «Φ«£Ι0£

424 Για την χωριστικότητα των μορφών, βλέπετε στο κεφάλαιο
ΚΛΕΙΔΙΑ.
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βλήματα, χρησιμοποιεί την αρχέγονη μυστηριακή ορολογία 
και την εκφορά και τις κλείδες της μεγάλης και αιώνιας 
εσωτερικής παράδοσης. Χρησιμοποιεί λοιπόν σύμβολα κι 
αλληγορίες, βάζει δηλαδή σημάδια.

X II.-  ΤΟ ΠΥΡ (απ.30, απ 31., απ. 66, απ. 67, απ. 64, 
απ. 65, απ. 84a, απ. 90).

Το Πυρ είναι μια βασική έννοια της Ηρακλειτικής 
σκέψης. Τα αποσπάσματα του Ηράκλειτου που αναφέρον- 
ται ευθέως στο πυρ, είναι αυτά που αναγράφονται πιο πά
νω.

Ας δούμε όμως ένα ένα αυτά τα αποσπάσματα.
Απ. 30. "κόσμον τόνδε τόν αυτόν απάντων ούτε τις 

θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ήν αεί καί έστιν και 
έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα καί αποσβεννύμενον 
μέτρα." (Αυτό τον κόσμο που για όλους είναι ο ίδιος, ούτε 
κανείς θεός ή άνθρωπος τον δημιούργησε, αλλά είναι πάν
τοτε και θα είναι πάντα, μια φωτιά που διαρκεί αιώνια και 
που ανάβει και σβήνει με μέτρα).

Γι’ αυτό το απόσπασμα έχουμε μιλήσει διεξοδικά πιο 
πάνω, αλλά θα μιλήσουμε και πιο κάτω κι έτσι νομίζω πως 
δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πούμε εδώ.

Απ. 31. πυρός τροπαί πρώτον θάλασσα, θαλάσσης δέ 
τό μέν ήμισυ γή, τό δέ ήμισυ πρηστήρ... θάλασσα διαχέεται 
και μετρέεται είς τόν αυτόν λόγον, οκοίος πρόσθεν ήν ή 
γενέσθαι γή.

πυρός μετατροπές, πρώτα τρέπεται σε θάλασσα, και 
το μισό όμως της θάλασσας γίνεται γη και το άλλο μισό 
καταιγίδα (πρηστήρ425) ή θάλασσα διαχέεται και έχει σαν

425 Η  λέξη  πρηστήρ στην Ελληνική γνώ σσ ο είναι πολλαπλής  
σημασίας. Σημαίνει αστραπόβροντο, θύελλα  μετά κεραυνών, 
αλλά και λαίλαμ, καταιγίδα. Βλ. 1. Σ Τ Α Μ Α Τ Α Κ Ο Υ  ΛΕΞΙΚΟ  
ΤΗ Σ Α ΡΧ Α ΙΑ Σ ΕΛΛΗ ΝΙΚ Η Σ ΓΛΩΣΣΗΣ κάτω από τη λέξη. 
Προτίμησα την λέξη  καταιγίδα που είναι πιο κατανοητή από  
τους π ολ λούς και που νομίζω  ότι ταιριάζει περισσότερο στην 
νοηματική ακολουθία  του αποσπάσματατος, μια και η καταιγί
δα περιέχει εξ  ορισμού και το νερ ό  και την φωτιά που είναι τα 
δύο σημεία ενα λ λ α γ ή ς  που μας βάζει στο απόσπ ασ μα  αυτό ο
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μέτρο τον ίδιον ακριβώς λόγον ο οποίος ήδη υπήρχε πριν 
να γίνει γη.

Εδώ το γλαφυρό ύφος του Ηράκλειτου και η νοημα
τική του σαφήνεια, μας δίνουν ένα άλλο στίγμα της ε
ναλλαγής του πυρός με τα πάντα και του Λόγου ο οποίος 
έχει θεσπίσει τους αυστηρούς κανόνες της κοσμικής εξέ
λιξης. Σήμερα ξέρουμε πως το ηλιακό μας σύστημα και κα
τά συνέπεια και η όμορφη γη μας, είναι δευτερογενή στην 
καλύτερη περίπτωση άστρα. Στην αρχαιότητα, υποτίθεται 
πως δεν ήξεραν τέτοια πράγματα. Για δέστε όμως τι κατα
πληκτικά πράγματα μας λέγει εδώ, το φοβερό παιδί της Ε
φέσου. Το πυρ λοιπόν γίνεται στην αρχή θάλασσα και η 
θάλασσα γίνεται κατά το μισό γη και κατά το μισό καται
γίδα ή λαίλαπα.

Το πυρ είναι το αείζωο πυρ αυτό που υπήρχε και θα 
υπάρχει πάντα, όπως μας λέγει στο πιο πάνω απ. 30. Αυτό 
λοιπόν το πυρ, κάποτε εκδηλώθηκε και στην αρχή έγινε 
θάλασσα. Σήμερα ξέρουμε πως το σύμπαν προήλθε από μια 
πρωταρχική μεγάλη έκκρηξη. Ακόμα σήμερα ξέρουμε πως 
δεν μπορεί να υπάρξει στο ναό της φύσης έκρηξη που να 
μη βασίζεται στο πυρ, δηλαδή στη φωτιά. Οσαδήποτε εκ
ρηκτικά κι αν υπάρχουν συσωρευμένα κάπου, δεν μπο
ρούν να εκδηλωθούν και να προκαλέσουν την έκρηξη, αν 
δεν υπάρξει η φωτιά ή και η σφοδρή κίνηση, ο "πρηστήρ" 
δηλαδή, αλλά αυτό θα το δούμε πιο κάτω. Μετά λοιπόν το 
πυρ μεταστοιχειώθηκε πρώτα σε θάλασσα. Σήμερα ξέρουμε 
ότι στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την μεγάλη έκρηξη, που 
ήταν η αρχή της μεταστοιχείωσης του πυρός, το στοιχείο 
του υδρογόνου είχε κυριαρχική παρουσία μέσα σ’ αυτήν 
την κοσμική σούπα που δημιουργήθηκε μετά την μεγάλη έ
κρηξη. Ο Ηράκλειτος δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυ
τές τις εννοιολογικές διακρίσεις τότε και γ ι’ αυτό μίλησε 
για θάλασσα, που δεν διαφέρει και πολύ από το υδρογόνο. 
Μετά άρχισαν απ’ αυτές τις δυνάμεις της μεγάλης έκρηξης

Ηράκλειτος. Γύρω από την ερμηνεία της λέξη ς "πρηστήρ" υπάρ
χει μεγάλη διαφορά απόμεω ν. Τ ο βρήκα αυτούσιο και αμετά
φραστο. Βρήκα ερ μ η νείες  όπω ς "φλογιστής", "πυρωμένη πνοή", 
πυρωμένο ρεύμα" κ.λ.π. Ο Α ξελ ό ς  το αποδίδει σίφουνας.
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να δημιουργούνται τα μορφώματα του σύμπαντος που είναι 
τα ουράνια σώματα. Αυτό το μισό είναι η γη, 426 δηλαδή η 
μορφοποιημένη εκδήλωση του πυρός. Αλλά το άλλο μισό 
είναι ο "πρηστήρ" δηλαδή η, μέσα στην εκδήλωση, δράση 
και λειτουργική διαδικασία του αρχικού πυρός στο γίγνε
σθαι του σύμπαντος. Σήμερα ξέρουμε για τις βαρυτικές κα
ταρρεύσεις των άστρων και την δημιουργία μαύρων 
τρυπών ή τις εκρήξεις άστρων, που από την σκόνη τους 
δημιουργούνται άλλα άστρα. Οι δυνάμεις αυτές που ρυθμί
ζουν την πιο πάνω συμπεριφορά των κοσμικών μορφωμά
των είναι ο Ηρακλειτικός "πρηστήρ" η μαγνητική κα
ταιγίδα ή η λαίλαπα ή η θύελλα, ή η κίνηση, που επιστα
τεί το γίγνεσθαι του σύμπαντος, αυτό το οποίο δεν έγινε 
μόρφωμα, αλλά διατηρεί την αρχέγονη δύναμη του πυρός, 
και κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις μέσα στο 
σύμπαν.

Εκείνο όμως που θέλω εδώ να τονίσω είναι η τελευ
ταία φράση του πιο πάνω αποσπάσματος που μας λέγει: "...ή 
θάλασσα διαχέεται και έχει σαν μέτρο τον ίδιον ακριβώς 
λόγον ο οποίος ήδη υπήρχε πριν να γίνει γη!' Ετσι λοιπόν 
το νερό (θάλασσα) διασκορπίζεται, παίρνει δηλαδή διά
φορες μορφές, αλλά σαν μέτρο (κανόνα) έχει τον ίδιο ακρι
βώς λόγο πριν γίνει γη. Δηλαδή και η γη, που ήταν πρώτα 
θάλασσα, μπορεί να παίρνει διάφορες μορφές, αλλά κι αυτή 
και η πρωταρχική ύπαρξη της αρχέγονης μετατροπής

Ρ4ΛΛΗ φ. [ΧΛ/>ΓΑΙ«>Ρθ/Λθ/ °  «Φ«£Ιοξ

426 Ό ταν ο Η ράκλειτος εδώ λέγει γη, δ εν  ευνοεί μ ό νο  την γη με 
την τρέχουσα έννο ια  του όρου, αλλά και την θάλασσα. Ευνοεί 
δηλαδή  τα ουράνια σώματα, μιλάει για την ορατή και απτή ύλη. 
Αυτό πιστοποιείται α πό  το γ εγ ο ν ό ς  ότι αυτιπαραθέτει την γη  
στον πρηστήρα, που δ εν  είναι "πράγμα" είτε γη είτε ύδωρ, αλλά  
είναι δύναμη, ενέργεια , είναι αυτό που δ εν  είναι ορατό, αλλά  
μ ό νο  τα αποτελέσματά της αντιλαμβάνεσαι. Ο Χ ριστός μας είπε  
την χαρακτηριστική φράση, που ταιριάζει πολύ με του πρηστή
ρα. Το πνεύμα (ο αέρας) όπου θέλει πνει και την φωνήν αυτού 
ακούεις, ουκ οίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. "Αυτό το α
πόσπασμα το είδαμε πιο πάνω, στο κεφάλαιο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ  
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΣ στο οπ ο ίο  και παραπέμπω του αναγνώ 
στη.
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(ύδωρ) έχει τα μέτρα απ’ τόν ίδιο ακριβώς Λόγο, απ’ το 
αείζωον πυρ και απ’ αυτούς τους κανόνες του Λόγου, δεν 
μπορεί να ξεφύγει. Εδώ είναι αυτό το οποίο είπα πιο πάνω 
για τον Ηράκλειτο. Είναι ένας ουσιαστικός αιτιοκράτης, 
αφού εδώ μας εισάγει για μια ακόμη φορά, την σχέση αι
τίου και αιτιατού, ακόμη και στις μεγάλες συμπαντικές με
ταστοιχειώσεις της ύλης.

Απ. 64 "τα δέ πάντα οίακίζει Κεραυνός".
Τα πάντα τα διευθύνει (κυβερνά) ο Κεραυνός.
Αυτό το απόσπασμα, το έσωσε ο Ιππόλυτος.
Κι εδώ βλέπουμε ότι επικρατεί η ίδια Ηρακλειτική 

αντίληψη της κυριαρχίας του πυρός πάνω στο γίγνεσθαι 
του σύμπαντος. Ο οίαξ είναι το πηδάλιο, το τιμόνι κι εδώ ο 
Ηράκλειτος μας λέγει ότι το τιμόνι του σύμπαντος το γυ
ρίζει ο Κεραυνός. Είναι λάθος να δούμε στο απόσπασμα 
αυτό, οποιαδήποτε αναφορά στον Κεραύνιο Δ ία  ή Κεραυνό 
που κατά την Ελληνική Μυθολογία έριχνε τους Κεραυ
νούς, γιατί από το σύνολο των αποσπασμάτων του Ηρά
κλειτου συνάγεται ότι ο Κεραυνός αναφέρεται στο αιώνιο 
Πυρ. Την ίδια εξήγηση δίνει και ο Ιππόλυτος ο οποίος δι
άσωσε το απόσπασμα αυτό. Άλλωστε όπως είπαμε πιο πά
νω ο Ηράκλειτος μας έχει αφήσει και το το απ. 32 "έν τό 
σοφόν μούνον λέγεσθαι ουκ εθέλει και εθέλει Ζηνός όνο
μα." Έ να  είναι μόνον το σοφό ούτε θέλει αλλά και θέλει 
να ονομάζεται με του Δ ιός το όνομα.

Ό πω ς είπα και πιο πάνω, ο Ηράκλειτος, όταν μιλάει 
για το Θειον, δεν μιλά για ένα προσωποποιημένο Θεό της 
μιας ή της άλλης θρησκείας, αλλά μιλά γ ι’ αυτόν που είναι 
ένας και μοναδικός και ούτε θέλει αλλά και θέλει να ο
νομάζεται με του Δ ιός το όνομα ή όποιου άλλου ονόματος 
Θεού, γιατί αφού είναι ένας και μοναδικός, δεν μπορεί να 
μοιράζεται, αλλά και μοιράζεται, αφού κανένα πιστό, ο
ποιοσδήποτε θρησκείας, δεν αφήνει απ’ έξω.

Αμέσως παρακάτω θα δούμε το απ. 67 που το εξε
τάσαμε και πιο πάνω στο οποίο μας λέγει ότι ο Θεός είναι 
για τους ανθρώπους, όπως τα θυμιάματα τα οποία θα ρίξεις 
οτη φωτιά, το συμβατικό πυρ, και θα πάρεις το άρωμα του 
Θεού που εσύ θέλησες.

Ρ4ΛΛΗ φ. Γt f i K Λ Ι<οπ ο//\ο / Η Μ Κ /^Τ ο ξ ο  <φ«ξΐθ£
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Α π . 65. (καλεί τό πυρ) χρησμοσύνην καί κόρον.
(αποκαλεί το πυρ) και πείνα και υπέρμετρο χορτασμό, (κ ό ρ ο )
Αυτό το απόσπασμα το διέσωσε ο Ιππόλυτος. Είναι 

ένα σημαντικό απόσπασμα πάνω στο θέμα που εξετάζουμε 
σ’ αυτό το κεφάλαιο.

Εδώ ο Είράκλειτος μας λέγει για το Πυρ στην εκ
δήλωση και μας λέγει ότι κι αυτό είναι "παλίντροπον" δη
λαδή έχει διφυή ιδιότητα. Εί μία είναι η πείνα, η έλλειψη, η 
ένδεια, η ανάγκη κ.λ.π. 427 και η άλλη ο κόρος δηλαδή ο υ
πέρμετρος χορτασμός. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι όλο 
το Σόμπαν κυριαρχείται από την αρχή της δυαδικότητας, 
σε αντιπαλότητα. Πείνα και κόρος είναι διαμετρικά αντί
θετες έννοιες και μας λέγει εδώ ότι και το Πυρ κυριαρχεί
ται από πείνα αλλά και υπέρμετρο χορτασμό. Ο Ηρά
κλειτος χρησιμοποιεί στο απόσπασμα αυτό, παράδειγμα 
από τον βασικό νόμο της επιβίωσης των όντων και συγκε
κριμένα από τον νόμο της αυτοσυντήρησης, που συμπίπτει 
με την τροφή. Έ τσ ι λοιπόν και το Πυρ, στην εκδήλωση, εί
ναι κατάσταση δυαδική και έχει αντίρροπες δυνάμεις που 
όμως βρίσκονται σε αρμονία, την αρμονία των αντιθέτων, 
την "παλίντροπο αρμονία". Εάν σκεφτείτε λοιπόν πάνω σ’ 
αυτό, κι αν σκεφτείτε ακόμη ότι το Πυρ αποτελεί τον μόνο 
κι αποκλειστικό ιστό όλου του Σύμπαντος, μπορείτε να 
καταλάβετε ότι ολόκληρο το Σόμπαν κυριαρχείτε από τον 
κανόνα αυτόν.

Απ. 66. πάντα γάρ, φησί, το πυρ επελθόν κρινεί κα ί 
καταλήψεται.

το πυρ, λέγει, όταν επέλθει, θα κρίνει και θα κατα
λάβει τα πάντα.

Κι αυτό το απόσπασμα, το έσωσε ο Ιππόλυτος. Τι 
μας λέγει λοιπόν ο Ηράκλειτος μ’ αυτό το απόσπασμα; Αυ
τά που μας λέγει είναι εναρμονισμένα με τα υπόλοιπα απο
σπάσματα που αναφέρονται στο πυρ. Είδαμε λοιπόν ότι το 
πυρ με μέτρα ανάβει και με μέτρα σβήνει. Επίσης είδαμε 
ότι τα πάντα είναι τροπές του πυρός, αυτού που ανταλ

427 Β λέπε για την έννο ια  της χρη σ μ οσύ νη ς κάτω από τη λέξη  
I. Σ Τ Α Μ Α Τ Α Κ Ο Υ  ΛΕΞΙΚΟ ΤΗ Σ ΑΡΧΑ ΙΑ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σ  
ΓΛΩΣΣΗΣ.
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λάσσεται συνεχώς με τα πάντα, όπως ο χρυσός ανταλλάσ
σεται με τα χρήματα 428 δηλαδή τις υλικές αξίες.

Αυτό το οποίο είναι άξιο προσοχής εδώ, είναι το ρή
μα που χρησιμοποιεί σ’ αυτό το απόσπασμα ο Ηράκλει
τος, το πυρ όταν θάρθει κρινεί μας λέγει και θα καταλάβει 
τα πάντα. Το ρήμα κρίνω στην Ελληνική γλώσσα, νέα και 
αρχαία, έχει πολλαπλές έννοιες.429 Με ποια άραγε απ’ αυ
τές τις έννοιες, να το χρησιμοποιεί εδώ ο Ηράκλειτος;

Μια από τις έννοιες του ρήματος αυτού είναι ότι 
χωρίζω, διαχωρίζω, θέτω κατά μέρος επιλέγω, εκλέγω. 
Εγώ δέχο- μαι αυτή την έννοια για την ερμηνεία αυτού 
του αποσπάσματος, και θα σας πω γιατί. Το πυρ επελθόν 
θα προβεί στον διαχωρισμό και την επιλογή των διάφορων 
υλικών στοιχείων και θα καταλάβει τα πάντα.

Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση που έρχεται. Μα αφού 
θα καταλάβει τα πάντα, γιατί να κρίνει με την έννοια που 
είπα πιο πάνω; Πραγματικά από πρώτη ματιά αυτό το "κρί
νει" φαντάζει αταίριαστο, αν σκεφτεί κανείς ότι τα πάντα 
θα καταληφθούν κυριαρχικά από το πυρ. Κυριαρχικά ναι, 
αλλά όχι ισοπεδωτικά με την έννοια ότι η Ηρακλειτική 
ρήση "τα πάντα ρει" δεν έχει την σημασία ότι τα πάντα ξε
κινούν πάλι από την αρχή, αλλά την σημασία ότι τα πάντα 
ρέουν μέσα στην αλληλουχία και τους κανόνες αυτής της

428 Η  λ έ ξ η  χ ρ ή μ α τ α , σ τ η ν  ν έ α  Ε λ λ η ν ικ ή  γ λ ώ σ σ α , σ η μ α ίν ε ι  κ α τ ’ 
α ρ χ ή ν  τ ο  ν ό μ ισ μ α , α λ λ ά  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η  κ α ι τ η ν  π ε ρ ιο υ σ ία  γ ε ν ι 
κά. Ό τ α ν  λ έ μ ε  ότι κ ά π ο ιο ς  έ χ ε ι  χ ρ ή μ α τ α , δ ε ν  ε ν ν ο ο ύ μ ε  κ α τ’ α 
ν ά γ κ η  ό τ ι κ α τ έ χ ε ι  π ο λ λ ά  ν ο μ ίσ μ α τ α , α λ λ ά  ό τ ι ε ίν α ι  π λ ο ύ σ ιο ς ,  
μ ε  γ ε ν ικ ό τ ε ρ η  έ ν ν ο ια .  Σ τ η ν  α ρ χ α ία  Ε λ λ η ν ικ ή , σ η μ α ίν ε ι  κ α ι το  
ν ό μ ισ μ α  α λ λ ά  κ α ι τα λ ο ιπ ά  υ λ ικ ά  α γ α θ ά , κ ο σ μ ή μ α τ α , κ τή μ α τα , 
ε ν δ ύ μ α τ α , έ π ιπ λ α  κ .λ .π . κ α ι τ ο ύ τ ο  γ ια τί η  λ έ ξ η  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  
το  ρ ή μ α  χ ρ ά ο μ α ι  π ο υ  σ η μ α ίν ε ι  κ ά ν ω  χ ρ ή σ η  και κ α τ’ ε π έ κ τ α σ η  
τα χ ρ ή μ α τ α  ε ίν α ι  τα  α ν α γ κ α ία  γ ια  χ ρ ή σ η . Π ά ρ α  ταύτα  ό μ ω ς  τα  
χ ρ ή μ α τ α  έ χ ο υ ν  κ α ι τ η ν  έ ν ν ο ι α  τ η ς  υ π ο θ έ σ ε ω ς ,τ η ς  α σ χ ο λ ία ς  
.του  σ υ μ β ά ν τ ο ς , τ ο υ  ζ η τ ή μ α τ ο ς , και γ ε ν ικ ά  α φ η ρ η μ έ ν ω ν  ε ν 
ν ο ιώ ν . Μ ’ α υ τή  τ η ν  έ ν ν ο ι α  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι  κ α ι σ τ η ν  γ ν ω σ τ ή  
φ ρ ά σ η  τ ο υ  Π ρ ω τ α γ ό ρ α  "πάντωνχρημάτωνμέτρον άνθρωπος".

Β λ. κάτω  α π ό  τη  λ έ ξ η  I. Σ Τ Α Μ Α Τ Α Κ Ο Υ  Λ Ε Ξ ΙΚ Ο  Τ Η Σ  Α Ρ 
Χ Α ΙΑ Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Η Σ .
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συνεχούς ροής, (του "γίγνεσθαι")· Ο Ηράκλειτος είναι ένας 
γνήσιος ουσιαστικός αιτιοκράτης, ένας ντετερμινιστής με 
την ουσιαστική έννοια του όρου. Αλλωστε πιο πάνω είδα
με πως ο Ηράκλειτος, σαν ουσιαστικός αιτιοκράτης δεν 
δέχεται την επανεμφάνιση Poincare με την έννοια ότι δεν 
μπορείς ν’ αγγίξεις δυο φορές την ίδια θνητή ουσία. Λογι
κό συμπέρασμα αυτής της θέσης είναι το γεγονός ότι τίπο
τε δεν χάνεται και τα πάντα, σε κάθε επέμβαση του πυρός, 
αρχίζουν από εκεί που σταμάτησαν κι όχι απ’ την αρχή, 
γιατί αν ξεκινούσαν από την αρχή, τότε, ούτε αιτιοκρατία 
θα είχαμε, γιατί θα καταλύονταν η σχέση αιτίου και αιτια- 
τού, αλλά και επανεμφάνιση Poincare θα είχαμε. Έ τσ ι λοι
πόν το πυρ επελθόν, "κρίνει" και θα καταλάβει τα πάντα, 
αλλά θα τα καταλάβει ανάλογα με την εξειδικευμένη κρί
ση του. Δεν θα σβήσει κυριαρχικά, αλλά θα χρεωπιστώσει 
κυριαρχικά. Το πυρ αξιολογεί, σε κάθε επέμβασή του, την 
εξέλιξη και την πρόοδο και προβαίνει στις ανάλογες ρυθ
μιστικές τροποποιήσεις.

Πάνω στο θέμα αυτό, ας δούμε και κάτι που μας λέ
γει ένας σύγχρονος επιστήμονας. " Στη φύση τίποτα δεν 
παραμένει σταθερό. Τα πάντα βρίσκονται σε αέναο μετα
σχηματισμό, κίνηση και αλλαγή. Ωστόσο ανακαλύψαμε 
πως τίποτα δεν δημιουργείται από το τίποτα χωρίς να έ 
χουν προϋπάρξει πρόγονοι. Παρομοίως τίποτα δεν εξαφα
νίζεται χωρίς να αφήσει κάποιο ίχνος υπό την έννοια ότι 
δημιουργεί κάτι που θα υπάρχει σε μεταγενέστερο χρόνο. 
Α υτό το γενικό χαρακτηριστικό του κόσμου μπορεί να εκ
φραστεί σαν αρχή που συνοψίζει ένα τεράστιο πλήθος δια
φορετικών εμπειριών και ως τώρα δεν έχει έλθει σε 
αντίφαση με κανένα πείραμα ή παρατήρηση επιστημονική 
ή άλλου είδους. Μ ε άλλα λόγια  όλα τα πράγματα προέρ
χονται από άλλα και δημιουργούν άλλα πράγματα." Αυτά 
μας τα λέγει ο David Bohm στο βιβλίο του "Ατιότητα και 
Τύχη στην Μοντέρνα Φυσική" που το αντιμετωπίσαμε και 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στην σελίδα 21 του βιβλίου.

Στο κείμενο αυτό περιέχεται γνήσια Ηρακλειτική 
σκέψη και πάνω στο θέμα που αντιμετωπίζουμε εδώ, αλλά 
πάνω και σε άλλα θέματα πάνω στα οποία μας προβλη
ματίζει η Ηρακλειτική σκέψη.
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Πιο πάνω είδαμε την πανάρχαια ρήση "Η φύσις ολό
κληρος αναγεννάται διά του πυρός" που στα λατινικά με
ταφράζεται Igne Natura Renovatur Integra που τα αρχικά 
της είναι I Ν R I και είδαμε ότι αυτή είναι η επιγραφή που 
τοποθετήθηκε πάνω στον σταυρό του Ιησού κατά την 
σταύρωσή του. Ακόμη κι αυτή η αρχέγονη αλχημιστική 
φράση μιλάει για  αναγέννηση διά του πυρός κι όχι για  ε- 
παναγέννηση. Το πυρ λοιπόν όταν θα επέλθει θα κρίνει και 
μετά θα καταλάβει τα πάντα, κατά την κρίση του, που ό
μως θα δεσμεύεται οπωσδήποτε από τις συνθήκες που θα 
επικρατούν στο "γίγνεσθαι" σε κάθε χρωροχρονική στιγμή 
της κάθε επέμβασής του.

Πάνω στο θέμα που αντιμετωπίζουμε εδώ, θα επικα- 
λεσθώ ένα κομμάτι από βιβλίο του Sri Aurobindo Η ΡΑ 
ΚΛΕΙΤΟΣ.

"...θα ήταν, επίσης, δύσκολο να εξηγήσωμε τη θεωρία 
του της άνω και κάτω οδού, δύσκολο να παραδεχθούμε ε
κείνο που ισχυρίζεται ο κ. Renande, ότι δηλαδή ο Ηρά
κλειτος υποστήριζε τη θεωρία μιας κοσμικής εκπυρώσεως, 
ή να φανταστούμε ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέ
λεσμα μιας τέτοιας κοσμικής καταστροφής. Να περιορίσει 
όλο το γίγνεσθαι εις το τίποτε; Ασφαλώς όχι. Η  σκέψη του 
Ηρακλείτου βρίσκεται στους αντίποδες ενός θεωρητικού 
μηδενισμού. Να το περιστείλει σε ένα άλλο είδος του γί
γνεσθαι; Προφανώς όχι, αφού διά μιας απόλυτου εκπυρώ
σεως τα υπάρχοντα πράγματα θα ήταν δυνατόν να ανα- 
χθούνμόνο στο αιώνιο στοιχείο τους του όντος. στον Ά γ -  
κνι, πίσω στο αθάνατο Πυρ. Κάτι που είναι αιώνιο, που εί
ναι αυτό το ίδιο αιώνιό της, κάτι που είναι για πάντα Ένα- 
για τί ο κόσμος είναι αιωνίως ένας και πολλαπλούς και 
δεν παύει διά του γίγνεσθαι να είναι ένας- κάτι που είναι 
Θεός (Ζεύς). κάτι που θα μπορούσε να απεικονισθεί σαν 
Πυρ. Το Πυρ αυτό που αν και είναι πάντα μία ενεργός δύ
ναμη είναι ωστόσο μια ουσία, ή τουλάχιστον μία ουσιαστι
κή δύναμη και όχι απλώς μία αφηρημένη Θέληση του 
γίγνεσθαι, κάτι από το οποίο εξέρχεται παν κοσμικόν γ ί
γνεσθαι και στο οποίο επιστρέφει, τι άλλο είναι, λοιπόν, 
παρά αυτό τούτο το αιώνιο Ον; //43°

Εδώ ο Sri Aurobindo, αγγίζει στα σίγουρα την γνή-
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σια Ηρακλειτική σκέψη πάνω στο απόσπασμα αυτό. Δεν 
δέχεται αυτή την καθολική κατάληψη των πάντων από το 
Πυρ και την εκμηδένιση όλης της μέχρι τότε πορείας. Βέ
βαια σε κάποιο άλλο απόσπασμά του, που χρησιμοποίησα 
στο βιβλίο, δείχνει σα να ενστερνίζεται, την έννοια των 
εκπυρώσεων και των παλιγγενεσιών, όπως αυτή αναπτύχ
θηκε από τους Στωϊκούς.

X II.- Απ. 67. ο θεός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, 
πόλεμος ειρήνη, κόρος λιμός, αλλοιούται δέ όκωσπερ (πυρ), 
οπόταν συμμιγή θυώμασιν, ονομάζεται καθ’ ηδονήν εκά- 
στου.

ο θεός είναι η μέρα και η νύχτα, χειμώνας καλοκαί
ρι, πόλεμος και ειρήνη, χορτασμός και πείνα και αλλοιώ
νεται, όπως ακριβώς το πυρ, το οποίον, όταν αναμιχθεί με 
αρωματικές ουσίες, παίρνει το όνομα κατά το κέφι του κα- 
θενός..

Αυτό το απόσπασμα το αντιμετωπίσαμε πιο πάνω. 
Στο σημείο αυτό έχω να πω πως ο Ηράκλειτος, ενώ εδώ 
μιλά για τον Θεό, το αείζωον πυρ, κάνει ένα λογοπαίγνιο 
και μας λέγει ότι ο Θεός είναι για  τους ανθρώπους, όπως 
τα θυμιάματα τα οποία θα ρίξεις στη φωτιά, το συμβατικό 
πυρ, και θα πάρεις το άρωμα του Θεού που εσύ θέλησες.

Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να παραθέσω ένα φο
βερό κομμάτι από την άπω Ανατολή και συγκεκριμένα από 
το Ζεν: "Όταν ρώτησε ένας μοναχός τον Τσ’ ούι β ε ϊ για το 
νόημα του Βουδδισμού, εκείνος απάντησε "περίμενε να φύ
γουν οι άλλοι και θα σου πω". Λ ίγο  αργότερα ο μοναχός 
ξαναγύρισε. "Τώρα έφυγαν όλοι, απάντησέ μου σε παρα
καλώ" Ο Τσ’ ούι β ε ϊ  σηκώθηκε, πήγε τον μοναχό σε ένα 
κήπο κι άρχισε να περπατά ανάμεσα στα μεγάλα μπαμπού, 
χωρίς να λέγει τίποτα. Ο μοναχός όμως εξακολούθησε να 
μην καταλαβαίνει και επέμενε να πάρει μιαν απάντηση, ο
πότε τελικά ο Τσ’ ούι β ε ϊ  του είπε: "κοίτα! Ένα ψηλό μπα
μπού, κοίτα. Να ένα κοντό μπαμπού' 431 Έ τσ ι λοιπόν για 430 431

430 6λ  Aurobindo Sri "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ", εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟ
ΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ. Αθήνα 1969., σελ 27 επ.
431 6 λ  A llan  W . W a tt s  Ο  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Ζ Ε Ν , ε κ δ ό σ ε ις  Ω Ρ Ο -  
Ρ Α , Α δ ή ν α  1 9 8 8 , σ ε λ . 1 6 6 .
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να καταλάβεις το αληθινό νόημα του Βουδδισμοΰ, πρέ- πει 
να καταλάβεις πως το ψηλό μπαμπού και το κοντό μπα
μπού, είναι το ίδιο. Σας λέγει τίποτα αυτό; Μήπως σας θυ
μίζει λίγο Ηράκλειτο; Μήπως σας θυμίζει λίγο αυτό: "θε
ός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος λ ι
μός" και εδώ ο Ηράκλειτος μιλάει για τα ψηλά και τα κο
ντά μπαμπού, για τον νόμο των αντιθέσεων, που τελικά εί
ναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί κάποιος από τους αναγνώ
στες να αμφιβάλει γ ι’ αυτά που λέω. Αλλά δεν θα αμφι
βάλλει πολύ αν διαβάσουμε την συνέχεια, στο θαυμάσιο 
αυτό βιβλίο.

"Και ένα άλλο ποίημα Ζενρίν μας λέγει:
Ένα μακρύ πράγμα, είναι το μακρύ σώμα του Βούδ- 

δα,
Ένα κοντό πράγμα είναι το κοντό σώμα του Βούδ-

δα.”
Βλέπουμε λοιπόν εδώ, την ταύτιση της Ηρακλειτι- 

κής σκέψης προς το ΖΕΝ που είναι μια έκφραση του Βουδ- 
δισμού. Είπαμε πιο πάνω πως ο Ηράκλειτος, ο Βούδδας, ο 
Ζωροάστρης και ο Λάο-Τσε, υπήρξαν σύγχρονοι. Έ  και 
λοιπόν; οι άλλοι σύγχρονοί του, έφτιαξαν Θρησκείες ή Κο
σμοθεωρίες. Ο Ηράκλειτος δεν έκανε τίποτα απ’ αυτά. Ο 
Ηράκλειτος, ήρθε Βασιλιάς κι, έφυγε ταπεινός. Για σκε- 
φτείτε αυτή την μεγαλοσύνη: Να έρθεις στην Γη βασιλιάς 
και να φύγεις απ’ αυτή σαν ο πιο ταπεινός άνθρωπος. Εγώ 
αποκαλύπτομαι μπροστά σ’ αυτόν τον ταπεινό επιβάτη του 
πλοίου "Γη". Δηλαδή του βγάζω το καπέλλο μου, κι απορώ, 
ποια καλή μοίρα (για μας) τον έσπρωξε ως εδώ, για να α
κούσουμε αυτή την καθαρή και λάγαρη φωνή του. Εσείς;

Τι άφησε λοιπόν ο Ηράκλειτος; Αφησε ένα μοναδικό 
τρόπο σκέψης, που ανάγκη πάσα να γίνει κατανοητή από 
τους ανθρώπους.

Απ. 90. πυρός τε ανταμοιβή τα πάντα καί πυρ απάν
των όκωσπερ χρυσού χρήματα κα ί χρημάτων χρυσός.

τα πάντα είναι ανταλλαγή πυρός και το πυρ αν
ταλλαγή των πάντων, όπως ακριβώς είναι η ανταλλαγή 
χρυσού με πράγματα και πραγμάτων με χρυσάφι.

Κι αυτό το απόσπασμα το αντιμετωπίσαμε πιο πάνω 
και σε άλλα μέρη του βιβλίου αυτού και νομίζω πως δεν

DAAW φ. Γ<Λ/>ΓΑΗ<>Π0/Λ0/ P̂-AKÂ 'T<>£ ο <φ<£ΐοI
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χρειάζεται τίποτα να προσθέσουμε.

X III.-  Απ. 84a. μεταβάλλον αναπαύεται.
αφού επιφέρει την μεταβολή αναπαύεται.
Το απόσπασμα αυτό διασώθηκε από τον Πλωτίνο 

στις Εννεάδες. Καίτοι δεν αναφέρεται ευθέως στο Πυρ, 
θεωρείται από όλους σχεδόν, ότι ανήκει στα αποσπάσματα 
του Ηράκλειτου που αναφέρονται στο Πυρ και ότι μιλάει 
γι’ αυτό.

Δ εν έχω λόγους να αρνηθώ την εκδοχή αυτή, γιατί 
τελεί σε αρμονία προς το απ. 30 που μας λέγει ότι το πυρ 
ανάβει και σβήνει με μέτρα. Κατά συνέπεια ανάμεσα στα 
διαστήματα της αφής και της σβέσης του πυρός, δεν υπάρ
χει αμφιβολία ότι αναπαύεται, δηλαδή βρίσκεται σε λανθά- 
νουσα κατάσταση, δεν σβήνει δηλαδή αλλά λειτουργεί, α
κόμη κι αναπαυόμενο. Είναι αυτό που είδαμε πιο πάνω ο 
"πρηστήρ" αυτός που συντηρεί την αιώνια φλόγα, στα κα
τώτερα πεδία της ύλης του σύμπαντος κι ακόμη στα κατώ
τερα πεδία της ύλης της γης, αυτού του δικού μας πλανήτη.

Ναι μέσα στην δομή του δικού μας πλανήτη, το με
ταβάλλον Πυρ, διατηρεί ακοίμητη την φωτιά και την δύ
ναμή του, αναπαυόμενο. Και εμείς οι άνθρωποι καίτοι κα
θημερινά ζούμε με τον Λόγο και εξ αιτίας αυτού, μοιά
ζουμε σα να έχουμε μια δική μας χωριστή φρόνηση, γιατί 
δεν τον αναγνωρίζουμε τον Λόγο και απ’ αυτή την έλλει
ψη κατανόησης, πορευόμαστε δρόμο που δεν συντονίζεται 
με τον παγκόσμιο ρυθμό. Έ τσ ι θεωρούμε τους εαυτούς μας 
πανευτυχείς, αυτάρκεις απόλυτα ατομικοποιημένους και 
πολλές φορές αυτοδύναμους και πολύ δυνατούς, αν μάλι
στα αυτή η αυτοδυναμία και η αίσθηση δύναμης, στηρίζεται 
είτε σε κάποια οικονομική επιφάνεια, είτε σε κάποια φα
νατική ιδεολογική ή θρησκευτική τοποθέτηση (όποιας μορ
φής, ονομασίας και απόχρωσης), είτε σε αφόρητη έξαρση 
του Εγώ.

Και οι τρεις αυτές καταστάσεις είναι κατ’ εξοχήν ο
λέθριες για την ουσιαστική κατανόηση της γνώσης. Βλά
πτουν κι οι τρεις τους την κατανόηση το ίδιο. 432 Αλλά ο

432 Ο  Έ λ λ η ν α ς  π ο ιη τ ή ς  Κ. Κ α β ά φ η ς , σ τ ο ν  ο π ο ίο  α ν α φ έ ρ ο μ α ι  σε
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Λόγος που εμείς προσπαθούμε στην επίγεια ζωή μας, με 
μια τέτοια τεχνική, κι αναφέρομαι και στις τρεις περιπτώ
σεις, που αντιμετωπίσαμε πιο πάνω, να τον παρακάμψουμε, 
δεν παρακάμπτεται έτσι. Ό χ ι δεν παρακάμπτεται έτσι, θέ
λουμε ή δεν θέλουμε. Ο Λόγος αυτός περιέχει σαν απαρά
βατο όρο του, την καταστροφή των μορφών, το θάνατο των 
μορφών και φυσικά, αφού μέσα σ’ αυτές τις μορφές κατα- 
λέγεται και ο συγκεκριμένος, ο κάθε συγκεκριμένος, άν
θρωπος, τότε τρομάζουμε, γιατί με όσα υλικά αποθέματα 
(χρήμα, φανατική ιδεολογία ή Εγώ) κι αν έχουμε, δεν μπο
ρούμε να κάνουμε την υπέρβαση του αναπότρεπτου θανά
του. Πάνω σ’ αυτό το θέμα, η ανατολική ορθόδοξη Εκκλη
σία, στην νεκρώσιμη ακουλουθία, έχει μια φοβερή φράση: 
"..θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω τον θάνατον.." Ναι 
θρήνος και οδυρμός ακουλουθεί όποιον προσπαθεί να κάνει 
την υπέρβαση του παγκόσμιου σχεδίου, που από ορισμό έ
χει τον όρο της καταστροφής των μορφών, με τέτοια τεχνι
κή, που αναφέραμε πιο πάνω. Μα πως μπορεί να γίνει αυτή 
η υπέρβαση, θα ρωτήσει ίσως κάποιος απ’ τους αναγνώστες 
και με το δίκιο του.

Θα απαντήσω με ευθύτητα και χωρίς υπεκφυγές: Με 
την άμεση κατανόηση του Λόγου, του παγκόσμιου Ρυθμού, 
αυτού που έχει σαν βασικό δεδομένο την καταστροφή των 
υλικών μορφών, μέσα στην αέναη πορεία του σύμπαντος. Ο 
πρώτος στην τάξη αδελφός μας, ο Χριστός, είναι αυτός που 
δίδαξε αυτή την κατανόηση του θανάτου των μορφών, αυ
τός που με την τελευταία ζωή του πάνω στον πλανήτη γη, 
μας έδειξε την πορεία που πρέπει ο καθένας ν’ ακολουθή
σει για  την τελείωση ή για να δικαιωθεί την βασιλεία. Ο 
Χριστός γεννήθηκε σε μια ταπεινή γωνιά της γης και σε 
ένα πιο ταπεινό στάβλο αλόγων, όπου τα συμπαθή αυτά 
τετράποδα, κατουρούσαν και κόπριζαν ανεξέλεγκτα, όπως 
ακριβώς το ορίζει ο Λόγος ή το Σχέδιο γ ι’ αυτά. Εκεί α
κριβώς στο κέντρο της λάσπης και στην πιο ξεχωριστή 
μορφή της γεννιέται αυτή η από πολύ χρόνο καθαγιασμένη

Ρ4ΛΛΗ φ- Γ^Λ/>Γ4Κ<>Πο/Αθ/ WMKA«IT<>£ ο  <φ<ξΙοξ

π ο λ λ ά  σ η μ ε ία  το υ  6 ι6 λ ίο υ  α υ τ ο ύ , σ τ ο  π ο ίη μ ά  το υ  " Α ς φ ρ ό ν τ ι
ζ α ν '  π ε ρ ιέ χ ε ι  έ ν α  π ο λ ύ  ω ρ α ίο  σ τ ίχ ο  π ο υ  λ έγ ε ι:  " βλάπτουν κι 
τρεις τους την Συρία το ίδιο..'
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ψυχή, για να υπηρετήσει την ανθρωπότητα και πάλι. Αυτή 
η ψυχή, διαγράφει την πορεία της πάνω στη γη και κατα
λήγει στον σταυρικό θάνατο, δηλαδή στο θάνατο της μορ
φής, της υλικής μορφής, την οποία είχε περιβληθεΐ. Και με
τά τον μορφικό θάνατο, ανασταίνεται και ήταν αυτή η πιο 
μεγάλη απόδειξη ότι η κατανόηση του θανάτου των μορ
φών, καταλήγει στην κατανόηση της αληθινής σύστασης 
του σύμπαντος. Η απόδειξη, όχι γι Αυτόν, αλλά για μας 
στους οποίους απευθύνθηκε.

Ο άγνωστος υμνωδός 433 θα γράψει για το θέμα αυ
τό: "...θανάτω θάνατον πατήσας..." που σημαίνει ότι ο Χρι
στός, διά του μορφικού θανάτου του, μας έδωσε το δρόμο 
για το κατόρθωμα αυτό. Με το να καταπατήσει τον θάνα
το κανείς, με λίγα λόγια να κυριαρχήσει πάνω στον θάνα
το, δηλαδή με την κατανόηση του σχεδίου, που θεσπίζει 
τον θάνατο των μορφών, ξέφυγε σε άλλη διάσταση, σε ε
κείνη την διάσταση που θάνατος στην ουσία δεν υπάρχει. 
Και σαν να επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές, ο Χριστός 
δηλώνει:

"..αμήν αμήν λέγω  υμι'ν, εάν τις τον λόγον τον εμόν 
τηρήση, θάνατον ου μη θεωρήση εις τον αιώνα."

Που σημαίνει 434 ότι η αληθινή γνώση, του Παγκό
σμιου Σχεδίου, που εκφέρεται με τα διδάγματα του Χρι-

433 Σχεδόν όλοι αυτοί οι φοβεροί υμνωδοί της Ανατολικής Ορ
θόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας είναι άγνωστοι. Και γιατί ά
ραγε να είναι γνωστοί:; Ήταν τέκνα που τάχθηκαν μέσα στους 
αιώνες που ακολούθησαν την έλευση του Κυρίου, να υπηρετή
σουν αυτή την αδελφότητα, ταπεινά και με αυταπάρνηση του Ε
γώ. Αν κανείς θέλει να έχει μια απόδειξη γι’ αυτό πρέπει να επι- 
σκεφθεί το Αγιο Όρος. Ανάμεσα σε πολλούς κι ετερόκλητους 
μοναχούς, θα 6ρει μια μεγάλη μαγιά, ταπεινών αδελφών μας, 
που υπηρετούν την Χριστιανική αδελφότητα ακόμη, με του ίδιο 
τρόπο.

Ομολογώ ότι κάθε φορά, που στο βιβλίο αυτό κάνω χρήση 
του ρήματος σημαίνω και ειδικά στον τρίτο ενεστώτα, (σημαίνω, 
σημαίνεις, σημαίνει, μούρχεται στο νου, η φράση αυτή του δά
σκαλου Ηράκλειτου, "...ούτε λέγει, ούτε κρύπτει, αλλά σημαί
νει.. "

ΡΛΛΛΗ φ. rw rA I<opoy/\oy ΗΜΚ/κίΤοξ ο ϊφ ί ΐ ίο ι
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στού, αυτού που κατέγνωσε 435 436 437 τον θάνατο των μορφών και 
αναστήθηκε πάνω απ’ αυτόν τον μορφικό θάνατο, αποτελεί 
τον μοναδικό τρόπο, για να ξεπεράσει, όποιος ενδιαφερό
μενος γ ι’ αυτό, τον θάνατο. Ο θάνατος είναι αναγκαίο 
στοιχείο για την πρόοδο και την αέναη ροή του κόσμου, 
την ομαλή εξέλιξη του παγκόσμιου ρυθμού. Είδαμε πιο πά
νω για  τον κόκκο του σταριού, ο οποίος αν δεν πεθάνει 
μένει μόνος, αλλά αν πεθάνει θα φέρει πολύ καρπό. Αυτό 
συμβολίζει ότι η έλλειψη του μορφικού θανάτου, παρεμ
ποδίζει την ροή του Σχεδίου και φρενάρει την εξέλιξη.
* "Το στάχυ είναι ο άρτος: ο Ιησούς

ενσαρκωμένος, ζωντανός και νεκρός"
Αυτός είναι ένας στίχος του Federico Garcia Lorca.

436 Παρατηρήστε πως αυτό το τρομερό παιδί της Γρανάδας
437 συλλαμβάνει το αέναο γίγνεσθαι, πάνω από μορφές και 
στην συνεχή ροή και μετάπλαση των μορφών. Το στάχυ, σ’ 
αυτή την εξέλιξη, γίνεται άρτος. Το στάχυ, εδώ με έναν 
άλλο θάνατο, μεταπλάθεται σε ψωμί. Το ψωμί είναι πηγή 
μιας άλλης ζωής, αλλά όμως είναι και ο αναγκαίος θάνα
τος του σταριού, αφού για να γίνει ο άρτος, το στάχυ συν- 
θλίβεται, απομορφοποιείται και γίνεται αλεύρι, αναμιγνύ
εται (με νερό και μαγιά), πλάθεται στην νέα μορφή του 
(ζυμάρι) και ψήνεται στην φωτιά. Εδώ ο Λόρκα πραγμα-

435 Β έ β α ια  ό χ ι  σ ’ α υ τ ή  τ η ν  π α ρ ο υ σ ία  τ ο υ , α λ λ ά  σ ’ α υ τή  σ α ν  π α 
ρ ά δ ε ιγ μ α  και ο δ η γ ό ,  σ ’ ό λ ο υ ς  εμ ά ς .
436 L o r c a  G a rc ia  F e d e r ic o  Π Ο ΙΗ Τ ΙΚ Α  Α Π Α Ν Τ Α  (δ ίτ ο μ ο ), ε κ 
δ ό σ ε ι ς  Ε Κ Α Τ Η , Α θ ή ν α  1 9 9 7  τ ό μ ο ς  Α ’ σ ε λ ίδ α  1 2 3
437 Ο  Φ ε ν τ ε ρ ίκ ο  Γ κ α ρ σ ία  Α ό ρ κ α  γ ε ν ν ή θ η κ ε  σ τ ις  5  Ιο υ ν ίο υ  1 8 9 9  
σ τ ο  χ ω ρ ιό  Φ ο υ έ ν τ ε ς  Β α κ ιέ ρ ο ς  κ ο υ τ ά  σ τ η ν  Γ ρ α υ ά δ α  τ η ς  Ισ π α 
ν ία ς . Ο  Α ό ρ κ α  ή τ α ν  έ ν α  π ο λ ύ π λ ε υ ρ ο  κι εκ ρ η κ τ ικ ό  τ α λ έ ν τ ο .  
Π ο ιη τ ή ς , θ ε α τ ρ ικ ό ς  σ υ γ γ ρ α φ έ α ς , ζ ω γ ρ ά φ ο ς , σ κ ιτ σ ο γ ρ ά φ ο ς  και 
μ ο υ σ ικ ό ς . Τ α  π ιο  γ ν ω σ τ ά  το υ  θ εα τ ρ ικ ά  έ ρ γ α , ε ίν α ι  Ό  μ α τ ω μ έ 
ν ο ς  γ ά μ ο ς"  και "το Σ πίτι τ η ς  Μ π ε ρ ν ά ν τ α  Ά λμπα". Έ ν α  π ο λ ύ  μ ε 
γ ά λ ο  π ο ιη τ ικ ό  τ ο υ  έ ρ γ ο , ε ίν α ι  τ ο " θ ρ ή ν ο ς  γ ια  τ ο ν  Ιγ κ ν ά τ σ ιο  
Σ α ν τ σ ίε θ  Μ εχ ία ς"  γ ια  τ ο υ  ο μ ώ ν υ μ ο  φ ίλ ο  τ ο υ  τ α υ ρ ο μ ά χ ο  π ο υ  
σ κ ο τ ώ θ η κ ε  σ ε  τ α υ ρ ο μ α χ ία . Σ τις 1 9  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  τ ο υ  έ τ ο υ ς  1 9 3 6 ,  
ο  Α ό ρ κ α  ε κ τ ε λ έ σ τ η κ ε  α π ό  τ ο υ ς  φ α σ ίσ τ ε ς  τ ο υ  Φ ρ ά ν κ ο , σ ε  η λ ικ ία  
3 7  ετ ώ ν , σ ε  μ ια  τ ο π ο θ ε σ ία  έ ξ ω  α π ό  τ η ν  Γ ρ α υ ά δ α .
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τοποιεί μια πιο πέρα υπέρβαση όταν μας λέγει, ότι αυτή η 
μικρή ροή και μετάπλαση, (σε περιβάλλον στάχυ και άρ
του), είναι ο Ιησούς ενσαρκωμένος και ζωντανός αλλά και 
νεκρός. Ναι ο Ιησούς, σαν έκφραση του Θείου στον υλικό 
κόσμο, είναι μέσα σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. Ίσως 
στο πιο κάτω κεφάλαιο να βρείτε κάποια πράγματα πάνω 
στο θέμα που εξετάσαμε εδώ.

X IV .- αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, ζώντες τον 
εκείνων θάνατον, τόν δέ εκείνω νβίον τεθνεώτες.

αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, αφού ζουν από 
τον θάνατον εκείνων και πεθαίνουν από τον βίον εκεί
νων. Αυτά μας λέγει ο Ηράκλειτος στο απ. 62 που διέσωσε 
ο Ιππόλυτος.

Τώρα ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε αυτό το δυσ
νόητο Ηρακλειτικό απόσπασμα, το οποίο πολλούς πονο
κέφαλους έχει προσφέρει στους ερμηνευτές του. Τώρα ε
μείς είμαστε έτοιμοι για την ερμηνεία του.

Απ’ όσα είδαμε πιο πάνω, από το απόσπασμα αυτό 
του Χριστού για τον κόκκο του σταριού, μπορούμε να κα
ταλάβουμε εύκολα αυτό το κατά το φαινόμενο, λογοπαί
γνιο που μας παραθέτει εδώ ο Ηράκλειτος, ενώ στην ουσία 
πρόκειται για  την διαλεκτική ουσιαστική γνώση.

Τα πάντα είναι αθάνατα και θνητά, θνητά και αθά
νατα, και ζουν τα θνητά, τον θάνατο των αθανάτων και 
πεθαίνουν τα αθάνατα από την ζωή των θνητών. Ναι περί
που έτσι είναι το νόημα αυτών που μας λέγει εδώ ο Ηρά
κλειτος. Αυτή η διαπλεκόμενη αλληλουχία των αντιθέτων, 
που στην ουσία είναι ένα και το αυτό, δεν εκφράζει τίποτε 
άλλο από την φαινομένη, εναλλαγή των αντίθετων κατα
στάσεων, που για τα ανθρώπινα μέτρα, είναι περίεργα, αλ
λά για τα Θεία είναι κοινός τόπος. Ο σπόρος του σταριού 
πρέπει να πεθάνει για να καρποφορήσει, αλλά αυτοί που 
δημιουργούνται απ’ την καρποφορία του, είναι νέοι καρποί, 
που έχουν κι αυτοί την εντολή να πεθάνουν για να καρπο
φορήσουν. Έ τσ ι ο θάνατος των μεν, είναι ζωή για τους δε, 
και η ζωή των δε, είναι ο θάνατος για τους μεν. Γι’ αυτό 
λοιπόν για την Ηρακλειτική σκέψη, δεν υπάρχουν διαχω- 
ριστικά όρια μεταξύ ζωής και θανάτου, όπως δεν υπάρχουν

ΡΛ/W φ. Γ̂ Λ/>ΓΛΚθΠο/Λ<>/ ΗΜΚ/^ΤΟξ ο <Φ<ξΐθ£
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τέτοια όρια στην Χριστιανική θεώρηση των υλικών πραγ
μάτων.

Μέσα μου έχω κάποιους στίχους, που αυτή την στιγ
μή δεν μπορώ να κατονομάσω απόλυτα τον δημιουργό 
τους, αλλά νομίζω είναι του Κ. Παλαμά. Μη με λοιδορήσε
τε γ ι’ αυτό που λέω. Λεν σας έχει τύχει ποτέ αυτό; Να θυ
μόσαστε κάποιους στίχους, αλλά να μη θυμόσαστε σε ποιον 
ποιητή αναφέρονται; ούτε σε ποιο έργο του; Αν δεν σας έ
χει τύχει λοιδορήστε με. Εδώ θέλω να σας εξομολογηθώ, 
ότι γράφοντας αυτό το βιβλίο, μέσα σε χρονικά περιθώρια 
που δεν είναι και τα καλύτερα για το γράψιμο ενός βι
βλίου τέτοιου όγκου, αναγκάστηκα πολλές φορές να επι
στρατεύσω την μνήμη μου, που κάποτε ήταν πολύ πάνω απ’ 
το μέτριο, αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ πια να ελέγξω, σε 
ποια κατάσταση βρίσκεται, παρά την βασική μου αντίληψη 
για την άμεση επαφή του συγγραφέα, τού όποιου συγγρα
φέα, με τις πηγές που εκθέτω σε άλλα μέρη του βιβλίου 
αυτού.

Πάντως αυτοί οι στίχοι έχουν περίπου έτσι:
"Χρωστούμε σ ’ όσους ήρθανε, θαρθούνε, θα περάσουν, 

κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι νεκροί".
Μη μου πείτε ότι αυτοί οι στίχοι δεν απηχούν αυτή 

την Ηρακλειτική αντίληψη που εκφράζεται στο απ. 62 και 
δεν εκφράζουν αυτή την διαρκή μετάλλαξη, μεταξύ ζών- 
των και νεκρών.

Πάντως στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε και το 
απ. 76 το οποίο έχει έτσι:

An. 76. ζη πυρ τον γης θάνατον καί αήρ ζη τόν πυράς θάνατον, ύδωρ ζη 
τόν αέρος θάνατον, γη τόν ύδατος

πυράς θάνατος αέρι γένεσις, καί αέρος θάνατος ύδατι γένεσις.
ότι γης θάνατος ύδωρ γενέσθαι καί ύδατος θάνατος αέρα γενέσθαι καί 

αέρος πυρ καί έμπαλιν.
(ο θάνατος της γης είναι ζωή του πυράς, ο θάνατος του πυράς ζωή του 

αέρα, ο θάνατος του αέρα ζωή του νερού, ο θάνατος του νερού ζωή της γης.
ο θάνατος του πυράς είναι γένεση του αέρα και ο θάνατος του αέρα εί

ναι γένεση του νερού.
γιατί ο θάνατος της γης είναι γένεση του νερού και ο θάνατος του νερού 

είναι γένεση του αέρα και ο θάνατος του αέρα είναι γένεση του πυράς και αντί
στροφα.).

Βλέπετε ότι εδώ ο Ηράκλειτος μας μιλάει για την

ΡΛ/W φ. ο (ίο / / \ ο /  HMK/VOT<>£ ο <φ<£ΐο£
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συνεχή ροή και μετάπλαση των πάντων εκ των πάντων. 
Μέσα στην φύση υπάρχει μια διαρκής αλληλοεξάρτηση και 
μετάπλαση. Τίποτε στην φύση δεν είναι τυχαίο και τίποτε 
στην φύση δεν χάνεται αλλά απλούστατα αλλάζει μορφή 
και τα πάντα πορεύονται διαρκώς και εξελισσόμενα κατά 
τους κανόνες του Λόγου ή της εκδηλωμένης θεότητας. 
Αυτά που λέμε εδώ, μη τα πάρετε για αόριστες φιλοσοφι
κές δοξασίες. Στην αρχαιότητα, πολλοί και κυριώτερα ο 
Αριστοτέλης, πολλά από τα λόγια του Ηράκλειτου, τα θε
ώρησαν νεφελώδεις και αναπόδεικτες φιλοσοφικές δοξα
σίες. Η σύγχρονη επιστήμη όμως και πιο πολύ η πρώιμη 
και η ύστερη πια κβαντομηχανική, ακολουθούν αυτόν τον 
τρόπο σκέψης, όπως είδαμε σε πολλά σημεία του βιβλίου 
αυτού. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Την εντροπία ή τον 
θερμικό θάνατο, την αντιμετωπίσαμε πιο πάνω. Αλλά, οι 
περισσότεροι σύγχρονοι επιστήμονες, δεν δέχονται ότι η 
θερμική απώλεια είναι οριστική και αμετάκλητη, αν όχι 
για την Γη, τουλάχιστο για το Σύμπαν. Κάπου, ας πούμε, α
ποθηκεύεται, πιθανό στις μαύρες τρύπες. Έ τσ ι λοιπόν αυ
τό που χάθηκε, δηλαδή που πέθανε, για τα δικά μας μέτρα 
αντίληψης των συμβάντων, επιβιώνει σε άλλο επίπεδο 
συμβάντων. Μα είχε άδικο ο Εφέσιος όταν μας είπε: 

απ. 88. Πλούταρχος. Παραμυθητικός προς Απολλώνων 106 e 
ταυτό τ' ένι ζων καί τεθνηκός καί εγρηγορός καί καθεύδον καί νέον καί 

γηραιόν τάδε γάρ μεταπεσόντα εκείνα έστι κ'ακείνα πάλιν μεταπεσόντα τού
τα.

είναι το ίδιο αυτό που ζει κι αυτό που πέθανε, αυτό που είναι ξύπνιο κι 
αυτό που κοιμάται, νεότητα και γηρατειά διότι αυτά μεταπίπτουν και γίνονται 
εκείνα και εκείνα πάλι μεταπίπτουν σε αυτά.

Αυτή είναι η ακαταμάχητη πολυδιάστατη Ηρακλει- 
τική Σκέψη.

X V .- Απ. 119. Στοβ. 4, 40, 23 "ήθος ανθρώπω δαί
μων."

το ήθος είναι για  τον άνθρωπο ο δαίμων του, (δηλα
δή ο Θεός του).438

438 Η Ελληνική λέξη  Δαίμων, έχει πολλα πλές έννοιες. Σημαίνει 
Θ εός ή Θεά, η δεότητα γενικά , μοίρα, ειμαρμένη, τύχη, πεπρω
μένο. Για τις έ ννο ιες  του δα ίμονα  μπορεί ο αναγνώ στης να
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Έ τσι λοιπόν, μπορούμε να να πούμε απλά, πως ο Η 
ράκλειτος μας ψιθυρίζει εδώ ότι το ήθος του ανθρώπου εί
ναι ο Θεός του, αυτός ο Θεός που είναι εξακτινωμένος σ’ 
όλη την δημιουργία απ’ τον πιο μεγάλο μέχρι τον πιο μικρό 
οργανισμό της δημιουργίας, αυτός ο συνδετικός ιστός των 
πάντων, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, αυτό το 
φως που περιέχει το παν και προς το οποίο το παν τείνει, 
το οποίο αφυπνίζει τις ανθρώπινες διάνοιες, το φως της α
γάπης το οποίο ενώνει και συντονίζει όλη την πλάση.

XV I.- Απ. 3. Αέτιος II 24, 4 " (περί μεγέθους ηλίου) 
εύρος ποδός ανθρωπείου.

(για το μέγεθος του ηλίου) είναι στο πλάτος του αν
θρώπινου ποδιού.

Το απόσπασμα αυτό του Ηράκλειτου, έχει προκαλέ- 
σει πολλές και ποικίλες ερμηνείες κι απορίες. Τι είναι ά
ραγε αυτό που μας λέγει εδώ αυτό το τρομερό παιδί της Ε
φέσου; Πάνω στην ερμηνεία του αποσπάσματος, έχουν 
διατυπωθεί πολλές απόψεις. Μια απ’ αυτές είναι ότι οι αρ
χαίοι Έ λληνες, πίστευαν ότι τα ουράνια σώματα είναι πο
λύ μικρά και γ ι’ αυτό οι αρχαίοι Έ λληνες έλεγαν κάτι 
τέτοια πράγματα.

Αυτό δεν το δέχομαι ούτε για όλους τους αρχαίους 
Έ λληνες συγγραφείς και πιο πολύ δεν το δέχομαι για τον 
Ηράκλειτο. Οι ερμηνευτές του Ηράκλειτου έχουν πει δι
άφορες απόψεις για το απόσπασμα αυτό, που δεν θα προσ
παθήσω να σας τις μεταφέρω εδώ αναλυτικά λόγω έκτα
σης.

Νομίζω πως θα συμφωνήσω περισσότερο στο θέμα 
αυτό με τον X. Λαμπρίδη ο οποίος μιλά για κάποιο μυ- 
στηριακό συμβολισμό των εννοιών ήλιος-άνθρωπος- πόδι.

Για την ερμηνεία αυτού του αποσπάσματος παραπέμ
πω πιο κάτω όπου υπάρχει ειδική ενότητα για τον Ή λιο.

X V II- Απ. 18 Κλήμης Σρωμ. 11 1Γ εάν μή έλπηται

Ρ4ΛΛΗ φ. Γ A\>o[\oy/\oy η^ΑΚ/Α^ιΤο ^ ο <<**ξΐο£

συμβουλευτεί τα λεξικά I. ΣΤ Α Μ Α Τ Α Κ Ο Υ  ΛΕΞΙΚΟ ΤΗ Σ Α Ρ 
ΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ και L iddeil-Scott, Μεγάλο 
Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, κάτω από τη λέξη.
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ανέλπισχον ουκ εξευρήσει ανεξερεύνηχον εόν καί άπορον.
εάν δεν ελπίζεις, δεν θα βρεις χο ανέλπισχο, χο α- 

νεξευρεύνηχο και χο άπορον (αυχό που δεν έχει πόρο, πέ
ρασμα, άβαχο, απλησίασχο, απροσπέλασχο).

Για χο απόσπασμα αυχό έχουμε μιλήσει και σε άλλα 
σημεία χου βιβλίου, αλλά εδώ θέλω να εξεχάσουμε χο από
σπασμα από μια άλλη πλευρά.

Τι μας λέγει άραγε σχο απόσπασμα αυχό ο Ηράκλει- 
χος; Εδώ μας λέγει μια πανάρχαια μυσχική αλήθεια, δηλα
δή για να αξιωθεί κανείς χο ανέλπισχο, πρέπει να ελπίζει 
γ ι’ αυχή χην εξέλιξη, που σημαίνει με λίγα λόγια όχι ο άν
θρωπος πρέπει, για να προχωρήσει σχην αχραπό χης γνώ 
σης, να βρεθεί σε μια καχάσχαση, ελπίδας, δηλαδή αναμο
νής, για  κάχι που είναι έξω από χα αναμενόμενα, σχον κα- 
χά χην χρέχουσα ανχίληψη φυσικό κόσμο, πράγμαχα. Η 
φύσις κρύπχεσθαι φιλεί μας είπε ο Ηράκλειχος. Η φύση α
γαπά να κρύβεχαι. Αλλά για  να καχαλάβει κανείς αυχή 
χην απόκρυφη πλευρά χης φύσης, αυχής που αγαπά να κρύ
βεχαι, πρέπει να ελπίζει, που σημαίνει όχι πρέπει να βρί- 
σκεχαι σε μια καχάσχαση ελπίδας και αναμονής και προ- 
εχοιμασίας γ ι’ αυχή χην αποκάλυψη χης απόκρυφης πλευ
ράς χης φύσης. Αυχή είναι μια εξαιρεχικά δύσκολη και ι- 
διαίχερη καχάσχαση που μερικοί χην ονομάζουν η καχά
σχαση χου ζηλωχή, άλλοι χου μαθηχή κ.λ.π. Πάνχως είναι 
μια πραγμαχική καχάσχαση, χου ανθρώπου, που πρέπει να 
φχάσει σ’ αυχή χην ιδιαίχερη θέση αναμονής. Αλλά για να 
δούμε πιο κάχω χι είναι αυχή η έννοια να πισχεύεις (να ελ
πίζεις, χο ίδιο είναι) σχο ανέλπισχο. Τι είναι λοιπόν αυχό 
χο ανέλπισχο; Είναι χο πρώχο και βασικό ερώχημα. Τι 
προσδιορίζει χο ανέλπισχο. Το ανέλπισχο είναι αυχό που α- 
ποκλείεχαι από χην μέση ανθρώπινη συνείδηση που βασί- 
ζεχαι πάνω σχην μελέχη χου οραχού και απχού κόσμου, που 
για χον κάθε άνθρωπο είναι η δέσμευση που έρχεχαι με χην 
εμπειρία χων προηγουμένων ανθρώπινων γνώσεων, που έ
χουν αποχυπωθεί εμπειρικά ή και επισχημονικά. Το γεγο
νός όχι χο νερό παρέχει δροσιά ενώ η φωχιά καίει και χο 
γεγονός όχι αν ρίξεις από χον όροφο, που βρίσκεχαι χο 
σπίχι σου, ένα ανχικείμενο, θα πάει προς χα κάχω κι όχι 
προς χα πάνω, είναι, εμπειρικά και επισχημονικά (άλλωσχε

PA/v/VH φ. [^AffAKopo/A0 /  ΗΡΑΚΑ^Τοξ °  ^φ^£ΐο£
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το ίδιο πράγμα είναι, αφού η επιστήμη είναι η συστηματική 
κι ορθολογιστική καταγραφή της εμπειρίας) μέσα στο περί
γραμμα του ελπιστού κι όχι του ανέλπιστου.

Ετσι λοιπόν η "γνώση" εμπειρική και επιστημονική, 
περιορίζει την ικανότητά μας να ελπίζουμε στο ανέλπιστο, 
το ανεξερεύνητο και το άπορο, και είναι μια περιχαράκωση 
του ανθρώπου σε ορισμένα ορθολογιστικά πλαίσια. Ο Η
ράκλειτος εδώ μας λέγει μια φοβερή αλήθεια. Μας την έχει 
πει σ’ ένα άλλο σπουδαίο απόσπασμά του. "Πολυμαθίη 
νόον έχειν ου διδάσκει" (απ. 40) Η πολυμάθεια δεν διδά
σκει να έχεις νου). Γι’ αυτό η "γνώση" με την έννοια που 
προσδιορίσαμε πιο πάνω, όχι μόνο δεν βοηθά στην κατα
νόηση της αληθινής δομής του κόσμου, αλλά αποτελεί κι 
ένα ανυπέρβλητο δογματικό τοίχο για την παραπέρα πρόο
δο στην μαθητεία της αληθινής γνώσης.

Μα θα ρωτήσει κάποιος απ’ τους αναγνώστες. Δεν 
πρέπει να εμπιστευόμαστε στα πορίσματα της εμπειρίας 
και της επιστήμης, στο επίπεδο που βρίσκονται κάθε επο
χή; Στο ερώτημα αυτό θ’ απαντήσω με ένα μεγάλο ΝΑΙ. 
Ναι πάντοτε η γνώση ξεκινά από το επίπεδο ύλης και δεν 
μπορούμε τα διδάγματά της να τα αγνοήσουμε. Αλλά πρέ
πει νάμαστε πάντα έτοιμοι να πηδήσουμε πάνω απ’ αυτή. 
Ιδίως σ’ αυτή την χωροχρονική στιγμή, που τα πορίσματα 
της σύγχρονης επιστήμης, μας έχουν οδηγήσει σε κάποια 
φαινομενικά αξεπέραστα αδιέξοδα.

"Για να κατορθώσει κανείς το αδύνατο, πρέπει κ α τ’ 
αρχήν να πιστέψει πως το αδύνατο είναι δυνατό.. Κάποτε 
πιστέψαμε πως ήταν δυνατό να πάμε στην σελήνη κι έτσι 
τα καταφέραμε και πήγαμε."

Αυτά μας λέγει ο Alan Vaughan στο βιβλίο του 
ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟΥ".439 Έ τσ ι κι αυτός ακουμπά 

τον Ηράκλειτο, στο απόσπασμα που εξετάζουμε τώρα, αλ- 
ά δεν το ξέρει ασφαλώς, και οπωσδήποτε περιορίζεται σε 

ενα μάλλον "επιστημονικό" επιχείρημα. Κι έτσι ο Εφέσιος 
είναι και πάλι terra incognita.

Μπορώ να πω τώρα ότι η σύγχρονη επιστήμη, κατέ-

α Alan ^ aushan ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ" εκδόσεις Ωρόρα 
Αδήνα 1986, σελίδα 15.

P A /W  Φ Γ^Λ ^ΓΑ Κ ομο/Α ο/ ΠΡΑΜΑΤΟΣ ο c<)>c£io£
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χεχαι από το σύνδρομο της ελλείψεως ελπίδας για το α
νέλπιστο. Μετά τον άκρατο ντετερμινισμό που άρχισε από 
τον Αριστοτέλη 440 και κατάληξε στον Νεύτωνα και τους 
άλλους θετικούς επιστήμονες, τους πριν την ατομική επι
στήμη, διαμορφώθηκε ένας ορισμένος τρόπος επιστημονι
κής σκέψης, που θεωρήθηκε σαν μόνος "ορθόδοξος". Κι όσο 
το αντικείμενο της επιστήμης ήταν η χονδροειδής ύλη, όλα 
πήγαιναν μια χαρά. Μάλιστα τόσο καλά που και η απλή 
σκέψη για ελπίδες και ανέλπιστα, απορρίπτονταν ασυζη
τητί σαν μεταφυσικός δογματισμός, αν όχι σαν καθαρή α
νοησία.

Έ τσ ι διαμορφώθηκαν κάποιοι κανόνες σκέψης και 
κάποια αξιώματα επιστημονικής απόδειξης, τα οποία χάλ- 
κευσαν δεσμά για την ανθρώπινη αντίληψη. Έ χε ι ειπωθεί 
παλαιότερα ότι η ιστορία της επιστήμης είναι "η μετάβασις 
από πλάνης εις πλάνην" και δεν είναι αυτό πολύ μακριά 
από την αλήθεια. Σήμερα, μετά την ατομική επιστήμη και 
μετά την κβαντομηχανική με όλα τα παρακλάδια της, η έν
νοια των αξιωμάτων της επιστημονικής απόδειξης, έχει 
αλλάξει δραματικά. Πολλούς επιστήμονες από τον Α ϊν
στάιν μέχρι τον Hawking τους απασχόλησε και τους απα
σχολεί το εάν ο Θεός παίζει ή όχι ζάρια με την έννοια εάν 
εξακολουθεί ή όχι να ισχύει η σχέση αιτίου και αιτιατού.

Σήμερα λοιπόν στην επιστήμη κυριαρχούν σκέψεις 
που ακουμπάν στις αντιλήψεις που μας αναπτύσσει ο Η
ράκλειτος πάνω στην έννοια της ελπίδας και του ανέλ
πιστου, στο πιο πάνω απόσπασμα.

Ο Ilya Prigogine και η Issabelle Stengers, τελειώνουν 
το βιβλίο τους ΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ, με τα πιο 
κάτω: " Οι ιδέες που μας απασχόλησαν σε έκταση σ ’ αυτό

440 Α ναφέρω  του Α ριστοτέλη γιατί οι προσωκρατικοί φ ιλόσ ο
φοι (οι Μ ιλήσιοι, οι Π υθαγόρειοι, ο  Εφέσιος, ο  Εμπεδοκλής, ο 
Α ναξαγόρας, οι Ελεάτες, οι Ατομικοί, οι Στωϊκοί κ.λ.π.), ακόμη  
και ο  Π λάτωνας, ε ίχα ν μια άλλη  αυτίλημη της αιτιοκρατίας. Μη 
ξεχνά τε  τα παράδοξα  του Ζήνω να για τα οποία  μιλήσαμε πιο 
πάνω. Τελευταία σε π ολλά  βιβλία εκλαίκευσης της σ ύ γχρ ονη ς  
επιστήμης, έχει γίνει συνήθεια  να  αυαφέρεται ένα  από τα π ο λ 
λά παράδοξα του Ζήνωνα..
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το βιβλίο- η ιδέα της αστάθειας, της διακύμανσης - προε
κτείνονται και στις κοινωνικές επιστήμες. Καθώς ξέρου
με, οι κοινωνίες είναι εξαιρετικά πολύπλοκα συστήματα, 
όπου υπεισέρχεται ένας τεράστιος αριθμός διακλαδώσεων, 
όπως δείχνει η ποικιλία πολιτισμών που αναπτύχθηκαν 
στο σχετικά σύντομο διάστημα της ιστορίας του ανθρώ
που. Ξέρουμε, ότι τέτοια συστήματα έχουν μεγάλη ευαι
σθησία στις διακυμάνσεις. Α υτό  αποτελεί ελπίδα, μα και 
απειλή: ελπίδα, γ ια τί ακόμα και μικρές διακυμάνσεις μπο
ρούν να ενισχυθούν και να αλλάξουν τη συνολική δομή 
επομένως η ατομική δραστηριότητα δεν είναι καταδικα
σμένη σε ασημαντότητα. Απειλή, εφόσον η ασφάλεια των 
σταθερών, μόνιμων κανόνων φαίνεται να έχει εκλείψει για 
πάντα από το σόμπαν μας. Ζούμε σ ’ έναν επικίνδυνο και α
βέβαιο κόσμο που δεν εμπνέει τυφλή εμπιστοσύνη, αλλά ί
σως μόνο το αίσθημα συγκρατημένης ελπίδας που ορι
σμένα ταλμουδικά κείμενα έχουν, φαίνεται, αποδώσει στο 
Θεό της Γένεσης:

"Είκοσι έξι απόπειρες έχουν προηγηθεί από την 
τωρινή γένεση και όλες προορίζονταν να αποτύχουν. Ο 
κόσμος του ανθρώπου έχει προκόψει από τα χαοτικά  
σπλάχνα των προηγούμενων συντριμμάτων. Είναι κι αυ
τός εκτεθειμένος στον κίνδυνο της αποτυχίας και της ε 
πιστροφής στο μηδέν. "Ας ελπίσουμε ότι αυτός εδώ θα 
κρατήσει" {Halway sheyaamod} αναφώνησε ο Θεός, όταν 
δημιουργούσε τον κόσμο και αυτή η ευχή που συνοδεύει 
τη μετέπειτα ιστορία του κόσμου και της ανθρωπότητας, 
τόνισε ευθύς εξαρχής πως αυτή η ιστορία είναι σφραγι
σμένη με το στίγμα της ριζικής ανασφάλειας."

Βλέπουμε εδώ πως οι πιο πάνω συγγραφείς, καταλή
γουν στην ελπίδα, βέβαια όχι μέσα από τον Ηράκλειτο αλ
λά από το μονοπάτι του Ταλμούδ.441

Τ ο Τ αλμούδ προέρχεται από εβραϊκή λέξη  που σημαίνει 
δόγμα και είναι κατά την παράδοση  η προφορική διδασκαλία  
που έλα β ε ο Μ ωϋσής στο όρ ος Σινά, μαζί με την γραπτή πευτά- 
τευΧ°· Η  διδασκαλία αυτή ανακοινώ θηκε α πό  του Μωϋσή πρώ
τα στον Ααρώυ, μετά στους εβδομήκουτα πρεσβύτερους και 
μετά στον λαό. Δ ιατηρήθηκε προφορικά από στόμα σε στόμα.

ΡΑΛΛΗ <t>. Γ^Λ^ΓΑΚορο/Αο/ ΗΜΚΑ*ΙΤ<>£ ο  «<Κ£Ιο£
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Έ τσ ι λοιπόν και ο Prigogine, μας προέκυψε Ταλμου- 
δισχής, κι απορώ πως γλύτωσε την πυρά των Peter Co- 
veney και Roger Highfield αλλ’ αντίθετα μάλιστα προλόγι
σε και το βιβλίο τους ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, όπως 
είδαμε πιο πάνω!

X V IIL - Ο Ηράκλειτος από πολλούς έχει κατηγορη- 
θεί σαν αριστοκράτης και γενικά σαν ολιγαρχικός και για
τί όχι φασίστας. Μη ξεχνάτε την παροιμιώδη κι εξωφρενι
κή φράση του Σραίντινγκερ: "..Ας σημειωθεί ότι ο
Η ράκλειτος δεν υπήρξε σοσιαλιστής, αλλά μάλλον αρι
στοκράτης, πιθανώς "φασίστας", την οποία παραθέτω και 
σχολιάζω πιο πάνω.

Αλλά δυστυχώς για τον μακαρίτη τον Σραίντινγκερ 
ή για οποιονδήποτε ανάλογο Σραίντινγκερ, ο Ηράκλειτος, 
εισφέρει μερικά μαθήματα δημοκρατικής πολιτικής αγω
γής, που είναι αποδεκτά και στα σύγχρονα δημοκρατικά 
κράτη, ακόμη και στο τέλος αυτού του αιώνα, του 2.000 
μ.Χ. δηλαδή.

Απ. 44 Διογ. Λαέρτ. 9, 2
μάχεσθαι χρή τόν δήμον υπέρ του νόμου όκω σπερ τείχεος.
ο Δήμος (δηλαδή η συντεταγμένη πολιτεία ή ο λαός) 

πρέπει να μάχεται υπέρ του νόμου όπως ακριβώς υπερα
σπίζεται τα τείχη. Τα τείχη είναι το υπέρτατο καθήκον κά
θε πολίτη, κάθε δημότη (μέλους του Δήμου).

Ανάλογα πρέπει να ερμηνευτούν κι όσα ο Ηράκλει
τος μας λέγει στο απ. 43 που μας διάσωσε ο Διογένης ο 
Λαέρτίος.

"ύβριν χρή σβεννύναι μάλλον ή πυρκαιήν." Μάλλον πιο πολύ από την 
πυρκαγιά πρέπει να να σβήνει κανείς την ύβρη, όπου εδώ η ύβρη έχει 
την έννοια της περιφρόνησης του νόμου, δηλαδή της έννο- 
μης τάξης.

Για σκεφτείτε, αυτόν τον ολιγαρχικό να μάχεται υ
πέρ του νόμου! και να μας λέγει λίγο-πολύ, πως πρέπει να

Α ργότερα έγινα ν προσ πάθειες καταγραφής του στο Μ ισνά και 
στο Γκεμάρα. Είναι γραμ μένο με στριφνό τρόπο αφού με μια α
πλοϊκ ή  μορφή, παρουσιάζει βαθύτερες εσωτερικές αλήθειες. Ο ι 
Εβραίοι μελετητές, α ποδίδουν μεγάλη  σημασία στο Ταλμούδ.

PA/W φ. Γ<ΈίΤΑΚΟΠΟ/Α /̂ ο φ̂̂ £ΐο̂
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υπερασπίζουμε τον νόμο με την ίδια ανδρεία που υπερασπι
ζόμαστε τα τείχη δηλαδή την εδαφική ακεραιότητα της 
χώρας, δηλαδή την ελευθερία του έθνους.

Είναι περισσότερο από λογική αυτή η Ηρακλειτική 
πρόταση, τόσο στην αρχαία Ελληνική πραγματικότητα, αλ
λά ακόμη και σήμερα. Τι νόημα έχει να υπερασπίζεις τα 
τείχη, για  μια πολιτεία που τα ηθικά και τα πολιτισμικά 
της τείχη έχουν καταρρεύσει εσωτερικά με την κατάλυση 
της έννομης τάξης.

 ̂ Ο νόμος, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, δεν εί
ναι ένας συγκεκριμένος νόμος, αλλά η υπέρτατη έννοια 
του δικαίου, που περιλαμβάνει την σταθερότητα και την α
σφάλεια του δικαίου, την ισοπολιτεία, την ισονομία, την α
ναλογική εφαρμογή του νόμου.

Α λ λ ά  π ο ιο ς  ε ί ν α ι  α υ τ ό ς  ο  ν ό μ ο ς ;  
α π . 114. "ξύν νόω λέγοντας ισχυρίζεσθαι χρή τω ξυνώ πάντων, 

όκωσπερ νόμω πόλις καί πολύ ισχυροτέρω ς. τρέφονται γάρ π ά ντες οι 
ανθρώπειοι νόμοι υπό ενός του θείου κρατεί γάρ τοσούτον οκόσον εθέ- 
λει καί εξαρκεί πάσι καί περιγίνεται.'1

με τον νου όσοι μιλούν, είναι ανάγκη να στηρίζον
ται στην αρχή του κοινού των όλων, όπως ακριβώς η πόλις 
στηρίζεται στον νόμο, και ακόμη περισσότερο. Δ ιότι όλοι 
οι ανθρώπινοι νόμοι τρέφονται από ένα νόμο, τον θείο, γ ι
ατί αυτός κρατάει όσο θέλει και τροφοδοτεί τα πάντα και 
περισσεύει.

πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτάσσεται, ου 
γαρ έστιν εξουσία ει μη από Θεού"

(Κάθε ψυχή σε εξουσίες που υπερέχουν υποτάσσεται, 
γιατί δεν υπάρχει καμμιά εξουσία που να μην απορρέει από 
τον Θεό).

Αυτά μας τα λέγει ο απόστολος Παύλος. 442 Είναι 
μια πιο ατελής διατύπωση του ίδιου πράγματος, και η α
τέλεια στην διατύπωσή της, προκάλεσε πολλές αντιρρήσεις 
γι αυτό το απόσπασμα του Παύλου στα νεώτερα χρόνια, 

ενώ η ανάλογη διατύπωση του Ηράκλειτου είναι πε-

Μ3 π Ρ ° ς  Ρωμαίους Η ’ 1.
κυρίως από τους αριστερούς Ευρω παϊκούς κύκλους, που έ- 

λεπαν στο χω ρίο αυτό μια προτροπή για υποταγή στην κοσμι-
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ρισσόχερο ελαστική κι αποδεκτή, γ ι’ αυτούς βέβαια που πι
στεύουν στο Θεό.

Βλέπουμε λοιπόν και πάλι την φοβερή Ηρακλειτική 
σκέψη, που ανακατεύει, με θαυμαστή συνέπεια και διαλε
κτική ακολουθία το Είναι και το Γίγνεσθαι και μας λέγει 
ότι όλοι οι ανθρώπινοι νόμοι, εκπορεύονται από τον θείο.

Σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι έτσι. Οι πε
ρισσότεροι βασικοί ανθρώπινοι νόμοι,* 444 σ’ όποια εποχή, σε 
όποιο κοινωνικοπολιτικό σύστημα, είναι στην βασική τους 
συγκρότηση δίκαιοι κι εναρμονίζονται προς τον θείο νόμο, 
αυτόν, απ’ τον οποίο όλοι οι ανθρώπινοι νόμοι τρέφονται, 
κατά τον Ηράκλειτο, και που αυτός κρατάει όσο θέλει και 
τροφοδοτεί τα πάντα και περισσεύει.

Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Η ανθρώπινη ζω
ή, για  το παράδειγμα αυτό, είναι, σε όλες τις εποχές, επί
σημα προστατευόμενη αξία. Και λέγω "επίσημα” γιατί σε 
πολλές περιπτώσεις πάνω στον πλανήτη Γη και σε διάφο
ρες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, η αρχή αυτή υποχωρεί. 
Τι λέγει λοιπόν εδώ ο Ηράκλειτος; Μας λέγει ότι ο Δήμος 
πρέπει να μάχεται για το Νόμο όπως για τα τείχη. Η δια
τύπωση "μάχεσθαι...υπέρ του νόμου.." έχει την έννοια την 
μάχη για την εφαρμογή του Νόμου, μια και οι βασικοί αν
θρώπινοι νόμοι, εκπορεύονται από τον θείο νόμο, όπως θα 
δούμε πιο κάτω. Κατ’ ακολουθία, εδώ ο Ηράκλειτος αντι
λαμβάνεται, ότι σε οποιοδήποτε νομοθετικό σύστημα, ο
ποιοσδήποτε εποχής, υπάρχουν νόμοι που μπορεί νάναι 
κακοί, αλλά κατά βάση είναι καλοί, αλλά η αναγκαία δια
δικασία είναι η εφαρμογή των νόμων αυτών που εκπορεύο
νται από τον θείο, (οι "καλοί") γιατί στην ουσία εκεί είναι 
το πρόβλημα.

Ναι το πρόβλημα είναι στην εφαρμογή των νόμων, 
αυτών των βασικών ανθρώπινων νόμων, που κατά βάσιν 
είναι καλοί νόμοι.

Το δεύτερο από τα πιο πάνω αποσπάσματα, μας λέ
γει καθαρά, ότι όλοι οι ανθρώπινοι νόμοι είναι η ανταύγεια

κή εξουσία, κι αυτό ενο χ λ ο ύ σ ε  τις κοινω νικές αηόμεις τους.
444 Εδώ δ ε ν  μιλάμε για μερικώτερους νόμους, αλλά  για τους βα
σικούς ανδρώ πινους νόμους.
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του ενός και του μοναδικού Θείου Νόμου ή του Λόγου, αυ
τού που ρυθμίζει τα πάντα.

Πάλι εδώ ο Ηράκλειτος μας μπάζει στο δικό του 
συλλογιστικό τρόπο και μάλιστα κυριαρχικά.

Λόγος ή θείος νόμος και ανθρώπινος νόμος, μπερ
δεύονται, σε μια αδιαίρετη ενότητα και το μόνο που α
παιτεί αυτός ο Σκοτεινός, είναι να μαχόμαστε για τον νό
μο, όπως ακριβώς μαχόμαστε για τα τείχη. Στην ουσία α- 
ναφέρεται στην πιστή εφαρμογή του ανθρώπινου νόμου αλ
λά ταυτόχρονα υπονοεί και τον θείο νόμο, που κρύβεται 
πίσω απ’ τον ανθρώπινο νόμο. Αλλά και από το πρώτο Η- 
ρακλειτικό απόσπασμα που αναφέρεται κύρια στον Λόγο, 
προκύπτει ότι τα ίδια προκύπτουν και για τους φυσικούς 
νόμους. Ο Λόγος είναι η αιτία των πάντων: "γινομένων 
γαρ πάντων κατά τον λό γο ν  τόνδε".

Τα πάντα γίνονται σύμφωνα με τον Λόγο. Είναι η 
αιτία του "γίγνεσθαι" και είναι οι κανόνες (οι νόμοι) του 
"γίγνεσθαι" . Ο Λόγος είναι η άλλη όψη του Θεού. Ο Λό
γος είναι ο φυσικός Νόμος: "..οκείων εγώ  διηγεύμαι κατά 
φύσιν διαιρέων έκαστον και φράζων όκως έχει."

(..σαν αυτά που εγώ διηγούμαι, κατά τον φυσικό νόμο, 
διαιρώντας το καθένα,, λέγοντας πως ακριβώς είναι στην  

ουσία του..).
Η έννοια αυτή του φυσικού νόμου, διαφέρει απόλυτα 

από τον φυσικό νόμο όπως αυτός αναπτύχθηκε από τον 
ορθολογισμό του 17ου μέχρι και του 20ου αιώνα, κάτω από 
την επίδραση του Αριστοτέλη, του Νεύτωνα και των άλ
λων, πριν την ατομική επιστήμη, επιστημόνων.

Ο Ηράκλειτος εισφέρει στην ανθρώπινη σκέψη μια 
ενιαία γνωστική θεώρηση του κόσμου, που καταλαμβάνει 
όλα τα δυνατά επίπεδα γνώσης και μας μιλά για νόμους 
που βρίσκονται σε πολλαπλά επίπεδα αλλά τελούν σε ά
μεση εξάρτηση μεταξύ τους, εξάρτηση όμως που δεν γίνε
ται αντιληπτή εύκολα από τον άνθρωπο.

Σήμερα, μετά την εκπληκτική διαδρομή που διέγρα
ψε η ανθρώπινη επιστημονική σκέψη με την ατομική επι- 
στήμη, την πρώιμη και ύστερη κβαντομηχανική και τα πα
ρακλάδια της (θεωρία του Χάους και της Τάξης, Υπερ- 
Χορδές, ή θεωρία των πάντων ή οι τελικές θεωρίες κ.λ.π.),
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η Ηρακλειχική σκέψη προσφέρει μια μοναδική φιλοσοφική 
πλατφόρμα, ένα γόνιμο χωράφι για να φυτρώσουν οι νέες 
κατευθύνσεις της επιστήμης.

Καταλαβαίνετε τώρα τι απογοήτευση πήρα διαβά
ζοντας από το βιβλίο ενός σύγχρονου επιστήμονα τα πιο 
κάτω:

"Ως προπτυχιακός φοιτητής, όταν μελετούσα φιλο
σοφία, αισθανόμουν κάποια δυσφορία ακούγοντας να απο- 
καλούνται φυσικοί, φιλόσοφοι όπως ο Θαλής και ο Δημό
κριτος. Α λλά  καθώς προχωρούσαμε προς τους ελληνιστι
κούς χρόνους, αισθανόμουν άνετα σαν να βρισκόμουν ανά
μεσα σε συναδέλφους: τον Αρχιμήδη που ανακάλυψε στις 
Συρακούσες τους νόμους της άνωσης ή τον Ερατοσθένη, 
στην Αλεξάνδρεια, που μέτρησε την περιφέρεια της Γης. 
Τίποτε παρόμοιο με  την ελληνιστική εποχή δεν γνώρισε ο 
κόσμος μέχρι την γέννηση της σύγχρονης επιστήμης κατά 
τον 17ο αιώνα στην Ευρώπη. Παρ’ όλη την ευφυΐα που διέ
θεταν οι φυσικοί φιλόσοφοι των ελληνιστικών χρόνων, πο
τέ  δεν προσέγγισαν την ιδέα ότι υπάρχει ένα σύνολο 
νόμων που θα μπορούσαν να διέπουν με  ακρίβεια ολόκλη
ρη την φύση. Η  λέξη "νόμος" χρησιμοποιούνταν κυρίως 
στην αρχαιότητα (και πάντοτε στον Αριστοτέλη) με την 
αρχική σημασία της, δηλαδή των ανθρώπινων και θεϊκών 
νόμων που διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά (είναι α
λήθεια ότι η λέξη "αστρονομία" προέρχεται από τις λέξεις 
άστρο και νόμος, αλλά αυτός ο όρος χρησιμοποιούνταν 
στην αρχαιότητα λιγώτερο απ’ όσο ο αντίστοιχος "αστρο
λογία" για την επιστήμη του ουρανού). Λ εν  θα συναντή
σουμε έως τον Γαλιλαίο, τον Κέπλερ και τον Καρτέσιο. 
στον 17ο αιώνα, την έννοια που αποδίδεται σήμερα στον 
όρο "νόμοι της φύσης".

Αυτά μας λέγει ο Steven Weinberg, ένας Ά γγλος φυ
σικός ο οποίος το έτος 1979 πήρε το βραβείο Nobel φυσι
κής, σ’ ένα τελευταίο έργο του με τον τίτλο Ό Ν Ε ΙΡΑ  ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ "445

Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις

445 W einberg S teven  Ό Ν Ε ΙΡ Α  ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΩ ΡΙΑ’, 
εκδόσ εις Κ Α ΤΟ Π ΤΡΟ , Α θή να  1995, σελίδα  24.
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αντιλήψεις αυτές. Και δεν έχει και τόση σημασία αυτά που 
αντιλαμβάνοταν, σαν προπτυχιακός φοιτητής, ο συγγραφέ
ας, όταν μελετούσε φιλοσοφία, όσο αυτά που λέγει στην 
συνέχεια, σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 
1992. Με λίγα λόγια μας λέγει εδώ ότι στην αρχαιότητα 
δεν υπήρχε η έννοια του όρου "νόμος" και ιδιαίτερα του ό
ρου "φυσικός νόμος" με την έννοια που αποδίδεται σήμε
ρα. Τούτο είναι οπωσδήποτε αποτέλεσμα της ελλιπούς 
γνώσης του συγγραφέα πάνω στην αρχαία Ελληνική φιλο
σοφία, που μάλλον θα περιορίστηκε στις φοιτητικές του ε
νασχολήσεις μ’ αυτήν. Ο νόμος αλλά και ο "φυσικός νό
μος", είναι τόσο οικείες έννοιες στην αρχαία Ελληνική 
φιλοσοφία (προσωκρατική και μετασωκρατική). Αυτό κα
ταφαίνεται, εκτός των άλλων, και από τις διαρκείς ανα
φορές όλων των σύγχρονων επιστημόνων στην περίοδο αυ
τή της ιστορίας του ανθρώπινου πνεύματος. Κανείς δεν αρ- 
νείται πια ότι η έννοια του νόμου, με τις διακρίσεις που 
κάναμε πιο πάνω (ανθρώπινος, θείος αλλά και φυσικός) υ
πάρχουν εξ ορισμού στην αρχαία Ελληνική σκέψη και μά
λιστα σε τόση επάρκεια, ώστε καλύπτει απόλυτα τις 
σημερινές έννοιες. Οι ατομικοί Δημόκριτος και Λεύκιππος 
έδωσαν φυσικούς νόμους, στην φυσική επιστήμη της επο
χής τους, το ίδιο και οι Ελεάτες. Ο Ιπποκράτης, έδωσε φυ
σικούς νόμους στην ιατρική που δεν έχουν χάσει την αξία 
τους ακόμη και σήμερα. Μη ξεχνάτε ότι οι βασικές ασθέ
νειες που ταλαιπωρούν ακόμη και σήμερα την ανθρωπότη
τα, έχουν περιγράφει αλλά και ονοματιστεί από τον 
Ιπποκράτη.

Αλλά αυτά, είναι απλές λεπτομέρειες πάνω σ’ αυτά 
που εισφέρει η Ηρακλειτική σκέψη στο θέμα αυτό, όπως 
είδαμε πιο πάνω και όπως θα δούμε στην συνέχεια ανα
φορικά με όλα τα αποσπάσματα του Ηράκλειτου. Ο Ηρά
κλειτος δίδαξε την έννοια του νόμου αλλά και του 
"φυσικού νόμου", δίδαξε την έννοια του Αόγου, που δεν εί
ναι παρά ο ενιαίος συμπαντικός νόμος (η τελική θεωρία, θα 
λέγαμε, ή η θεωρία των πάντων, που απεγνωσμένα ψάχνει 
σήμερα η επιστήμη και μαζί και ο Steven Weinberg) και τέ
λος ο Ηράκλειτος δίδαξε το μέτρο, έννοια η οποία σκια
γραφεί την έλλογη και προσήκουσα δράση του νόμου. Μα
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και του "φυσικού νόμου"; θα ρωτήσει κάποιος από τους α
ναγνώστες, μα πιο πολύ αυτού θα απαντήσω εγώ. Για θυ
μηθείτε "Ή λιος γάρ ουχ υπερβήσεται μέτρα ει δέ μή, Ερι- 
νύες μιν Δ ίκης επίκουροι εξευρήσουσιν." μας λέγει στο απ. 
94. Γιατί ο Ή λιος δεν θα υπερβεί τα μέτρα, αλλοιώς οι Ε- 
ρινύες αυτές που βοηθούν την Δικαιοσύνη, θα τόν βρουν, 
και για  θυμηθείτε ακόμη "..αλλ’ ήν αεί καί στιν και έσται 
πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα καί αποσβεννύμενον μέ
τρα.." μας λέγει στο απ. 30"... αλλά ήταν πάντοτε, και υ
πάρχει και θα υπάρχει, παντοτινή φωτιά που ανάβει με 
μέτρα και σβήνει με μέτρα." Εδώ ο Ηράκλειτος μας μιλά 
για τον Ή λιο  και γενικότερα για την εκδήλωση, το Σό
μπαν δηλαδή, και μας λέγει ότι όλα υπόκεινται στα μέτρα 
του νόμου ή του Λόγου. Τι άραγε νάναι αυτό παρά ο 
"φυσικός ή ο κατά φύσιν νόμος";

Έ τσι, δεν μπορώ να δεχθώ την φράση "Η λέξη  
"νόμος" χρησιμοποιούνταν κυρίως στην αρχαιότητα (και 
πάντοτε στον Αριστοτέλη) με την αρχική σημασία της, δη
λαδή των ανθρώπινων και θεϊκών νόμων που διέπουν την 
ανθρώπινη συμπεριφορά

Ό χι, η λέξη νόμος στην αρχαιότητα και ειδικά στην 
Ελληνική αρχαιότητα, δεν χρησιμοποιούνταν μ’ αυτή την 
έννοια "δηλαδή των ανθρώπινων και θεϊκών νόμων που 
διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά' δηλαδή σαν ένας α
πλοϊκός κώδικας ηθικής για την συμπεριφορά των αν
θρώπων, αλλά πιο πολύ χρησιμοποιούνταν για να σημα
δέψει την αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων. Και δεν 
είναι μόνο ο Ηράκλειτος πάνω σ’ αυτή την κατεύθυνση, εί
ναι οι πιο πολλοί απ’ τους αρχαίους Έ λληνες διανοητές. 
Αλλά ο Ηράκλειτος, ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση, γιατί 
γ ι’ αυτόν ιδιαίτερα, οι "φυσικοί νόμοι", οι νόμοι οι ανθρώ
πινοι και οι νόμοι της ηθικής συμπεριφοράς των ανθρώ
πων, βρίσκονται σε μια άρρηκτη σχέση και αλληλεπίδραση.

Βέβαια ο Steven Weinberg, δεν ξέρει ή τουλάχιστο 
δείχνει ότι δεν ξέρει, την ύπαρξη του μεγάλου δασκάλου, 
του πρώτου ίσως φυσικού επιστήμονα, στην περιοδική ι
στορία αυτού του κύκλου του κόσμου, του Ηράκλειτου. 
Αυτό όμως είναι δικό του πρόβλημα.

Στα τελευταία, θα συμφωνήσω με τον Steven Wein-
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berg στην φράση του που παρατίθεται σε παρένθεση και έ
χει έτσι "(είναι αλήθεια ότι η λέξη "αστρονομία" προέρχε
ται από τις λέξεις άστρο και νόμος, αλλά αυτός ο όρος 
χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα λιγώτερο απ” όσο ο α
ντίστοιχος "αστρολογία" για την επιστήμη του ουρανού)' 

Πραγματικά, στην αρχαιότητα περισσότερο χρησιμο
ποιούνταν, ο όρος "αστρολογία" από τον όρο "αστρονομία". 
Αυτό όμως δεν έχει καμμιά ιδιαίτερη σημασία, μια και οι 
δυο όροι ήταν όχι απλά "αντίστοιχοι", αλλά ταυτόσημοι. 
Μη ξεχνάτε ότι στην αρχαία Ελλάδα η λέξη λόγος είχε 
την έννοια του νόμου γενικότερα, όπως άλλωστε και ο Η- 
ρακλειτικός "Λόγος", κι έτσι δεν έχει καμμιά διαφορά η 
χρήση του ενός ή του άλλου τύπου. Προς θεού όμως, μην 
επιχειρήσετε καμμιά συσχέτιση εκείνης της αστρολογίας 
με την σύγχρονη. Θα πέσετε στα σίγουρα έξω.

X IX .- Ο ΗΛΙΟΣ

Ο ήλιος για τους αρχαίους Έ λληνες αλλά και για ό
λους τους αρχέγονους λαούς της γης, είναι ο κεντρικός υ
παρξιακός άξονας του ανθρώπου. Είναι ο φωτοδότης και 
ζωοδότης, ο χορηγός και συντηρητής της ζωής πάνω στον 
πλανήτη. Και με τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης, 
δεν μένει πια καμμιά αμφιβολία ότι η ζωή προήλθε απ’ την 
αλυσσίδα των αμινοξέων, κάτω απ’ την επίδραση της ηλι
ακής ενέργειας και παρά κάτω, ότι η ζωή, στην σημερινή 
της μορφή, συντηρείται αποκλειστικά από την ηλιακή επί
δραση. Δ εν είναι εδώ η στιγμή κατάλληλη για να κάνουμε 
πιο ευρύτερη ανάπτυξη των θεμάτων αυτών.

Έ τσ ι ο ήλιος για τους αρχαίους Έ λληνες ταυτίζεται 
με τον πατέρα των ανθρώπων, μια έκφραση του θείου, στον 
περιορισμένο και πολύ μικρό συγκριτικά χώρο του σύμ- 
παντος, που λέγεται ηλιακό σύστημα.

Ο Ορέστης πάνω από τα πτώματα του Αίγισθου και 
της μάνας του της Κλυταιμνήστρας, που πριν από λίγο αυ
τός τους σκότωσε, λέγει:

" Ιδέστε τους διπλούς της χώρας μας τυράννους 
φονιάδες του πατρός μου και ξεσπιτοτήδες, 
ομόγνωμοι ήταν και σαν καθότανε στο θρόνο
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φίλοι και τώρα, όπως μπορεί κανείς να συμπεράνει 
στη συμφορά τους, και πιστοί στον όρκο που δώ
σανε
γιατί είχαν με όρκο συμφωνήσει να σκοτοόσουν 
τον άθλιο τον πατέρα μου και να πεθάνουν κι οι 
δυο μαζί, και κράτησαν πιστά τον όρκο.
Μα εσείς που ακούτε αυτά τα φρικτά τους έργα 
δείτε τώρα την παγίδα με την οποία είχαν πιάσει 
με χέρια και μ ε  πόδια, τον άθλιο τον πατέρα μου. 
Ξεδιπλώστε το, κι ολόγυρα στέκοντας δείχτε 
το ανθρωποδόκανο, να δει ο πατέρας, όχι ο δικός 
μου, μα που όλα τα επιβλέπει ο Ήλιος, 
της μητέρας μου τα ανόσια έργα, 
νάναι μάρτυρας στην δίκη μου μια μέρα 
πως με το δίκιο μου έκανα τον φόνο αυτό.,."446 
Αυτά είναι τα λόγια ενός βαθιά επηρεασμένου από 

τον Ηράκλειτο, του τραγικού Αισχύλου. Βλέπουμε λοιπόν 
εδώ ότι ο Αισχύλος σ’ αυτά τα λόγια που βάζει στο στόμα 
του Ορέστη, κάνει δυο ουσιώδεις αναφορές: Η μια είναι ότι 
ο Ηλιος είναι ο πατέρας και παντεπόπτης και η δεύτερη 
ότι τον θέλει μάρτυρα στην δίκη του μια μέρα ότι με το δί
κιο του έπραξε τον φόνο.

Οι δυο πρώτες (πατέρας-παντεπόπτης) είναι ιδιότη
τες του θείου, σ’ όλες τις θρησκείες του κόσμου. Αλλά μάρ- 
τυρας σε δίκη για φόνο, δίκαιο ή άδικο, είναι ιδιότητα αν
θρώπινη. Το θείο σαν παντεπόπτης δεν έχει ανάγκη μαρ
τυρίας και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει μάρτυρας 
σε καμμιά ανθρώπινη υπόθεση.

Ετσι λοιπόν εδώ ο Αισχύλος, κάνει μια περίεργη 
ταύτιση του ήλιου, με τα ανθρώπινα στοιχεία.

Μετά απ’ όλα αυτά, ας επιχειρήσουμε μια απόπειρα 
προσωπικής ερμηνείας της Ηρακλειτικής φράσης: "..εύρος 
ποδός ανθρωπείου.."Κατ’ αρχή πρέπει να σημειώσω πως η 
φράση αυτή είναι χαρακτηριστικά αποκομμένη από κά
ποιες υπόλοιπες λέξεις που προηγούνταν ή έπονταν στην 
αρχική του διατύπωση. Η ίδια πάντως η φράση αυτή καθ’

ΓΙ4ΛΛΗ φ. Γ<Ω/>ΓΑί<ορο//\ο/ hMK/WΤ<>1 ο «<Κ£ΐθ£

Αυτό είναι ένα ς  μ ο ν ό λ ο γ ο ς  του Ορέστη από τις "χοη φ όρ ες" 
του Α ισχύλου.
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εαυτή, δεν παρέχει καμμιά ένδειξη σε τι ακριβώς αναφέρο
νταν. Ο Αέτιος που την διάσωσε, προσθέτει μέσα σε παρέν
θεση (περί μεγέθους ηλίου) και κανείς απ’ τους ερμη
νευτές του Ηράκλειτου δεν φαίνεται πως είχε κανένα ι
διαίτερο λόγο να αρνηθεί ότι αναφέρεται στην σύνδεση ή
λιου- ανθρώπου, κι όλοι σχεδόν οι ερμηνευτές αντιμετω
πίζουν το απόσπασμα αυτό, κάτω από ανάλογο πρίσμα.

Παράλληλα με την έννοια του ήλιου, σαν ουράνιου 
σώματος, που συμβολίζει την ανακύκλωση των πάντων και 
γιατί όχι και της ψυχής, στην εσωτερική σκέψη, έχει α
ναπτυχθεί μια άλλη, συγγενής με τον ήλιο, έννοια. Αυτή 
των ηλιακών ηρώων. Μέσα από τα βάθη της προϊστορίας 
της ανθρωπότητας, μας έρχεται μόνιμα ένας μύθος με πολ
λαπλές παραλλαγές. Μας έρχεται ο μύθος ενός κοσμικού 
ήρωα, που ενσαρκώνεται προικισμένος με κάποιες ξεχωρι
στές, για τα ανθρώπινα μέτρα, αρετές, αλλά πέφτει θύμα 
κάποιων σκοτεινών δυνάμεων, κάποιων κακών οντοτήτων 
και θανατώνεται και πολλές φορές διαμελίζεται, πράγματα 
για τα οποία έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενα μέρη του 
βιβλίου αυτού. Αυτοί οι ηλιακοί ήρωες, με την έλευσή τους 
στη γη, την ζωή τους, και προπαντός με τον θάνατό τους, 
σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας περιόδου στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, στην μακρινή πορεία της πάνω στη γη. 
Δημιουργούν κάθε φορά, ένα βήμα (ένα πόδι) σ’ αυτή την 
πορεία. Δεν ξέρουμε ολόκληρη τη φράση του Ηράκλειτου 
πάνω στο θέμα που μας ενδιαφέρει κι έτσι δεν μπορεί να 
είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το ακριβές νόημά της. Πά
ντως πρέπει, το πιθανότερο, να συνδέεται με κάποιας μορ
φής μυστηριακή διδασκαλία και να αποτελεί αλληγορία 
μιας βαθειάς εσωτερικής αλήθειας. Άλλωστε ο νεώτερος 
Ευρωπαϊκός εσωτερισμός 447 με τις πολλές μορφές κι εκ
φάνσεις του, που έχει σαν στόχο την εξελικτική πορεία 
του ανθρώπου στην αληθινή γνώση, έχει σαν μόνιμο κε
ντρικό σύμβολο τον ήλιο.

Αλλά μια τελευταία αντιμετώπιση του πιο πάνω α-

^  Ό ταν λέγω  νεώ τερος, εννο ώ  τις δύο τελευταίες χιλιετίες.
Η ανθρώ πινη πορεία  προϋποθέτει βήμα, εύρος π ο δ ό ς  αν- 

δρώπειο.
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ποσπάσματος, πρέπει απαραίτητα να γίνει με βάση την κε
ντρική δομή της Ηρακλειτικής σκέψης. Είδαμε πιο πάνω 
τα ζεύγη των αντιθέτων όπου για τον Ηράκλειτο είναι το 
ίδιο η ημέρα και η νύχτα, ο χειμώνας και το θέρος, το ανα- 
τέλον και το δύνον, το νεανικό και το γέρικο. Μέσα στις 
έννοιες του εύρους του ήλιου και του ποδιού του ανθρώ
που, ενυπάρχει αυτή η ίδια αρμονία των αντιθέτων, αφού 
το εύρος του ήλιου, για τα ανθρώπινα μέτρα, είναι το μέγα 
και το πόδι του ανθρώπου είναι το ελάχιστο, αλλά τελικά 
είναι το ίδιο, αφού τα πάντα είναι ένα και στην Θεία με
τρική κλίμακα, εξισώνονται, πράγμα που φαίνεται απρο
σδόκητο για την ανθρώπινη αντίληψη των πραγμάτων και 
των καταστάσεων. Αλλωστε ο Ηράκλειτος μας επισημαί
νει σε πολλά αποσπάσματα, αυτή την διάσταση μεταξύ αν
θρώπινης και Θείας αντίληψης.

"'Ηθος γαρ ανθρώπειον μεν  ούκ έχει γνώμας, θειον 
δε έχει."(απ. 78)

Το ανθρώπινο είδος 449 δεν κατέχει την (αληθινή) 
γνώση, αλλά το θείο την κατέχει.

"Τω μεν  θεώ καλά πάντα και αγαθά και δίκαια, άν
θρωποι δε ά μ εν  άδικα υπειλήφασιν ά δε δίκαια."(απ. 102)

Για τον Θεό τα πάντα είναι καλά και αγαθά και δί
καια, οι άνθρωποι όμως άλλα μεν άδικα υπολαμβάνουν άλ
λα δε δίκαια.

Αλλά ο Ηράκλειτος μας πρόσφερε και δυο ακόμη α
ποσπάσματα που αναφέρονται σε μια διαλεκτική σύγκρι
ση των μεγεθών. Πίθηκος- Άνθρωπος, Άνθρωπος- Θεός. 
Κάποιες διαλεκτικές Ηρακλειτικές αναλογίες.

82. Πλάτ. Ιππ. μείζ. 289 α
πιθήκων ο κάλλιστος αισχρός ανθρώπων γένει συμ- 

βάλλειν. (απ. 82)
και ο πιο καλός ακόμη πίθηκος είναι αισχρό να συγ- 

κρίνεται με το ανθρώπινο γένος.

449Π ολλοί ίο  ’Ή θος" ίο  μεταφράζουν "όν". Προτίμησα το 
"είδος" στηριζόμ ενος στην 4η  ερμηνεία  που παρέχει το Μ εγά
λ ο  Λ εξικό της Ελληνικής Γλώ σσας των Liddell-Scott, όπου το 
ήθος, επί πραγμάτων, έχε ι την έννο ια  φύσις, είδος. Μια εξίσου  
καλή α π όδοσ η  8α ήταν και "η ανθρώ πινη  φύση".
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83. Πλάτ, Ιππ. μείζ. 289 β
ανθρώπων ο σοφότατος πρός θεόν πίθηκος φανείται 

καί σοφία καί κάλλει καί τοις άλλοις πάσιν. (απ. 83)
ακόμη και ο πιο σοφός άνθρωπος θα φανεί πίθηκος 

σε σύγκριση με το θεό και στην σοφία και στο κάλλος και 
σε όλα τα άλλα.

Μα ποιος είναι αυτός που λέγει, ή αυτοί που λένε 
πως ο Ηράκλειτος δεν πίστευε στον Θεό; Μα είναι δυνατό; 
Ο Ηράκλειτος μόνο που δεν φωνάζει, για το ότι πιστεύει 
στο Θείο, τον Θεό δηλαδή.

Έ τσ ι λοιπόν κεντρικό σύμβολο της Ηρακλειτικής 
σκέψης, είναι ο Ή λιος. Εκεί επάνω ο Ηράκλειτος έχει αρ
μόσει την πολυδιάστατη σκέψη του, αυτή που διαφέρει απ’ 
την κοινή μονοσήμαντη ανθρώπινη σκέψη και στην εποχή 
του, και στους μεταγενέστερους αιώνες, αλλά ακόμη και 
σήμερα στην "σύγχρονη" επιστημονική σκέψη.

Ο Ή λιος, όπως ξέρουμε και σήμερα, αποτελεί το κέ
ντρο του πλανητικού μας συστήματος. Πολύ πριν τον Κο- 
πέρνικο, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, πρώτος είχε διατυπώσει 
την άποψη για την ηλιοκεντρική δομή του δικού μας πλα
νητικού συστήματος.

Ο Ηράκλειτος, αρκετά προγενέστερος του Αρίσταρχου, 
μας έχει κάνει πολλές αναφορές, με τα αποσπάσματά του 
για τον Ή λιο. Μερικά από αυτά τα αντιμετωπίσαμε πιο 
πάνω, αλλά εδώ θέλω να κάνω μια συνολική εκτίμηση, ό
λων των αποσπασμάτων του Ηράκλειτου που αναφέρον- 
ται στον Ή λιο. Τα αποσπάσματα αυτά είναι τα με αριθμό 
3, 6, 94, 99, και 100. Σε πολλά απ’ αυτά έχω αναφερθεί δι
εξοδικά πιο πάνω και δεν είναι στις προθέσεις μου να κά
νω επαναλήψεις.

Το κύριο ερώτημα είναι, πως αντιμετωπίζει το θέμα 
του Ή λιου ο Ηράκλειτος; Από αστρονομική ή από κάποια 
άλλη πλευρά; Από τα απ. 6 και 100 προκύπτει με σαφήνεια, 
οτι ο Ηράκλειτος δεν στερείται αστρονομικών γνώσεων. 
Ισα-ίσα το αντίθετο. Αλλά και από το απ. 120, προκύπτει 

°τι ο Ηράκλειτος είχε σοβαρές αστρονομικές γνώσεις, ί
σως περισσότερες απ’ αυτές του αρχαίου Κόσμου.

απ. 120. Στράβ. 1, 6
ηούς και εσπέρας τέρματα η άρκτος και αντίον της

Ρ4ΛΛΗ φ. Γ^Λ^ΓΑΚΟΠΟ/^Ο/ ΗΜΚΑ^ΤΟξ Ο <φ*ΖΙθ£
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άρκτου ούρος αίθριου Διός.
της αυγής και της εσπέρας τα τέρματα η άρκτος και 

απέναντι στην άρκτο το όριο 450 του αίθριου Δία.
Αυτό το απόσπασμα όμως, που αποδεικνΰει ότι ο Η

ράκλειτος γνώριζε βασικές γνώσεις της αστρονομίας και 
ότι η Γη είναι σφαιρική κι όχι επίπεδη, έχει αμφισβητηθεί, 
όχι στην αυθεντικότητά του, αλλά στην νοηματική του ση
μασία.

" Το απόσπασμα προέρχεται από ένα κείμενο του Στρά
βωνα το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι το όριο του λαμπε
ρού Δ ία  είναι ο Ανταρκτικός κύκλος; όμως αυτό θα 
εξυπονοούσε ότι ο Ηράκλειτος σκέφτηκε ότι η γη είναι 
σφαιρική, αλλά τίποτα δεν μας επιτρέπει να το επιβεβαι
ώσουμε. Ο Kirk πιστεύει ότι αυτή η έκφραση σημαίνει ο 
λαμπερός γαλανός ουρανός, και προσδιορίζει απλούστατα 
τον Νότο."451

Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα διαφωνήσω διαμε
τρικά με τέτοιου είδους αφορισμούς. Κρίμα γιατί αυτό το 
βιβλιαράκι, είναι πραγματικά αξιόλογο και εκτιμώ ότι εί-

450 Η λέξη  ούρος ή ούρον, στην αρχαία Ελληνική γλώσσα, έχει 
π ολ λα π λ ές  έννο ιες . Η κύρια έννο ια  είναι το όριο, με πολλαπλές  
παραλλαγές, που στηρίζονται όμω ς στην πιο πάνω νοηματική  
συνάφεια. Σημαίνει του ούριου, δη λαδή  του ευ νο ϊκ ό  άνεμο, ο 
ο π ο ίος  έρχεται από την ουρά του πλοίου ( πρύμνη). Η ουρά που 
είναι και αρχαία και νέα  (με ταυτόσημη έννοια) λέξη, σημαίνει 
το οπ ίσθιο  όριο του πλοίου. Σημαίνει όρ ος δηλαδή  βουνό, γιατί 
και το β ο υ νό  σηματοδοτεί κάποιο  γεωγραφικό όριο. Σημαίνει 
φύλακας, φρουρός, επιστάτης, επόπτης, αλλά η έννο ια  όλω ν αυ
τών των λέξεω ν, συυάπτεται άμεσα προς το όριο, γιατί όλοι αυ
τοί φυλάγουν, φρουρούν, επιστατούν ή εποπτεύουν κάποια όρια. 
Α ς πούμε τα σύνορα  της πατρίδας ή τα όρια ενό ς  κτήματος ή ε
νό ς  εργοστασίου ή ε ν ό ς  σπιτιού. Φ οβερή αυτή η Ελληνική  
γλώσσα! Έτσι προτίμησα την βασική έννο ια  του ούρος για την 
α π όδ οσ η  αυτού του αποσπάσματος, του ορίου δηλαδή, που κα
τά την γνώ μη μου, συνάδει απόλυτα και προς το ουσιαστικό 
νόημ α  της Ηρακλειτικής ρήσης.
451 Β λέπε Η ράκλειτος εκ δόσ εις  Π λέδ ρον επιμέλεια J. BRUN, 
σελ. 139 σημείω ση 37.
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ναι πάνω απ’ τον μέσο όρο των βιβλίων που αναφέρονται 
στον Ηράκλειτο και βρίσκονται στα χέρια μου.

Τίποτε δεν μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι ο Η
ράκλειτος σκέφτηκε ότι η γη είναι σφαιρική; Εγώ αντί
θετα λέω ότι τα πάντα το επιβεβαιώνουν. Ο Ηράκλειτος 
μίλησε για την διαρκή ροή των πάντων. Μίλησε για την 
αρμονική συνύπαρξη των αντιθέτων και αντίρροπων δυνά
μεων, μίλησε για την ανακύκλωση των πάντων, σε επίπεδο 
χονδροειδούς ύλης, αλλά και την ανακύκλωση των ζων
τανών και των νεκρών 452 μίλησε για κύκλους 453 και γενι
κά τίποτε στην Ηρακλειτική σκέψη δεν σου επιτρέπει να 
θεωρήσεις την Ηρακλειτική κίνηση γραμμική. Αντίθετα 
μάλιστα, εγώ λέω ότι σου επιβάλλει να την θεωρήσεις κυ
κλική και γιατί όχι σφαιρική; "Και κυκεών διίσταται μη  
κινούμενος" μας είπε ο Ηράκλειτος στο απ. 125. Και ο κυ
κεών διαχωρίζεται στα συστατικά του (κόβει), αν δεν κι
νείται. Ο κυκεών ήταν ένα ποτό της αρχαιότητας το ο
ποίο αποτελούνταν από κριθάλευρο, με την πρόσμειξη άλ
λων συστατικών, όπως κρασί, μέλι κ.λ.π. Ο Ηράκλειτος, ό
ταν μας μιλά σ’ αυτό το απόσπασμα, προσπαθεί να μας πε
ριγράφει, την αέναη κίνηση των πάντων και να μας υπο
δηλώσει την ανάγκη αυτής της κίνησης, αυτής που δια
τηρεί την ισορροπία των αντιθέτων δυνάμεων, σ’ ένα αρμο
νικό σύνολο. Και πως μας περιγράφει την ζωοδότρα αυτή 
κίνηση; Σαν την κίνηση του κυκεώνα, την κίνηση αυτή που 
συντηρεί τα διαφορετικά στοιχεία του, ενεργά, μέσα στην 
αντίθεσή τους η οποία τα σπρώχνει στην διάσταση, ενώ ο 
Λόγος τα σπρώχνει στην διαρκή κίνηση και την αρμονική 
συνύπαρξη μέσα στην αέναο ροή.

Έ χετε δει ποτέ έναν κλασικό μπάρμαν να ανακατεύει

Β λέπε το απ. 88. "ταυτό τ ’έ ν ι  ζ ω ν  κ α ί  τ ε δ ν η κ ό ς  κ α ί  ε γ ρ η γ ο -  
Ρ ° ζ κ α ι  κ α δ ε ύ δ ο ν  κ α ί  ν έ ο ν  κ α ί  γ η ρ α ιό ν  τά δ ε  γά ρ  μ ετ α π εσ ό ν τ α  
ε κ ε ίν α  έσ τ ι κ ’α κ ε ίν α  π ά λ ιν  μ ε τ α π ε σ ό ν τ α  το ύ τα ” 
ε ί ναι το ίδ ιο  α υτό  π ο υ  ζ ε ι  κ ι α υ τ ό  π ο υ  π έ δ α ν ε , α υ τ ό  π ο υ  ε ίν α ι  

ξ ύ π ν ιο  κ ι α υ τό  π ο υ  κοιμάται, ν εό τη τα  κ α ι γ ή ρ α ς  δ ιό τ ι α υτά  μ ε 
τα π ίπτουν κ α ι γ ίν ο ν τ α ι ε κ ε ίν α  κ α ι ε κ ε ίν α  π ά λ ι μ ετ α π ίπ τ ο υ ν  σ ε  
αυτά.
453 Β λέπε απ. 52.
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κοκτέιλ; Αν είδατε θα καταλάβετε ότι διαγράφει κυκλικές 
κινήσεις πολλών τροχιών, σα να χαράσσει ιδεατά μια 
σφαίρα. Αυτή κατά τον Ηράκλειτο είναι η αναγκαία κ ί
νηση για να μη κόψει ο κυκεώνας. Είναι δυνατό μετά από 
όλα αυτά, αυτό το τρομερό παιδί της Ελλάδας να μη γνώ 
ριζε ότι η γη, όπως και τα άλλα ουράνια σώματα, έχουν 
σφαιρική μορφή; Τι να πίστευε άραγε; Πως η γη είναι επί
πεδη; Αν είναι δυνατό! Που χωράει αυτό μέσα στην Ηρα- 
κλειτική σκέψη; Ή  να πίστευε ότι ήταν ένα άμορφο κι 
ακατέργαστο κομμάτι ύλης; Ούτε αυτό χωράει μέσα στα 
μέτρα της Ηρακλειτικής σκέψης και στις τριβές των αντι
θέτων. Ο Ηράκλειτος μίλησε για ποταμούς κι εκεί οι κρο
κάλες είναι σφαιρικές από τις τριβές που προκαλεί η ροή 
του ποταμού.

Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω εδώ, είναι ότι μερι
κοί φιλόσοφοι ή επιστήμονες, στην δυτική και κύρια στην 
Ευρωπαϊκή σκέψη, αντιμετωπίζουν την αρχαία Ελληνική 
φιλοσοφία με θαυμασμό, αλλά με κάποια μεγαλόθυμη συ
γκατάβαση κι ανεκτικότητα για τους φτωχούς αυτούς προ
γόνους, που μπορεί να είπαν πολλά και ποικίλα και άξια 
παρατήρησης πράγματα, αλλά οι φουκαριάρηδες αυτοί εί
χαν θολά κι αόριστα φανταστεί κάποια πράγματα, χωρίς 
καμμιά απτή "επιστημονική" απόδειξη και πολύ μακρυά 
από την τρέχουσα "αντικειμενική πραγματικότητα."

Αυτή είναι μια απόλυτα λανθασμένη θέση και είναι α
ποτέλεσμα του εγκλωβισμού της σύγχρονης σκέψης σ’ ένα 
σφιχτό περίγραμμα που χαράχτηκε σιγά-σιγά από την ανά
πτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και που πολ
λές φορές αποτελεί ̂ τροχοπέδη για την κατανόηση κά
ποιων εννοιών, που πολλές απ’ αυτές, αν όχι όλες, περιέ- 
χονται στην αρχαία Ελληνική σκέψη. Ακόμη η θέση αυτή 
δεν εξηγεί το πως οι αρχαίοι Έ λληνες έφτασαν σε κάποια 
συμπεράσματα, αντικειμενικής αλήθειας, που ήρθε η σύγ
χρονη επιστήμη, κάποιες χιλιάδες χρόνια μετά, να επιβε
βαιώσει.

Δ εν εξηγεί, για  παράδειγμα, με ποιο τρόπο ο Δημόκρι
τος και οι άλλοι ατομικοί της αρχαιότητας φιλόσοφοι, κα- 
τάληξαν στο συμπέρασμα ότι η ύλη διαιρούμενη, καταλήγει 
σε ορισμένα μικρά κομμάτια τα οποία δεν μπορούν να κα-
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τατμηθούν πιο πέρα (ά- τομα), χωρίς ή με ασήμαντη τεχνο
λογία, χωρίς ατμό, χωρίς ηλεκτρισμό, υγρά καύσιμα, χωρίς 
ατομική επιστήμη, χωρίς σιδηροδρόμους, αυτοκίνητα, αερο
πλάνα, χωρίς τηλεσκόπια, μικροσκόπια, ηλεκτρονική, πλη
ροφορική κ. λ. π.

Είδαμε πιο πάνω, ότι δογματικά και εκ προοιμίου α
ποκλείστηκε η εκδοχή ότι ο Ηράκλειτος γνώριζε ότι η γη 
είναι σφαιρική. Κι αφού είδαμε ότι μας απασχόλησε πάνω 
στο θέμα αυτό, αμέσως πιο κάτω, ας δούμε και μια άλλη 
πλευρά του θέματος.

Ό πω ς είναι γνωστό, ο Ηράκλειτος ήταν μεταγενέστε
ρος ίω ν  Ορφικών ύμνων, και οι ύμνοι αυτοί δεν του ήταν 
άγνωστοι και όπως είπαμε πιο πάνω οι Ορφικό ύμνοι πε
ριέχουν ένα θαυμαστό σύνολο επιστημονικών αστρονομι
κών γνώσεων. Μεσ’ τους ύμνους, καταγράφονται το σχήμα 
της γης, η κίνησή της, το ηλιοκεντρικό σύστημα, το σύ- 
μπαν. Αλλά ο Ηράκλειτος ήταν μεταγενέστερος και του 
Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας μίλησε για την μουσική των 
σφαιρών, δηλαδή των ουρανίων σωμάτων, τα οποία όπως 
καταλαβαίνει κανείς, τα θεωρεί σφαιρικά, ούτε επίπεδα, 
ούτε ακανόνιστα. Ο Ηράκλειτος, είναι γνωστό από τα απο
σπάσματα του, γνώριζε το έργο και τις απόψεις του Πυ
θαγόρα. Μετά τον Ηράκλειτο ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, που 
τον συναντήσαμε κι αυτόν πιο πάνω, διατύπωσε το ηλιο
κεντρικό σύστημα, που προϋποθέτει σφαιρικά ουράνια σώ
ματα και λίγο μετά ο Ερατοσθένης, κι αυτός γνωστός από 
τα πιο πάνω, μέτρησε με θαυμαστή ακρίβεια την περιφέρεια 
της γης.

Περίμετρο; Ναι περίμετρο. Μα η περίμετρος προϋποθέ
τει κύκλο στο επίπεδο, σφαίρα στα στερεά. Αλλά πολύ 
πριν τον Αρίσταρχο και τον Ερατοσθένη ο Αριστοτέλης, 
που πρέπει νάναι παραξηγημένος για τις αστρονομικές και 
μαθηματικές του γνώσεις, μας άφησε μια καταπληκτική 
φράση στο έργο του "περί ουρανού'. (297a 8 κ. ε π .) που εί- 
ναυ "διό τους υπολαμβάνοντας τον περί τας Ηρακλείους 
ατηλας τόπον τω περί την Ινδικήν, και τούτον τον τρόπον 
ε  ναι  ̂την θάλατταν μίαν μη λίαν υπολαμβάνειν άπιστα δο- 
geiv. Το νόημα της φράσεως αυτής σε μια ελεύθερη, που 

ν απομακρύνεται όμως από την επίσημη γλωσσική ερμη-
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νεία, είναι το εξής: "Γι’ αυτό το λόγο, αυτούς που θεωρούν 
ότι ο χώρος γύρω από τις στήλες του Ηρακλή (το σημερινό 
Γιβραλτάρ) συνέχεται με την Ινδική και κατ’ αυτό τον τρό
πο είναι η θάλασσα μία, όχι υπερβολικά, θεωρούν, ότι αυτό 
δεν είναι απίστευτο."

Καταλαβαίνετε τι μας λέγει εδώ ο Αριστοτέλης. Μας 
λέγει απλά ότι η μετά τις Ηράκλειες στήλες θάλασσα, συ
νέχεται με την θάλασσα που περιβρέχει την Ινδία. Αυτό 
σημαίνει ότι ο Αριστοτέλης αφήνει με σαφήνεια να εν
νοηθεί, ότι η γη είναι σφαιρική, αφού πηγαίνοντας προς 
την δύση θα συναντήσεις την ανατολή ! που υπονοεί ασφα
λώς ότι η γη δεν είναι επίπεδη.

Θα ήταν λοιπόν περίεργο να αναρωτηθούμε μήπως ο 
Χριστόφορος Κολόμβος έκανε το ταξίδι του προς την Αμε
ρική (τις Ινδίες, όπως πιστεύονταν τότε) κρατώντας στο 
χέρι του το "περί ουρανού" βιβλίο του Αριστοτέλη; όπως ο 
Σλήμαν ανέσκαψε και αποκάλυψε την Τροία, κρατώντας 
στο χέρι του τον Όμηρο. Καθόλου απίθανο αν και εγώ 
προσωπικά πιστεύω ότι ο Χριστόφορος Κολόμβος, από κά
ποιους χάρτες που απόκτησε σε κάποια περιοχή του Αι
γαίου, ήξερε πολύ περισσότερα για την Αμερική, απ’ ότι οι 
σύγχρονοί του. Μη ξεχνάτε ότι τα τελευταία χρόνια ειπώ
θηκαν πολλά για τους χάρτες που βρέθηκαν στην κατοχή 
του Πίρι Ρέϊς, που αποτυπώνουν την ανταρκτική με θαυ
μαστή ακρίβεια, σαν να χαρτογραφήθηκαν από αεροπλάνο, 
πριν η ανθρωπότητα εξερευνήσει την ανταρκτική. Πολλοί 
ισχυρίζονται ότι στον Πίρι είχαν περιέλθει κάποια αντί
γραφα από τους χάρτες που χρησιμοποίησε ο Χριστόφορος 
Κολόμβος.

Από που βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι οι αρχαίοι 
Έ λληνες και μαζί μ’ αυτούς κι ο Ηράκλειτος αγνοούσαν 
ότι η γη είναι σφαιρική;

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Ο Ηράκλειτος 
θεωρεί τον ήλιο σαν το κέντρο του δικού μας πλανητικού 
συστήματος, που ρυθμίζει κυριαρχικά τις συνθήκες μέσα 
στο σύστημα αυτό. Στο an. 99 μας λέγει ότι αν δεν υπήρχε 
ο ήλιος, παρά την ύπαρξη των άλλων αστεριών, θα ήταν 
νύχτα, ενώ στο απ. 100, 454 όπως μιας το διάσωσε ο Πλού
ταρχος, ο ήλιος είναι επιστάτης των περιόδων, επισκοπεί,

ΡΛ/W φ. Γ<&ΚΑϊο ρ ο /Α ο /  Η/>ΑΚΑ̂ 1Τ<>̂  ο <Φ<ξΐοξ
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ορίζει, αναδεικνύει και φέρνει στο φως τις μεταβολές και 
τις εποχές (ώρες) που τα πάντα φέρνουν.

Έ τσ ι ο ήλιος, στο δικό μας περιορισμένο συμπαντικό 
υποσύστημα, είναι το κεντρικό πρόσωπο των δρωμένων 
στη σκηνή αυτής της μικρής κι ασήμαντης περιοχής του 
Κόσμου.

Βλέπουμε λοιπόν πως ο Ηράκλειτος έχει γνώση του 
ηλιοκεντρικού συστήματος που διατύπωσε ο Αρίσταρχος ο 
Σάμιος περίπου 4 αιώνες μετά απ’ αυτόν τον Μεγάλο και 
στη συνέχεια ο Κοπέρνικος κάποιες δεκάδες αιώνες μετά.

Έ τσ ι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η δυτική σκέψη 
που ανδρώθηκε, επίσημα, κάτω από την σκιά του Αριστο
τέλη και ανεπίσημα, μέσα από την διαχρονική σκέψη του 
"Σκοτεινού" Ηράκλειτου, αυτή που διαχύθηκε απ’ όλα τα 
κανάλια της παγκόσμιας σκέψης, όπως αναπτύσσω στο βι
βλίο, δεν μπορούν να "χωνέψουν" ότι οι αρχαίοι Έ λληνες 
γνώριζαν αυτά τα απλά θέματα της σφαιρικότητας της γης, 
αλλά και των άλλων ουρανίων σωμάτων. Ό ταν λέω πιο 
πάνω τη λέξη "απλά", εννοώ ότι όλα τα άλλα, τα πολύ πιο 
δύσκολα που είπαν, συνηγορούν ότι οι γνώσεις τους, ήταν 
πιο εκτεταμένες και πολύ πιο αρχέγονες από την σφαιρι- 
κότητα των ουρανίων σωμάτων. Ο Θαλής δεν ήταν αυτός 
που πρόβλεψε την έκλειψη του ήλιου στα 585 π.Χ. Μα πως 
είναι δυνατό να προβλέψει κανείς έκλειψη ηλίου, εάν δεν 
γνωρίζει σε μεγάλο βάθος το ηλιοκεντρικό σύστημα;

Εδώ θέλω να κάνω μια επισήμανση. Είναι γνωστό ό
τι, για την επίσημη ιστορία, τα ιστορικά χρόνια δεν ξε
περνούν σήμερα το έτος 1200 π.Χ. 455. Μετά το όριο αυτό 
μιλάμε για προϊστορία, όπου τα πράγματα είναι θολά, ασα
φή και αβέβαια. Αναφέρονται βέβαια και για  την περίοδο

454 απ. 100
-περιόδους ων ο ήλιος επιστάτης ων και σκοπός ορίζειν και βραβεύειν 

κ λ ε ιτο ν ^ ™ ™ 1 Κ° 1 αναίΡαίνειν μεταβολάς ώρας αί πάντα φέρουσιι καθ' Ηρά-

τις περιόδους των οποίων ο ήλιος είναι επιστάτης και φρουρός ορίζοντας, 
βραβεύοντας, αναδεικνύοντας και φέρνοντας στο φως τις εποχές οι οποίες 

τα πάντα, κατά τον Ηράκλειτο.
Βλέπε "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗ Σ ΑΝΘ ΡΩ Π Ο ΤΗ ΤΟ Σ" της UNESCO.
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αυτή, κάποιοι πολιτισμοί, όπως ο Αιγυπτιακός, ο Ινδικός, ο 
Κινέζικος, ο Σουμερικός, ο Ακκαδικός, ο Ασσυριακός, ο 
Φοινικικός, αλλά και στην Ελλάδα, ο Μ ινωϊκός και ο Μυ
κηναϊκός και πολλοί άλλοι. Υπάρχουν κάποια ευρήματα, 
κυρίως κτίσματα, αλλά και άλλα αντικείμενα, αγγεία, 
πλάκες, επιγραφές, αντικείμενα οικιακής χρήσης, και κά
ποια κατάλοιπα ανθρωπίνων λειψάνων. Εκείνο το οποίο 
εντυπωσιάζει από την μελέτη αυτών των ευρημάτων, είναι 
κυρίως τα κτίσματα. Πράγματι οι πυραμίδες της Αίγυπτου, 
αλλά και των άλλων περιοχών της γης, τα κυκλώπεια τεί
χη των Μυκηνών και άλλων περιοχών της γης, το σινικό 
τείχος, τα μινωϊκά ανάκτορα, προκαλούν τον σεβασμό και 
την εκτίμηση των ικανοτήτων των κατασκευαστών τους, 
ακόμη και στους ανθρώπους του εικοστού αιώνα. Πέραν 
από το σεβασμό και την εκτίμηση, τεράστιες απορίες και 
δέος προκαλούν οι τεράστιες κατασκευές, όπως είναι οι 
πυραμίδες και τα κυκλώπεια τείχη και εν γένει οι μεγαλι- 
θικές κατασκευές της αρχαιότητας..

Το μεγάλο ερώτημα που μένει αναπάντητο για πολλούς 
αιώνες τώρα, είναι το ποιοι είναι αυτοί οι κτίστες που τα 
οικοδόμησαν και με ποια τεχνική, αφού για την εποχή ε
κείνη, φαντάζουν ακατόρθωτες αυτές οι κατασκευές. Έ χει 
καταναλωθεί πολλή σκέψη και έχει ξοδευτεί πολύ μελάνι 
πάνω στο θέμα αυτό, αλλά τα πρωταρχικά ερωτήματα, πα
ραμένουν αναπάντητα, καίτοι μερικοί επιπόλαιοι συγγρα
φείς στο παρελθόν, αλλά και τώρα, μας σερβίρουν κάποιες 
απλές ή μάλλον απλοϊκές απόψεις για την ερμηνεία αυτού 
του φαινομένου, αλλά το πρόβλημα των αρχαίων εκείνων 
κτιστών παραμένει ακόμη απροσέγγιστο. Δ εν θέλω να ξο
δέψω κι εγώ ανάλογο μελάνι πάνω στο θέμα αυτό, γιατί 
άλλωστε δεν είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του βιβλίου, 
αλλά πιο πολύ γιατί δεν έχω, τώρα, να προσθέσω τίποτε 
στα όσα έχουν ειπωθεί και γραφεί.

Εκείνο που θέλω να επισημάνω εδώ, είναι ότι από τα 
υπόλοιπα ευρήματα, πλην των κτισμάτων, σε όλα τα κέν
τρα προϊστορικών πολιτισμών στην Ευρώπη, στην Αφρική, 
στην Ασία και στην Αμερική, οι ενδείξεις μας μιλούν για 
κάποιες μυθολογίες, για κάποιες θρησκείες, για κάποιες 
δοξασίες, κάποια πράγματα από την ζωή την τέχνη, τα έθι-
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μα, κάποια κείμενα με κάποιους κανόνες δικαίου και κά
ποια πρώιμη επιστήμη κ.λ,π. των λαών που ανέπτυξαν 
κάποιον απ’ αυτούς τους πολιτισμούς.

Απ’ όσα γραπτά διασώθηκαν, προκύπτει ότι αυτά έ
χουν καθαρά θρησκευτικό ή, κάτι πιο πολύ, μυστηριακό 
χαρακτήρα (όπως τα αλληγορικά έπη Μαχαμπαράτα, Γιλ- 
γαμές κ.λ.π.), αλλά τίποτε δεν μας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ύπαρξης μιας προηγμένης κοινής 456 ανθρώπινης ενασχό
λησης με τα ανώτερα προβλήματα της ανθρωπότητας. Φι
λοσοφία, θέατρο, μουσική, ποίηση, αισθητική, νόμος, μέτρο, 
δημοκρατία, μαθηματικά, γεωμετρία και γενικώτερα επι
στήμη. Ακόμη, τίποτε δεν συνδέει τα υπόλοιπα ευρήματα 
με τα μυστηριώδη κτίσματα, όπου αυτά υπάρχουν.

Αλλά τους πρώτους αιώνες της πρώτης π.Χ. χιλιετίας, 
συνέβει κάτι το περίεργο και το αναπάντεχο στον Ελλα- 
δικό χώρο, κάτι που ίσως δεν έχει προηγούμενο στα γνω 
στά ιστορικά χρόνια, αλλά και στα εικαζόμενα γεγονότα, 
στα προϊστορικά, πλην ίσως στην περίπτωση των μεγαλι- 
θικών κτισμάτων, στα οποία αναφέρθηκα πιο πάνω, τα ο
ποία πράγματι στέκουν αγέρωχα, περίεργα και αναπάντεχα 
στο χώρο τους αλλά και ανερμήνευτα στον χρόνο που κύ
λησε έκτοτε.

Τι συνέβη λοιπόν, θα αναρωτηθείτε, στις αρχές της 
πρώτης π.Χ. χιλιετίας, στον Ελλαδικό χώρο; Έ γινε  κάτι 
σαν έκρηξη. Τον ένατο π.Χ. αιώνα, εμφανίζεται ο Όμηρος 
και τα έπη του "Ιλιάδα" και "Οδύσσεια" και μετά ο Ησίο
δος και τα ποιήματά του. Και μετά; Μετά τα πάντα κύλη
σαν σαν χιονοστιβάδα. Η Σχολή της Μιλήτου (Θαλής, 
Αναξίμανδρος, Αναξιμένης), Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος, 
Αρχίλοχος, Πυθαγόρας, Ηράκλειτος ο Εφέσιος, Ελεάτες 
(Ζήνων, Παρμενίδης κ.λ,π.), ατομικοί (Λεύκιππος, Δημό
κριτος κ.λ.π.), Εμπεδοκλής, Αναξαγόρας, Σωκράτης, Πλά
τωνας, σοφιστές, στωϊκοί, τραγικοί (Αισχύλος, Σοφοκλής, 
Ευριπίδης), ρήτορες, ποιητές (Πίνδαρος, Σαπφώ, Αλκαίος, 
Ανακρέων) και άλλοι πολλοί, των οποίων δεν υπάρχει α-

Οταν Λέγω κοινής, εννοώ για τον μέσο άνθρωπο, όποιας ε- 
^°Χΐις, σε αντιδιαστολή με αυτούς που κατά παράδοση ασχο- 

ουνταν μ αυτά, μέσα απ’ τα κλειστά κυκλώματα της γνώσης.
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ριθμός. Και μετά ο Αριστοτέλης, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, ο 
Ερατοσθένης, ο Αρχιμήδης και άλλοι πολλοί, που κι αυτών 
δεν υπάρχει αριθμός. Ε και λοιπόν τι άλλαξε θα πείτε, σε 
σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Από την εποχή αυτή εμ
φανίζεται μια ποιοτική αλλαγή. Ο άνθρωπος παύει να είναι 
ο ανώνυμος κατασκευαστής των πραγμάτων ή ο ανώνυμος 
συντάκτης κάποιων κειμένων. Ο άνθρωπος αποκτά προσω
πικότητα, στοχάζεται για  όλα, γράφει και υπογράφει τα έρ
γα του και γράφει σε μια πλούσια και αφάνταστα εκφρα
στική πια, γλώσσα και με ένα αλφάβητο ολοκληρωμένο 
και ευλύγιστο, με το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί οποιοσ
δήποτε φωνητικός φθόγγος, χωρίς προσφυγή σε ιδεογράμ
ματα ή γραμμικά σύμβολα. Που γράφει όμως; Γράφει πάνω 
στα πολύ παλαιά μέσα (μάρμαρο, πέτρα, πηλός κ.λ.π) αλλά 
και σε πιο εξελιγμένα, που απαιτούσαν ελάχιστο όγκο και 
μεταφέρονταν εύκολα (πάπυρος, διφθέρα ή περγαμηνή κ.λ. 
π.) τα οποία ήταν παλαιότερα, αλλά την εποχή αυτή, η επε
ξεργασία τους είχε εξελιχθεί ιδιαίτερα. 457 Η εποχή της επι
κοινωνίας και της ανταλλαγής των ιδεών άρχισε. Αλλά τι 
γράφει όμως; Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο.

Τα περισσότερα από τα πιο παλιά γραπτά ευρήματα 
είτε αναφέρονται στην καταγραφή διαφόρων γεγονότων 
της καθημερινής ζωής και κυρίως οικονομικές δοσοληψίες 
ή στην καταγραφή ομάδων πραγμάτων, είτε αποτελούν α
ναθηματικές επιγραφές, είτε περιγράφουν κάποια μυθολο
γικά ή ιστορικά γεγονότα ή κάποιες ιστορίες ή παραινέ
σεις, είτε καταγράφουν κάποια "επιστημονικά" δεδομένα. 
Πάντως τα παλαιά κείμενα των πολιτισμών αυτών προέρ
χονται από ανώνυμους συντάκτες ή αποδίδονται σε κά
ποιες αμφίβολης αντικειμενικής ιστορικότητας προσωπι
κότητες.

Αλλά να ξανάρθουμε πάλι στο ερώτημα που βάλαμε 
πιο πάνω. Τι έγραφε ο επώνυμος Έ λληνας εκείνης της ε
ποχής, αυτός ο Έ λληνας που υπέγραφε τα γραπτά του; Τα 
πάντα. Κι όταν λέγω τα πάντα, το εννοώ με την σύγχρονη

457 Η επεξεργασία της διφδέρας είχε εξελιχθεί σε ανώτατο βαθ
μό κυρίως στην πόλη της Ιωνίας Πέργαμο, απ’ την οποία πήρε 
και το δεύτερο ονομά της "περγαμηνή".

434



ΡΛΛΛΗ φ. Γ<·Λ/>ΓΑΚopoy/\oy Hf> ΑΜ«ΙΤ<>£ ο  <·φ<·£ΐό£

αντίληψη της γνώσης, επιστημονικής ή οποιασδήποτε άλ
λης υψής. Ξαφνικά ξεπήδησαν σκεπτόμενοι άνθρωποι, που 
μέσα σε λίγους, για  την διάρκεια της γνωστής αλλά και ά
γνωστης ιστορίας της ανθρωπότητας, αιώνες, ερεύνησαν 
και ξετίναξαν κάθε δυνατή γωνιά της ανθρώπινης γνώσης 
σε έκταση και διάκριση, όπως σήμερα την εννοούμε. Μετά 
τον Όμηρο, που στις αρχές της επίμαχης χιλιετίας, που ε
ξετάζομε εδώ, μας μετέφερε με εκπληκτική ακρίβεια, γεγο
νότα που έλαβαν χώρα στο τέλος του 12ου π.Χ. αιώνα, 
αλλά και άλλα πολλά, που δεν χωράνε για ανάπτυξη στις 
σελίδες του βιβλίου αυτού, ο Ησίοδος μας μπάζει στις έν
νοιες της δημιουργίας του σύμπαντος και άλλες έννοιες 
που κι αυτές δεν χωράνε για ανάπτυξη στις σελίδες του 
βιβλίου αυτού. Μετά απ’ αυτούς ήρθαν όλοι οι άλλοι. Για 
πρώτη φορά ο άνθρωπος αρχίζει να διαλογίζεται σοβαρά 
και το κυριώτερο, να διατυπώνει γραπτά τους διαλογι
σμούς του.

Πιάνει τον διάλογο με την φύση, όχι, όπως γινόταν 
μέχρι τότε, για  να την εξουσιάσει και να πάρει απ’ αυτή τα 
αναγκαία υλικά για την επιβίωσή του, αλλά για να την 
κατανοήσει και να διακρίνει την αληθινή βαθύτερη δομή 
της. Μη ξεχνάτε ότι όλοι οι προσωκρατικοί, μεταξύ των ο
ποίων και ο Ηράκλειτος, έχουν γράψει βιβλία περί (ρύ
σεως. Ψάχνει την πρωταρχική αιτία του σύμπαντος, μακρυ- 
ά από την συνηθισμένη μέχρι τότε διαδικασία της θρησκεί
ας. Θέτει το οντολογικό πρόβλημα που συνοψίζεται στο 
τριπλό ερώτημα: "Ποιοι είμαστε, από που ερχόμαστε, που 
πάμε;". Δ ιατυπώνει τις έννοιες του μέτρου, του νόμου, του 
ωραίου, της ηθικής, της λογικής. Πλάθει και υλοποιεί τις 
έννοιες της δημοκρατίας, της αισθητικής, του θεάτρου. Δ η
μιουργεί την νέα επιστήμη και την νέα ιατρική που με τον 
Ιπποκράτη, 458 καταργεί τον μάγο-γιατρό ή τον τσαρλα-

4Β8
Εάυ φυλλομετρήσει κανείς ένα βιβλίο του Ιπποκράτη, ακόμη 

και χωρίς να είναι γιατρός ή επιστήμονας κάποιας συγγενούς 
ει ικότητας, 9α καταλάβει άνετα ότι όλα τα όργανα του ανθρώ
πινου σώματος και όλες οι βασικές αρρώστειες, που ταλανίζουν 
ακόμη και σήμερα την ανθρωπότητα, έχουν περιγράφει αλλά 
και ονομασθεί απ’ αυτόν και γι’ αυτό στην παγκόσμια γλώσσα
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χάνο- γιατρό και εισάγει καθαρά επιστημονική μέθοδο 
στην διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών. Καταγράφει 
τα ιστορικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα (Ηρόδοτος, 
Θουκυδίδης κ.λ.π.) και διατυπώνει τις πρώτες απόψεις πά
νω στην ατομική επιστήμη, προβάλλοντας την θέση ότι η 
ύλη δεν μπορεί να τέμνεται συνέχεια, αλλά καταλήγει σε 
κομμάτια που δεν τέμνονται περισσότερο πιο πέρα (ά- το- 
μα).* 459

Κατασκευάζει τα τελειότερα οικοδομήματα στην 
γνωστή ιστορία της ανθρωπότητας, κατασκευάζει τεράστια 
θέατρα με ανεπανάληπτη, στους κατοπινούς αιώνες ηχη
τική, σκαλίζει το μάρμαρο και δημιουργεί ύψιστη αισθητι
κή αντίληψη της αγαλματοποιίας, που ακόμη και σήμερα 
προκαλεί τον θαυμασμό αλλά και το δέος και αποτελεί το 
σημείο αναφοράς της τέχνης αυτήν. Δεν ξέρω αν ο Ροντέν 
και ο Μιχαήλ Ά γγελος θα ήταν γλύπτες ή τι γλύπτες θα 
ήταν αν δεν υπήρχε αυτή η αρχαία τεχνική και δεν είχε α
ποκτήσει την απόλυτη, την θεϊκή μάλλον, τελειότητά της 
στα κλασικά χρόνια της Ελληνικής αρχαιότητας. Οι επώ
νυμοι Φειδίας 460 και Πραξιτέλης, είναι ένα μικρό δείγμα 
των καλλιτεχνών που διαμόρφωσαν και κορύφωσαν την 
τέχνη αυτή. Ζωγραφίζει από πίνακες μέχρι τα αγγεία οι
κιακής χρήσεως. Κάνει τα πάντα με μέτρο και συνέπεια 
που ξαφνιάζουν.

Και αυτή ακριβώς την εποχή, ο άνθρωπος παύει να

της ιατρικής, ανεξάρτητα εθνική ς γλώ σσας, ονομ ά ζοντα ι με λ έ
ξεις που στηρίζονται στην αρχαία Ελληνική ονομ ασ ία  τους, άλ
λο  αν είναι παραφθαρμένη από τις ιδιαιτερότητες προφ οράς της 
κάθε εθνική ς γλώ σσας και τις περισσότερες φ ορές ακόμη και 
ειδικοί επιστήμονες, α γνο ο ύ ν  ότι η εγχώρια λέξη  έχει την ρίζα 
της στην αντίστοιχη  αρχαία Ελληνική.
459 Β λέπετε όσ α  έχο υ μ ε πει πιο πάνω για τους Λ εύκιππο και Δ η 
μόκριτο και τους ά λλους ατομικούς.
460 Ο μ εγά λος γλύπτης Α ύγουστος Ρ οντέν "Όχι ποτέ κανένα ς  
καλλιτέχνης δ εν  θα  ξεπεράσει τον Φειδία. Γιατί η π ρ ό ο δ ο ς  υ
πάρχει στον κόσμο, αλλά ό χ ι στην Τ έχνη . Βλ. Α υγούστου Ρ ο
ντέν "Η ΤΕΧΝΗ", εκ δόσ εις  ΕΣΤΙΑ Τ Ο Υ  ΒΙΒΛΙΟΥ, Α θήνα  
1954.
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είναι ένα ανώνυμο μέρος ενός συνόλου, που μπορεί να πα
ράγει, (το σύνολο) κατά διάφορες περιόδους και σε διάφο
ρους τόπους, κάποιο πολιτισμό, αλλά το μέρος είναι 
εντεταγμένο στο σύνολο όπως τα κύτταρα του σώματος 
στον οργανισμό του σώματος, που μπορεί να εξυπηρετούν 
με τον καλύτερο τρόπο το έργο που έχει ταχθεί γ ι’ αυτά εί
τε είναι μικρό και ταπεινό (π.χ. τα κύτταρα της φτέρνας), 
είτε μεγάλο και πολύτιμο (π.χ. τα κύτταρα του εγκεφάλου) 
και που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στο DNA 
απ’ όσο ο άνθρωπος, αλλά βρίσκονται ακόμη στην περιοχή 
του ασυνείδητου και της χαμηλής διάκρισης.

Ο προσανατολισμός της ανθρώπινης σκέψης, γίνεται 
ανθρωποκεντρικός.

Ο Έ λληνας της εποχής εκείνης μπάζει κυριαρχικά 
στην ανθρώπινη σκέψη τον Λόγο, με τις πολλαπλές έν- 
νοιές του, στα μαθηματικά, στην γεωμετρία, στην φιλοσο
φία. Ο άνθρωπος για πρώτη φορά, στην γνωστή ιστορία της 
ανθρωπότητας, γίνεται ο έλλογος συνειδησιακός παρατη
ρητής των πάντων. Της φύσης που είναι γύρω του, δυνατή 
κι αποκαλυπτική, του ηλιακού συστήματος, του σύμπαντος, 
το οποίο το προσεγγίζει με τα ατελή σύνεργα της εποχής, 
αλλά προχωρεί την γνώση πάνω σ’ αυτό, πολύ περισσότερο 
απ’ την δυναμική και την εμβέλεια των ατελών οργάνων 
του και εκτός απ’ αυτά σκύβει απάνω απ’ την ψυχή του κι 
αφουγκράζεται, ότι ανεβαίνει από εκεί. 461 "Γνώθι σαυτόν", 
μας λέγει η δελφική εντολή, γνώρισε τον εαυτό σου δηλα
δή και ο Ηράκλειτος στο απ. 101 λέγει "εδιζησάμην εμεωυ- 
τόν". συζήτησα με τον εαυτό μου.

Ο άνθρωπος γίνεται προσωπικότητα, μέσα σ’ ένα σύ
νολο που αποτελείται από άλλες προσωπικότητες. Αυτό

461 Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο  άνθρω πος έσκυβε πάντα ευλα
βικά πάνω α πό  την μυχή του και άκουγε ότι έρ χοντα ν  απ’ εκεί, 
αλλά την άσκηση αυτή την εκτελούσε παλαιότερα με ά λλες  
διαδικασίες, κυρίως μυστικοπαθούς υφής και τα μηνύματα που  
έπαιρνε απ’ εκεί, τα επ εξερ γά ζοντα ν και τα διοχέτευε με α νά λ ο 
γους τρόπους. Π άντα βέβαια  μιλώ για τα ιστορικά ή για τα προϊ- 
οτορικά χρόνια , όπω ς η επίσημη παγκόσμια ιστορία της 
ανθρωπότητας τα εννοεί.
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εκφράζεται, για την εποχή που μιλάμε, με δυο βασικές πα
ραμέτρους. Ο άνθρωπος ο ανεξάρτητος κι αδέσμευτος ε
ρευνητής που μπορεί να χαράξει και ν’ ακολουθήσει την 
πορεία της ζωής του και της σκέψης του, αυτόνομα και με 
δίκιά του ευθύνη για τις όποιες συνέπειες, ψάχνοντας για 
τον δρόμο της τελείωσης που είναι πάντα μοναχικός, αλλά 
δυνατός για κάθε άνθρωπο. Ο Ηράκλειτος μας είπε στο απ. 
116 "ανθρώποισι πάσι μέτεστι γινώσκειν εωυτούς και σω- 
φρονείν." Σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί η δυνατό
τητα να γνωρίσουν τους εαυτούς τους και να σωφρονι
στούν. Και σ’ ένα άλλο απόσπασμα το απ. 119 μας λέγει: 
"ήθος ανθρώπω δαίμων", το ήθος για τον άνθρωπο είναι ο 
δαίμων του, δηλαδή ο θεός του. Τι συνέβει λοιπόν στις αρ
χές της πρώτης π. X. χιλιετίας;

Κάτι πράγματι συνέβει. Συντελέστηκε ένα φοβερό 
ποιοτικό άλμα, που άλλαξε την δομή του αρχαίου κόσμου 
και έκανε την ανθρώπινη προσωπικότητα να μπει στο κέ
ντρο του σύμπαντος, με λόγο, συνείδηση, αντικειμενική 
γνώση, αλλά και αυτογνωσία. Έ τσ ι μέσα σε 4-5 αιώνες 462 
δημιουργήθηκε, μια άλλη αντίληψη πραγμάτων για την 
γνώση, για τον πολιτισμό, για  την αισθητική, για τον νόμο, 
για την επιστήμη, για τον Άνθρωπο. Έ τσ ι δημιουργήθηκε η 
πλατφόρμα, πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλη η δυτική 
σκέψη και παρακάτω ολόκληρος ο σημερινός πολιτισμός, 
πάνω στον πλανήτη Γη. Κι όταν λέω πολιτισμός εννοώ 
όλη την γκάμα που συνθέτει αυτόν τον πολιτισμό. Από την 
ανάπτυξη της σκέψης, των τεχνών, καλών ή πρακτικών, 
της ηθικής, της επιστήμης και όλα τα άλλα. Ίσω ς θα ρω
τήσει, και με το δίκιο του, κάποιος αναγνώστης, αυτός ο 
πολιτισμός που χτίστηκε πάνω σ’ αυτή την αρχαία Ελληνι
κή πλατφόρμα, τι έφερε στην ανθρωπότητα; Την ευτυχία ή 
την δυστυχία; Είναι ένα καίριο ερώτημα και θ’ απαντήσω 
σ’ αυτό, με ειλικρίνεια. Θα πω λοιπόν ναι, έφερε και την 
δυστυχία, αλλά και την ευτυχία. Μα την δυστυχία γιατί;

462 Α π ό  τον Ό μηρο, που σηματοδοτεί την έναρξη  της φ οβερής  
αυτής περιόδου, μέχρι τον Α ριστοτέλη ο  οπ οίος σηματοδοτεί το 
τέλος των κλασσικών χρόνω ν, μεσολαβεί μια τέτοια χρονική  
περίοδος.
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jsja γιατί: Γιατί σύμφωνα με τους κανόνες του Λόγου, αυ
τές οι δυο καταστάσεις είναι ζεύγος αντιθέτων και στο ε
πίπεδο ύλης πάντα συνυπάρχουν και συμπορεύονται. Ο 
Ηράκλειτος άλλωστε μας είπε στο απ. 111 "νούσος υγιείην 
εποίησεν ηδύ και αγαθόν, λιμός κόρον, κάματος ανάπαυ
ση." η αρρώστεια είναι που κάνει την υγεία πράγμα ευχάρι
στο και αγαθό, ο λιμός τον κόρο, ο κάματος την α
νάπαυση. Να τα ζεύγη των αντιθέτων τα οποία πορεύονται 
μαζί και αλληλοσυμπληρώνονται.

Ειδικώτερα όμως στην περίπτωση του σύγχρονου πο
λιτισμού η Ηρακλειτική αρμονία των αντιθέτων δείχνει να 
έχει διαταραχθεί σοβαρά. Γιατί άραγε; Γιατί η δυτική σκέ
ψη και κύρια η πρακτική πλευρά της, σε μεγάλο βαθμό α- 
πέρριψε ή δεν ενστερνίστηκε, το ίδιο είναι, βασικές αρ
χαιοελληνικές παραμέτρους αυτής της πλατφόρμας, τις πα
ραμέτρους που ακούουν στο όνομα, ηθική, νόμος, και κυ
ρίως μέτρο. Έ τσι, ύπουλα μπήκε στην ανθρώπινη πραγμα
τικότητα, το κέρδος, σαν ο πρώτος αξιολογικός παράγον
τας της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και μετά, πάνω στη βά
ση του κέρδους, αναπτύχθηκαν οι νέοι παράμετροι, του με
γαλύτερου κέρδους, του πολύ μεγάλου κέρδους, οι νόμοι 
της αγοράς, των τράστ, των μονοπωλίων, των πολυεθνι
κών κ. λ.π. με θύματα τις μεγάλες μάζες αλλά πριν απ’ όλα 
την φύση, αλλ’ αυτή αγαπάει να κρύβεται κι έτσι ποτέ δεν 
ξέρεις αν την βιάζεις ανέξοδα ή θα πληρώσεις ένα βαρύ τί
μημα. Ό λα  αυτά απορρίπτονταν εξ ορισμού από τις πιο πά
νω παραμέτρους και πριν απ’ όλα από την παράμετρο του 
μέτρου. Κι έτσι η ανθρωπότητα έφτασε όχι να παράγει την 
δυστυχία αναλογικά με την κατάκτηση της ευτυχίας, αλλά 
να την παράγει δυσανάλογα και μαζικά, θέλοντας να επε
κτείνει στο έπακρο τις υλικές απολαύσεις, αδιαφορώντας 
για τις επιπτώσεις πάνω στην σωματική και κυρίως την 
ψυχική υγεία και παραβιάζοντας τους κανόνες της φύσης, 
την οικονομία και την ηθική της φύσης και τέλος βιάζο
ντας την ίδια την φύση. Ο Ηράκλειτος όμως μας είπε στο 
απ. 110 "ανθρώποις γίνεσθαι οκόσα θέλουσιν ουκ άμεινον." 
για τους ανθρώπους, το να γίνονται όλα όσα θέλουν, δεν 
είναι το καλύτερο. Και βέβαια δεν είναι το καλύτερο, για
τί το "θέλω εγώ.." είναι πάντα μια προβολή του εγώ στον

Γ Ι Α Φ  Γ^Λ^ΓΑΚΟΠΟ/ΑΟ/ WJ>ΑΚΑΑΤΟξ ο  «φ«£ΐθ£
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εξωτερικό κόσμο, η οποία σε πολλά σημεία, βρίσκεται σε 
αθεράπευτη διάσταση προς το τι θέλουν οι άλλοι, αλλά α
κόμη και προς τους κοινωνικούς, οικονομικούς αλλά και 
τους φυσικούς κανόνες, πράγμα το οποίο δημιουργεί μια α
νωμαλία και διαταραχή του συστήματος, με απρόβλεπτες 
συνέπειες.

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Πράγματι, την 
εποχή για την οποία μιλάμε, τα πάντα, για την γνωστή ι
στορία της ανθρωπότητας, πήραν μια άλλη όψη και η εξέ
λιξη μια διαφορετική στροφή.

Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι, από που ξεπήδησε 
αυτή η ανέλπιστη ιστορική πραγματικότητα, αυτή η ποιο
τική μετεξέλιξη του προϊστορικού τρόπου σκέψης και πο
λιτισμού, σ’ αυτή την νέα κατάσταση πραγμάτων και δρώ
μενων; Ναι εδώ υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Κάποια 
"μαγιά" πρέπει να υπήρχε στο γεωγραφικό αυτό χώρο, για 
να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή, η οποία, μέσα στο αδιευ
κρίνιστο, για  τα ανθρώπινα μέτρα, "γίγνεσθαι", δεν μπορεί 
εύκολα να εντοπισθεί. Πάντως, κάτι πρέπει να υπήρξε στο 
παρασκήνιο, κάτι το οποίο ενεργοποίησε σαν "μαγιά" το 
προσκήνιο, προκάλεσε μεγάλης έκτασης ζυμώσεις και το 
διαμόρφωσε σ’ αυτές τις φοβερές διαστάσεις. Κάποια, μεγά
λης έντασης, ουσιαστική γνώση πρέπει να κυκλοφορούσε 
την εποχή εκείνη στον Ελλαδικό χώρο, αλλά που μπορεί 
να εντοπισθεί;

Μα, θα ρωτήσει κάποιος αναγνώστης, εσύ δεν μας εί
πες πιο πάνω, ότι οι περισσότεροι επιφανείς αρχαίοι Ελ
ληνες διδάχτηκαν στα γνωστά τότε ανατολικά ή Αιγυ
πτιακά κέντρα "διδασκαλίας της γνώσης"; Γιατί η "μαγιά 
αυτή να μη προέρχεται από εκεί; Ναι το είπα αυτό και το 
επαναλαμβάνω. Αλλά κι εγώ με την σειρά μου θα ρωτήσω 
τον αναγνώστη, όπως άλλωστε ρώτησα ήδη και τον εαυτό 
μου. Γιατί την ίδια εποχή, για  την οποία μιλάμε σήμερα, 
δεν παρουσιάστηκε ανάλογο φαινόμενο στα κέντρα αυτα 
στα οποία μαθήτευσαν υποτίθεται οι αρχαίοι Έλληνες; Αυ
τό είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Μήπως οι μαθητές έγι 
ναν καλύτεροι από τους δασκάλους; Είναι κι αυτό μ'« 
πρόταση που μπαίνει για εξέταση. Νομίζω όμως ότι η πΡ° 
τάση αυτή είναι εξαιρετικά αναιμική και η ευδοκίμηση της

PA/V/VW φ. Γ̂ Λ̂ ΓΑΚΟΠΟ/ΛΟ/ ΗΜΚΛ̂ ΤΟξ «Φ«£10ξ
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είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Και να γιατί:
J  Γιατί μπορεί οι μαθητές να ξεπερνούσαν τους δα

σκάλους χρονικά 463 αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι μαθη
τές εξαφάνισαν τους δασκάλους, καθολικά, 464 οι οποίοι ε
ξακολουθούσαν να διδάσκουν την ίδια ή και στις μεταγε
νέστερες εποχές και άλλους, μη Έ λληνες, μαθητές. Κι ό
μως τέτοιο κορύφωμα, όπως αυτό της Ελληνικής σκέψης, 
στην πρώτη π.Χ. χιλιετία  δεν έχει εντοπισθεί στα ιστορικά 
χρόνια. Τα Α ιγυπτιακά κέντρα πέσανε από τότε και μέχρι 
σήμερα σε μια χειμερία νάρκη. 465 Στην ανατολή, είχαμε μια 
κορύφωση, στα μέσα αυτής της χιλιετίας. Είναι αυτές οι 
προσωπικότητες που ήρθαν μαζί με τον Ηράκλειτο. Οι 
Βούδδας. Λάο-τσε και Ζωροάστρης, ακόμη και ο Κομφού- 
κιος, γεννήθηκαν χρονικά κοντά, ακόμη και με διαφορά 
κάποιων δεκαετιών. Ολοι αυτοί οι μεγάλοι στοχαστές της 
ανατολής, έσπρωξαν αφάνταστα την ανθρώπινη εσωτερική 
γνώση, σε μετερίζια απόρθητα και έφτιαξαν θρησκείες και 
κοσμοθεωρίες, αλλά όλα αυτά περιορίστηκαν στο στενό 
κύκλο των οπαδών της κάθε θρησκείας ή κοσμοθεωρίας, 
με καμμιά επέκταση στο γεωγραφικό αυτό χώρο και έξω 
από τον στενό κύκλο. Λέγεται ότι η ανατολή με τα έργα 
αυτών των φωτισμένων δασκάλων, άγγιξε πολλά σημεία 
της σύγχρονης πραγματικότητας, αλλά και πολλά σημεία 
της σύγχρονης επιστήμης. Ο Fritjof Capra την δεκαετία 
του 1980 εξέδωσε δυο βιβλία με ανάλογο περιεχόμενο "ΤΟ 
ΤΑΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ", Εκδόσεις Ωρόρα Αθήνα 1982 και 
Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ", Εκδόσεις Ωρόρα Αθήνα 1984. Βέ

βαια μέσα στα έργα αυτά ο συγγραφέας κάνει και εκτε
ταμένες αναφορές στον Ηράκλειτο.

Ναι αλλά όλη η ιστορία αυτή, έμεινε εκεί, κάποιες α- 
ναφορές μέσα σε ιερά θρησκευτικά κείμενα, σαν την πα- 
α^1' ι^ ή κ η , για την δύση. Στον Ελληνικό όμως χώρο, 

το πηΡε δημοσιότητα από επώνυμους κι ανεξάρτητους

Ma8nV ''α* σε,Υ,υ“ σειζ αντός της ποιότητας και τέτοιου ύμους, οι 
464 Τ ΤΕλ '10Τ̂  ™ σΧεδόν ποτέ δεν ξεπερνούν τους δάσκαλους. 
Πηγές1* α*1στο τετοι°  πράγμα δεν προκύπτει από τις ιστορικές

μεγάλος αποδείχτηκε αυτός ο χειμώνας!
465
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συγγραφείς, που το ιστορικό του καθένα και η βιογραφία 
του, αλλά και τα έργα τους είναι κατά το δυνατό κατα
γραμμένα και διατηρημένα, στο μέτρο που επέτρεψε, αυτή 
την καταγραφή και την διατήρηση, η πυρκαγιά της βιβλι
οθήκης της Αλεξάνδρειας !

•J Γιατί ο Ηράκλειτος, με τον οποίο ασχολούμαστε 
στο βιβλίο αυτό, και ο οποίος αποτελεί το κεντρικό πρό
σωπο της εποχής που εξετάζουμε, δεν έτυχε καμμιάς διδα
σκαλίας στα γνωστά τότε ανατολικά ή Αιγυπτιακά κέντρα 
"διδασκαλίας της γνώσης", όπως εξαντλητικά είπαμε πιο 
πάνω, αλλά αντίθετα, όπως υποστηρίζουν πολλοί αρχαίοι 
συγγραφείς, ήταν αυτοδίδαχτος.

Έ τσ ι νομίζω πως πρέπει να απορρίψουμε αυτή την 
εκδοχή και να αναζητήσουμε μια άλλη πειστικότερη. Έ χω  
μιλήσει πιο πάνω για την αρχαιότητα των Ορφικών και 
για το περιεχόμενό τους, αλλά και για την αρχαιότητα των 
αρχαιοελληνικών μυστηρίων. Τα Ορφικά, όπως είδαμε, εί
ναι πολύ αρχαία κείμενα και μιλούν για τα πάντα. Από 
την πορεία των ψυχών μέσα στους κόσμους, μέχρι τα ουρά
νια σώματα και τους νόμους που τα κυβερνούν. Τα Καβεί- 
ρια μυστήρια ήταν ακόμη πιο παλιά. Θα ήταν παράλογο, 
μετά από όλα αυτά, να πω ότι τα σπέρματα αυτής μαγιάς 
βρίσκονταν στην εσωτερική γνώση της προϊστορικής Ελ
λάδας; 466

466 Ο Φ ρειδερίκος Νίτσε, έχει κι αυτός μια πολύ ενδιαφέρουσα  
άπομη πάνω  στο δέμα αυτό. Α ς την δούμε:
"Ορισμένοι ,βέβαια, με ζή λο  προσπάθη σαν να δείξουν πόσα  

βρήκαν οι Έ λλη νες, στους ανατολίτες γείτονές τους και μπόρε
σ α ν να μ άθουν απ’ αυτούς, και σε ποιο βαθμ ό ήταν διαφορο
ποιημένα  αυτά που αποκόμισαν. Ή ταν πράγματι παράξενο  
θέαμα όταν έβ α ζα ν  πλάι πλάι τους δ ή θ εν  δασκάλους από την 
Α νατολή  και τους υποτιθέμενους μαθητές από την Ελλάδα και 
όταν τοποθετούσ αν του Ζωροάστρη δίπλα στον Ηράκλειτο, 
τους Ινδούς δίπλα στους Ελεάτες, τους Αιγυπτίους δίπλα στον 
Εμπεδοκλή, φ τάνοντας μ ό νο  σ ε  σημείο να εκθέτουν σ ε  δέα τον 
Α ναξαγόρα  μαζί με τους Ιουδαίους και τον Π υθαγόρα μαζί με 
τους Κ ινέζους. Στις λεπτομέρειες λίγα πράγματα πέτυχαν. Α λ
λά εμείς δα αφ η νόμ ασταν να γοητευτούμε απ’ τπ σκέμη αυτή
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, Μερικοί πάνω στο θέμα αυτό, δίνουν διάφορες έρμη- 
νειες. Ας τις δούμε σε συντομία:

>/ Υποστηρίζεται, ότι η ανθρωπότητα, δεν γνώρισε μό
νον αυτους τους πολιτισμούς, για τους οποίους μιλάμε ε
μείς οι άνθρωποι των τριών τελευταίων χιλιετιών, αλλά έ
χουν περιοδικά αναπτυχθεί, περισσότεροι του ενός πολιτι
σμοί, που άφησαν τα σπέρματά τους στις επιγενόμενες χι- 
λιετιες.

>/ Υποστηρίζεται ακόμη, ότι σε κάποια ιστορική φάση 
της προϊστορίας της γης, επισκέφτηκαν τον πλανήτη μας 
κάποιοι εξωγήινοι, οι οποίοι έχοντας προηγμένο πολιτι
σμό, σε σχέση με τον δικό μας τότε, επέφεραν κάποιες ου
σιαστικές ρυθμίσεις στα ανθρώπινα πράγματα κι άφησαν 
κάποιες βασικέςεπιστημονικές αλήθειες.

„ ^  Υποστηρίζεται πιο πέρα, ότι οι άνθρωποι του πλα
νήτη, προέρχονται από κάποιο διαστρικό εποικισμό στη γη 
και κυρία από τον Σείριο.

>/ Υποστηρίζεται ακόμη, ότι στην γη κατέβηκαν κά
ποτε άγγελοι, οι οποίοι ήρθαν σε μείξη με τους ανθρώπους
και απ αυτους προήλθε η γνώση που στη συνέχεια έγινε η 
ανθρώπινη εξελιξη. 1

σας ,π“  κάτι; Η πρώττΙ εκδοχή μου φαίνεται πιο 
πι«ανη και αξιόπιστη και επικουρείται από σημαντικά ευ- 
ρηματα, που δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν εδώ. Αλλά 

η ς πιθανή, εν μέρει, είναι και η τέταρτη εκδοχή.

ta m v ,S l r ?V μ „ρεμ γιατί εγώ δεν πιστεύω σε κάποια 
η. μα^ικΤΙ κάθοδο Αγγέλων, στο επίπεδο ύλης. Πι-

Aovoc 0ΤΙ Τ°  πηαγκόσμι°  Σ*έδι°  ή °  Ηρακλειτικός 
ήταΎν «ττω ς π° υ προβλεπει και Ρυθμίζει τα πάντα, δεν θα 
^ ^ π ι θ α ν ο  να προβλεψει, στις αρχικές συνθήκες, ρυθμι-

Ρ πέοασιι^ ' Της’ ^£υ μθς υπ°ΧΡεω ναν να δεχτούμε το συ- 
ότ, δεν αυηπ1 " ^ ΐΛοσο?)ία απΛώ? εισήχδη κε στην Ελλάδα και 
στα ότι ωΓ τ™* nKf  Π° νω σ.τ°  εδνικ°  Φυσικό χώμα, και μάλι- 
τους Τ λ λ η ,,ο 'Ν τ ^ ωμα’ KaT° OTP£U£ μάλλον παρά υποκίνησε  
Ελλήνων" ρ χ  - η σ ε  ^  φιλοσοφία  στην τραγική επ ο χή  των 
λονίκη1993 ° σεΐς ΕΚ ΔΟΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", Θ εσσα- 
Θαυμάστε ’ με,ταφραση ^ηση Σαρίκα σελίδα 13.

αυτ£ς τι? εύ σ τοχες  παρατηρήσεις του Νίτσε.

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^Λ/ΤΑΚο /ιο / α ο /  Η>ΑΙ<Λ^Τθ£ ο <φ<·£ΐθ£
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σχικές δικλείδες στην ατέλειωτη, για τα ανθρώπινα μέτρα, 
ροή του χρόνου. Και μια απ’ αυτές είναι η περιοδική ενσάρ
κωση κάποιων εξελιγμένων προσωπικοτήτων ή εξελιγμέ
νων ψυχών, αν το θέλετε έτσι, για να καθοδηγήσουν τους 
υπόλοιπους αδελφούς τους ανθρώπους και να φέρουν και 
να αφήσουν πάνω στην φλούδα της γης, τα σημάδια για το 
δρόμο της επιστροφής, ιδίως στα πρώτα δύσκολα για το 
ανθρώπινο είδος "χρόνια".

Βλέπετε ότι στα χρόνια έβαλα εισαγωγικά και τούτο, 
γιατί όπως μπορείτε να καταλάβετε, μιλάμε για κάποιες 
δεκάδες χιλιάδες χρόνια για να μην πω κάτι παραπάνω 
γιατί ο άνθρωπος στέκεται πάντα αμήχανος πάνω στην έν
νοια του χρόνου, ιδίως όταν τον μετρά με τα συνηθισμένα 
μέτρα της καθημερινής ζωής.

Αναφορικά με τις άλλες απόψεις, θα πω ότι δεν τις 
απορρίπτω, γιατί μια τέτοια απόρριψη, απαιτεί ανάλογη 
προς την διατύπωσή τους, αυθαιρεσία. Κι όση αυθαιρεσία 
διαθέτω, την κατανάλωσα στα πλαίσια του βιβλίου αυτού, 
στην διατύπωση κάποιων άλλων απόψεών μου, που στε
ρούνται "πειραματικής" απόδειξης. Θα πω ακόμη ότι και με 
καθαρή ορθολογιστική 467 κι όχι εσωτερική σκέψη, αν εξε
ταστεί το ζήτημα, δεν μπορεί ν’ αποκλειστεί η ύπαρξη και 
άλλης ζωής, αυτής ή άλλης μορφής, στο αχανές, για τα αν
θρώπινα μέτρα, σύμπαντος.

Άλλο όμως είναι το θέμα αυτό, κι άλλο είναι οι δια- 
τυπούμενες συχνά απόψεις που λένε ότι εξωγήινοι ήρθαν 
την τάδε εποχή κι επέφεραν αυτές ή τις άλλες μεταβολές 
πάνω στον πλανήτη γη ή ακόμη ότι μας επισκέπτονται σε 
καθημερινή βάση με τα UFO ή τα Α.Τ.Ι.Α.468.

Ούτε κι αυτό μπορώ να το αρνηθώ θεωρητικά. Αλλά 
η βασική μου αντίρρηση, δεν είναι στις επιστημονικές αν
τιρρήσεις μιας τέτοιας εκδοχής, όπως οι δυσχέρειες μετα
φοράς αυτών των εξωγήινων, σε ενέργεια και ποιότητα υ
λικών των διαστημοπλοίων τους κ.λ.π. αλλά ένα βασικό 
ερώτημα: Ό λοι αυτοί που δέχονται αυτή την εκδοχή, αν

467 Με τους νόμ ου ς της στατιστικής, που στα σίγουρα είναι σή
μερα μέσα στους κ α νόνες  του σ ύ γχρ ονου  ορθολογισμού.
468 Α γνώ στου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα,
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τλούν τα επιχειρήματα τους από πανάρχαιες έως σημερινές 
πηγές. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι, εάν οι εξωγήινοι, 
ξεκίνησαν τον προορισμό τους για τον πλανήτη γη πριν 
από κάποιες χιλιάδες χρόνια, κι αν ακόμη βρίσκονται εδώ. 
Κι αν ήλθαν για ποιο λόγο ήλθαν; Κι αν ακόμη βρίσκονται 
εδώ, γιατί δεν εμφανίζονται ή γιατί, εάν δεχθούμε την εκ
δοχή ότι εμφανίζονται κατά καιρούς με τα UFO, γιατί δεν 
εμφανίζονται ή δεν επεμβαίνουν αποφασιστικά στα ανθρώ
πινα γήϊνα πράγματα, αφού ήδη, κατά την γνώμη αυτή, έ
χουν κάνει την επέμβασή τους πάνω στη γη. Αυτές είναι 
πολύ λίγες από τις πολλές αντιρρήσεις που μπορούν να 
προβληθούν πάνω στο θέμα αυτό.

Αλλά κι αν ακόμη από αυτές τις πηγές απέρρευσε 
αυτή η βαθύτερη γνώση, αυτό δεν απαντά στο ερώτημα που 
διατυπώσαμε πιο πάνω. Κι αυτό που ερωτήσαμε πιο πάνω 
είναι το γιατί αυτή η έκρηξη στην παγκόσμια σκέψη έ
γινε ξαφνικά στην αρχαία Ελλάδα και θα επαναλάβω ξα
φνικά κι απρόβλεπτα. Κι όταν λέγω απρόβλεπτα, δεν το 
εννοώ με την αντίληψη των επιγενομένων γενεών από το 
1200 π.Χ. μέχρι και σήμερα.

Το εννοώ με τον πνευματικό ορίζοντα του τέλους της 
13ης π.Χ. χιλιετίας. Ποιος άραγε άνθρωπος εκείνη την επο
χή, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό μήκος και πλάτος, μπο
ρούσε να προβλέψει αυτή την έκρηξη, που θα λάβαινε χώ
ρα στην Ελλάδα από τον 9ο π.Χ. αιώνα;

Να σας πω τι πιστεύω εγώ; Για την επίσημη εξωτερι
κή πλευρά του πολιτισμού και της γνώσης των ανθρώπων 
της εποχής εκείνης, στα σίγουρα τίποτα δεν προμηνούσε 
μια τέτοια εξέλιξη.

Μόνο σε κάποιους εσωτερικούς κύκλους της ανθρω
πότητας στην Λύση και στην Ανατολή, υπήρχε κάποια 
γνώση για το τι λάβαινε χώρα στην Ελλάδα στα χρόνια ε
κείνα της πρώιμης προϊστορίας της Ανθρωπότητας.

Μη ξεχνάτε ότι τον 7ο π.Χ. αιώνα οι ιερείς της Αι- 
γύπτου είπαν στον Σόλωνα ότι οι Έ λληνες και ο πολιτι
σμός τους, ήταν προγενέστεροι των Αιγυπτίων, πράγμα το 
οποίο υπονοεί δυο πράγματα: α) ότι ο προϊστορικός πολιτι
σμός της Ελλάδας είναι κατά πολύ αρχαιότερος απ’ ότι 
νομίζεται. 469 και β) ότι το ιερό κέντρο της Αιγύπτου, γνώ 
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ριζε κάποια πράγματα, άγνωστα ακόμη από την επίσημη ι
στορία της Ανθρωπότητας.

Έ τσ ι λοιπόν μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια του προϊστορι
κού Ελλαδικού χώρου, πρέπει να αναζητηθεί αυτή η μαγιά 
που φούσκωσε το ψωμί.

Αλλά τελικά, ποια ήταν αυτή η "μαγιά"; Κατά την 
προσωπική μου γνώμη αυτή η μαγιά βρισκόταν στην εσω
τερική γνώση της αρχαίας Ελλάδας και συγκεκριμένα στα 
πανάρχαια μυστήρια της αρχαίας Ελλάδας, στα οποία κυ
κλοφορούσαν αρχέγονες αλήθειες και ενδεχόμενα κωδικο- 
ποιημένες πληροφορίες κάποιας άλλης επιστημονικής 
πραγματικότητας. Πάνω σ’ αυτά τα θέματα, παραπέμπω σε 
όσα έχουμε πει πιο πάνω, με αφορμή τα Καβείρια, τα Ορφι
κά κ.λ,π.

XX..- Ο Αλβέρτος ο Μέγας, μας άφησε ένα απόσπα
σμα στα λατινικά που στην κατάταξη του Diels φέρει αριθ
μό απ. 4 και έχει έτσι:

si felicitas esset in delectationibus corporis, boves felices diceremus, cum 
inveniant orovum ad comedendum.

εάν η ευτυχία βρισκόταν στις σωματικές απολαύσεις, θα θεωρούσαμε 
τα βόδια ευτυχισμένα επειδή βρίσκουν να φάνε όροβο.469 470

Έ χε ι αμφισβητηθεί από αρκετούς, εάν το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να θεωρείται σαν γνήσιο ή όχι. Η άποψη που 
θεωρείται επικρατέστερη το θέλει γνήσιο.

Κι εδώ βλέπουμε αυτή την διαλεκτική, διεισδυτική, 
αινιγματική αλλά και γεμάτη περιπαικτική διάθεση, Ηρα- 
κλειτική σκέψη, να κάνει πάλι την εμφάνισή της. Τα βόδια 
και η τροφή, η ευτυχία και η δυστυχία. Και μας λέγει λοι-

469 Μη ξεχνά τε  τα τόσα νεολιθικά ευρήματα σ τον Ελλαδικό χώ 
ρο, μεταξύ των οποίω ν και ο οικισμός της Π ο λ ιό χνη ς στο νησί 
της Λ ήμνου, τον οπ ο ίο  επεσκέφ θηκα αυτό το καλοκαίρι (1998) 
και ο  οπ ο ίο ς  έχει χρ ο νο λ ο γη θ εί 5 0 0 0  ετών π.Χ.
470 Π ολλοί το ρόβι το α φ ή νουν αμετάφραστο, ενώ  άλλοι το με
ταφράζουν λαθούρι. Η λέξη  ό ρ ο β ο ς  στην αρχαία Ελληνική  
γλώ σσα σημαίνει γενικά τον καρπό οσπρίου, αρακάς, βίκος , 
λαθούρι. Τ ο  ρόβι είναι λατινική παραλλαγή  του όροβος. Α κόμη  
και το νεοελλη νικ ό  ροβίθι, προέρχεται από την ίδια ρίζα.
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πόν ότι αν η ευτυχία βρίσκονταν στην απόλαυση των ευ
χάριστων για το σώμα πραγμάτων κι αυτά είναι όσα γ ί
νονται αντιληπτά από τις πέντε αισθήσεις, τότε τα βόδια 
πρέπει να θεωρηθούν ευτυχισμένα όταν βρίσκουν κανένα 
όσπριο για να φάνε.

Η σκέψη αυτή του Ηράκλειτου, από την νοηματική 
και διατυπωτική συγκρότησή της, είναι φανερό ότι απευθύ
νεται σε κάποιους και επειδή αυτοί δεν είναι τα βόδια, σί
γουρα, ποιοι νομίζετε ότι μπορεί να είναι; Μήπως οι άν
θρωποι; και ιδίως εκείνοι που έχουν αναγάγει την ύψιστη 
ευτυχία, στην σωματική απόλαυση;

Ο Κλήμης της Αλεξανδρείας μας έχει διασώσει το 
απ. 29 το οποίο έχει έτσι.

αιρεύνται γόρ έν αντί απάντων οι άριστοι, κλέος αέναον θνητών οι δέ 
πολλοί κεκόρηνται όκωσπερ κτήνεα.

εκλέγουν αντί πάντων οι άριστοι, την αιώνια δόξα μεταξύ των θνητών, 
οι πολλοί όμως χορταίνουν κατά κόρον σαν τα κτήνη.

Αν συγκρίνετε τα δυο αυτά αποσπάσματα θα διαπι
στώσετε ότι τελούν σε μια αδιάρρηκτη συνάφεια και λογι
κή ακολουθία. Πράγματι, ο Ηράκλειτος και σ’ αυτό το α
πόσπασμα, μας λέγει το ίδιο πράγμα, Μας λέγει λοιπόν ότι 
οι άριστοι επιλέγουν άλλους τρόπους για  την προσέγγιση 
της ευτυχίας κι όχι όπως τα βόδια την τροφή, όπως αυτό 
συμβαίνει και με τους πολλούς ανθρώπους που κι αυτοί η
δονίζονται όταν τρώνε ρόβι, όταν έχουν την φάβα τους δη
λαδή και χορταίνουν σαν, σαν τι άλλο, σαν τα βόδια 
δηλαδή, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο, παρά αυτά που 
λέμε κτήνη. Βλέπετε πως τα Ηρακλειτικά αποσπάσματα 
συνδέονται μεταξύ τους όπως τα κομμάτια ενός παζλ.

Μερικοί, αξιολογούν κι αυτό το απόσπασμα, σαν την 
μόνιμη αριστοκρατική ασθένεια του Ηράκλειτου.

Μα αδελφοί μου, γυρίστε δίπλα σας και δείτε τον 
κοινωνικό σας περίγυρο με ειλικρίνεια. Τότε θα δείτε πως 
ο Ηράκλειτος έχει απόλυτο δίκιο, θα δείτε ότι οι πολλοί 
έχουν εστιάσει την ευτυχία τους στις υλικές απολαύσεις 
και μόνο. Σ’ αυτή την πραγματικότητα, μην μπάζετε άλλες 
ανάρμοστες κι αταίριαστες στις περιστάσεις παραμέτρους 
και ιδίως παραμέτρους κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και 
τα τοιαύτα. Αυτά είναι πολύ μακρυά κι έξω από την Η-
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ρακλειτική σκέψη και πολλές φορές απηχούν κάποιες πα
ρωχημένες πια αντιλήψεις του περασμένου αιώνα. Ό ταν ο 
Ηράκλειτος μιλάει εδώ για όροβο, δεν μιλάει μόνο για φά
βα, μιλάει και για το μαύρο χαβιάρι και για τα αυτοκίνητα 
πολυτελείας, μιλάει και για τα κότερα, για τα ιδιωτικά αε
ροπλάνα, για τις βίλες και ότι ακόμη μπορεί να εννοήσει ο 
σημερινός άνθρωπος σαν λαθούρι. Ο Ηράκλειτος μέμφεται 
τους ανθρώπους που τελικά έχουν εστιάσει την ευτυχία 
τους στην φάβα, πτωχική ή πλούσια, το ίδιο είναι σε τε
λευταία ανάλυση, κι έχουν χάσει οποιαδήποτε επαφή με 
τις αληθινές αξίες.

Ό ταν ο Ηράκλειτος μίλησε για την ανθρώπινη δι
καιοσύνη και την ισότητα, μίλησε για τον νόμο και είπε 
ότι ο δήμος (η πολιτεία) πρέπει να μάχεται για  τον νόμο, 
όπως ακριβώς για τα τείχη κι όταν μίλησε για κοινωνική 
ισότητα, πήρε πρώτος κι έφαγε κριθάλευρο, για να δείξει 
στους αριστοκράτες της πόλης του τον δρόμο.

X X I Α π .  87
βλάξ άνθρω πος επί παντί λόγω επτοήσθαι φιλεί.

ο βλαξ άνθρω πος αρέσκεται να εκστασιάζεται με κάθε κουβέ
ντα.

Κι αυτό το απόσπασμα μας το διάσωσε ο Πλούταρ
χος. και μας λέγει ότι ο άνθρωπος που εκστασιάζεται, δη
λαδή συγκινείται και ταράζεται σε κάθε κουβέντα που α
κούει είναι βλάκας..

Τι άραγε θέλει να μας πει εδώ ο Ηράκλειτος; Οπωσ
δήποτε δεν θέλει να μας πει μια απλοϊκή γενικότητα, γιατί 
ο Ηράκλειτος δεν μας έχει συνηθίσει σε απλοϊκές γενικό
τητες. Το απόσπασμα αυτό πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί σε συ
νάφεια με το γενικό πνεύμα της Ηρακλειτικής σκέψης. 
Κατά την γνώμη μου, ο Ηράκλειτος θέλει εδώ να επιση- 
μάνει ότι οι "πολλοί" εκστασιάζονται από ασήμαντα και ε
πουσιώδη πράγματα, τα οποία τα θεωρούν αξιόλογα και 
μοναδικά και παθαίνονται μ’ αυτά, τα οποία όμως δεν είναι 
ειμή μόνο τα περιτρίμματα και η σκόνη του υλικού κόσμου, 
και ασχολούμενοι μ’ αυτά χάνουν το αληθινό νόημα του 
κόσμου κι ενώ ζουν καθημερινά με τον Λόγο, ζουν σα να 
έχουν μια δίκιά τους αυτόνομη φρόνηση, που δεν συνδέεται

pi ΑΛΛΗ φ. [>Λ/>Γ4ΚΟΡΟ/ΛΟ/ ΗΜΡΛ^ΤΟζ ο  *<K£k>£
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με τον Λόγο, αυτόν που ρυθμίζει τα πάντα από το μεγα
λύτερο, μέχρι το μικρότερο. Αυτόν τον τύπο ανθρώπου ο 
Ηράκλειτος τον αποκαλεί βλάκα.

X X II.- ΑΠΟΚΡΥΦΑ

Υπάρχουν μερικά αποσπάσματα του Ηράκλειτου που 
εγώ, αλλ’ όχι μόνο εγώ αλλά και πολλοί άλλοι ερμηνευτές 
του, υποπτεύονται ότι έχουν μια απόκρυφη διάσταση.

Στο σημείο αυτό, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα, είτε 
αυτά καταλέγονται στα γνήσια, είτε αυτά θεωρούνται από 
πολλούς μη γνήσια.

Απ. 5 Το απόσπασμα αυτό το διάσωσαν ο Ωριγένης 
και ο Αριστόκριτος, αλλά, όπως είδαμε πιο πάνω, στο α
πόσπασμα αυτό αναφέρεται και ο Απολλώνιος ο Τυανέας.
471

ΡΛΛΛΗ φ. [> Λ /Τ Α^ο[λογ/\ογ ΗΜΚ/ΗΙΤΟ^ ο *<Κ£ΐοI

καθαίρονται δ1 άλλω αίματι μιαινόμενοι οίον ει τις εις πηλόν εμβάς πη
λόν απονίζοιτο. μαίνεσθαι δ' αν δοκοίη, εί τις αυτόν ανθρώπων επιφράσαιτο ού- 
τω ποιέοντα. και τοίς αγάλμασι δε τουτέοισιν εύχονται οκοίον εί τις δόμοισι 
λεσχηνεύοιτο, ου τι γινώσκων θεούς ούδ' ήρωας οίτινές είσι.

καθαρίζονται όσοι μιαίνονται (με αίμα) με άλλο αίμα σαν κάποιος που 
έχει μπει στη λάσπη, να καθαρίζεται με λάσπη, δίνοντας την εντύπωση ότι εί
ναι τρελλός αν κάποιος τον παρατηρούσε να κάνει τέτοια πράγματα. Και στα 
αγάλματα αυτά προσεύχονται, όπως ακριβώς κάποιος που φλυαρεί με τους 
τοίχους, και τίποτα δεν γνωρίζουν για το ποιοι είναι οι θεοί και οι ήρωες.

Πάνω σ’ αυτό το Ηρακλειτικό απόσπασμα, έχουν δι
ατυπωθεί πολλές ερμηνείες. Μια απ’ αυτές είναι κι αυτή 471

471 Ε ίδ α μ ε  π ιο  π ά ν ω  ό τ ι ο  Φ ιλ ό σ τ ρ α τ ο ς  δ ιά σ ω σ ε  κ ά π ο ιε ς  ε π ισ τ ο 
λ έ ς  το υ  Α π ο λ λ ώ ν ιο υ .:  Σ τ η ν  ε π ισ τ ο λ ή  κζ'  μ α ς  λ έ γ ε ι : " τ ο ι  ς  
ε ν  Δ ε λ φ ο ί ς ί ε ρ ε ύ σ ι ν .  Αίματι βωμούς μ ια ίνουσιν ιερείς, 

είτα δαυμάζουσί τινες, π ό δ εν  οι πόλεις  ατυχούσιν, όταν μ εγάλα  
διυδετήσωσιν, ώ της αμαδίας. Η ράκλειτος ην σοφός, α λ λ ’ο υ δ ’ 
εκ είνοςΕ φ εσ ίουςέπ εισ ενμ η  πηλώ πηλόνκαδαίρεσδαι

Οι Ιερείς μ ο λύ νο υ ν  τους βωμούς μ ε  αίμα και μετά κάποιοι 
απορούν γιατί δυστυχούν οι πολιτείες, όταν τα σπουδαία πράγ- 
ματα αντιμετωπίζονται μ ε  λα νδα σ μ ένο  τρόπο. Ο  Η ράκλειτος ή
ταν σοφ ός α λ λ ’ ούτε κι εκ είνος  έπεισε του Εφεσίους να μη  
«αδαρίζουν την λάσπη μ ε  λάσπη.
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που παραθέτω πιο κάτω σε υποσημείωση και ανήκει στον 
Απολλώνιο τον Τυανέα, που διατυπώθηκε, αν οι επιστολές 
του, που μας τις διάσωσε ο Φιλόστρατος είναι γνήσιες, στις 
αρχές του πρώτου μ. X. Αλλά ακόμη και αν είναι προϊόντα 
της σκέψης του Φιλόστρατου, μια κι αυτός έζησε πριν από 
τον Ωριγένη 472 αφού γεννήθηκε το 160 π.Χ., καταλαβαίνετε 
ότι ακόμη κι έτσι, είναι αρχαιότερες αναφορές στον Ηρά
κλειτο.

Εδώ λοιπόν ο Ηράκλειτος, κάνει αυστηρή κριτική 
στους συμπολίτες του τους Εφέσιους, για τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται στην εξωτερική θρησκεία τους την 
έννοια του θείου και των προσφορών προς αυτό με θυσίες 
αίματος και με λατρείες και προσευχές στα αγάλματα, κι 
είναι σα να φλυαρεί κανείς με τα ντουβάρια, χωρίς να εί
ναι σε θέση να κατανοήσουν ποιοι είναι οι θεοί και ποιοι 
οι ήρωες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ανθρώπινο πρόβλημα που 
παρουσιάστηκε σε πολλές φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας 
κι έχω την δυσάρεστη υπόνοια ότι θα παρουσιάζεται για 
πολλά ανθρώπινα χρόνια ακόμη. Ο μέσος άνθρωπος, συνη
θίζει να ξεχνά το ζώντα λόγο του ιδρυτή, όποιας θρη
σκείας, και να προσκολλιέται σε διάφορους ξηρούς τύπους, 
που πολλοί απ’ αυτούς μπορεί να βρίσκονται σε άμεση α
πόκριση με τον ζώντα λόγο του ιδρυτή, αλλά οι πολλοί δεν 
αντιλαμβάνονται αυτή την απόκριση και την ουσιαστική 
σημασία, αλλά, όπως μας λέγει ο Ηράκλειτος στο απ. 2, 
ζουν σα νάχουν μια δίκιά τους φρόνηση.

Μετά, στα πλαίσια όποιας θρησκείας, αναπτύσσονται 
τέτοιου είδους εκφυλιστικές τάσεις. Οι άνθρωποι-πιστοί 
προσηλώνονται σε υλικά πράγματα, αντί της αλήθειας του 
Λόγου. Αγαλματάκια, εικονίτσες, ξόανα και όλα τα συνα
φή, υποκαθιστούν τον λόγο των φωτισμένων ανθρώπων 
που ίδρυσαν ή διατήρησαν κι ανέπτυξαν την κάθε θρη
σκεία. Το άγαλμα του Βούδδα, αντικαθιστά την διδασκα
λία του. Μια εικόνα του Χριστού, υπερακοντίζει τον Λόγο 
του, με την έννοια ότι όποιος με την "ανάλογη" ευσέβεια 
λατρεύει και προσκυνά την εικόνα, τηρεί ή δεν τηρεί τον

472 Ωριγένης. (Αλεξάνδρεια 183 περίπου, Τύρος 253 ή 254 μ. X 
Μαθητής του Κλήμη της Αλεξάνδρειάς. Θεολόγος.

450



ΠΑΛΛΗ Φ· Γ ^ Γ Λ ^ ο η ο /Λ ο /  ΗΜΚΛ^ΤΟξ ο

Λόγο του, είναι στα σίγουρα, για  τις τρέχουσες αντιλήψεις, 
πιο κοντά σ’ Αυτόν, από εκείνον που τηρεί τον Λόγο του, 
αλλά, δυστυχώς γι’ αυτόν, δεν προσκυνάει την εικόνα.

Ο απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, πάνω στο θέμα 
αυτό είπε κάποιες σοβαρές και ξεκάθαρες αλήθειες: "..διότι 
γνόντες τον Θεόν ουχ ως Θεόν εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, 
α λλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκο- 
τίσθη η ασύνετος αυτών καρδία, φάσκοντές είναι σοφοί ε- 
μωράνθησαν και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εν  
ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και 
τετραπόδων και ερπετών."473

(..γιατί καίτοι γνώρισαν τον Θεό, σαν Θεό δεν τον 
δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά ναυάγησαν μέσα 
στις δικιές τους σκέψεις, κι έτσι σκοτίστηκε η ασύνετη 
καρδιά τους. Και λέγοντας ότι είναι σοφοί, αποβλακώθη
καν. Και άλλαξαν και την δόξα του άφθαρτου Θεού (αυτού 
που δεν φθείρεται, αλλά είναι αιώνιος) με ομοίωμα εικόνας 
φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπε
τών.)

Ο απόστολος Παύλος εδώ, είναι κάτι περισσότερο 
από αποκαλυπτικός και παίρνει στα σίγουρα θέση πάνω 
στην αξία των αγαλμάτων και των εικόνων. Αναφέρεται 
με σαφήνεια στις διάφορες, που επιχειρήθηκαν ανά τους 
αιώνες, προσωποποιήσεις του άφθαρτου θείου, με φθαρτά 
πράγματα, είτε με την μορφή ανθρώπου, είτε με την μορφή 
ζώων, που είναι πέρα κι έξω από την δόξα του θείου, έξω 
από την δημιουργική και αεί ενεργό δύναμή του την ασύ- 
ληπτη για τα ανθρώπινα μέτρα, (όπως ακριβώς ο Ηρά
κλειτος αναφέρεται στον Λόγο). Μ’ αυτό τον τρόπο η δόξα 
του Θεού μετατοπίζεται στο επίπεδο ύλης, που κι αυτή βέ
βαια είναι η άλλη μορφή του θείου, αλλά δεν είναι δυνατό 
να αντικαθίσταται απ’ αυτήν.

Αλλά ο Παύλος είναι περισσότερο αποκαλυπτικός 
για τα υλικά πράγματα που ταυτίζονται πολλές φορές προς 
την θεότητα.

"Σταθείς δε ο Παύλος εν  μέσω του Αρείου Πάγου 
έφη. Αθηναίοι, κατά πάντα ως δεισιδαιμονεστέρους ημάς

473 πΠρος Ρωμαίους επιστολή 21-23.
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θεωρώ, διερχόμενος γαρ και αναθεωρών τα σεβάσματα η
μώ ν εύρων και βωμόν εν ω επιγέγραπτω, Αγνώστω Θεώ, 
ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτο εγώ καταγγέλω  υμίν 
ο Θεός ο ποιήσας τον κόσμον και πάντα τα εν  αυτώ, ούτος 
ουρανού και γης Κύριος υπάρχων ουκ εν  χειροποιήτοις474 
ναοίς κατοικεί, ουδέ υπό υπό χειρών ανθρώπων θεραπεύε
ται, προσδεόμενος τινός, αυτός διδούς πάσι ζωήν και πνο
ήν και τα πάντα."

Δηλαδή (Αφού στάθηκε ο Παύλος στη μέση του Α- 
ρείου Πάγου είπε: Αθηναίοι σας θεωρώ ότι είστε καθόλα 
πολύ θρήσκοι. Γιατί, καθώς περνούσα και κοίταζα αυτά το 
ιερά σας που σέβεστε, βρήκα κι ένα βωμό πάνω στον οποίο 
υπήρχε και επιγραφή "στον άγνωστο Θεό" αυτόν λοιπόν 
που τον λατρεύετε καίτοι δεν τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ 
σας κηρύσσω. Ο Θεός ο οποίος έφτιαξε τον κόσμο και όλα 
όσα υπάρχουν σ’ αυτόν, αυτός που είναι κύριος του ουρα
νού και της γης, δεν κατοικεί σε ναούς που κατασκευά
στηκαν από χέρια ανθρώπων, ούτε από χέρια ανθρώπων υ
πηρετείται, γιατί δεν έχει τέτοια ανάγκη, αυτός ο οποίος 
δίνει σε όλους ζωή και πνοή και σε όλα τα πράγματα).

Εδώ βέβαια μπορεί να αναρωτηθεί κανείς. "Με τις 
σκέψεις αυτές που μας ανέπτυξες πιο πάνω, διαγράφονται 
μονοκοντυλιά όλες οι εικόνες, όλα τα αγάλματα, πράγ
ματα, που ούτε λίγο ούτε πολύ, τα θεωρείς απαγορευμένα 
και επικίνδυνα." Απαντώ, όχι δεν είναι έτσι. Αλλίμονο αν 
παραβλέψουμε την σημασία και την προσφορά αυτών των 
πραγμάτων, στον πολιτισμό της τέχνης. Μη ξεχνούμε ότι 
απ’ τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι και σήμερα, η τέχνη πο
ρεύτηκε μέσα στα πλαίσια της κάθε φορά θρησκείας. Απει
κονίσεις, γλυπτικές ή ζωγραφικές Θεών, Αγίων, σκηνές 
από τα τυπικά της κάθε θρησκείας κ.λ.π. Η ανατολική Χρι
στιανική εικονογραφία των Βυζαντινών χρόνων, αποτελεί 
ένα μοναδικό επίτευγμα στην παγκόσμια ιστορία της αν
θρωπότητας. Αλλά και στην δύση, η θρησκεία αποτέλεσε 
την μήτρα που φιλοξένησε θεματικά αλλά και υλικά την 
τέχνη της ζωγραφικής και της γλυπτικής από τους χρό

474 Πρώτος ο Ιησούς βέβαια, μίλησε για τους αχειροποίητους 
ναούς (βλ. Μάρκου 14 58)
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νους του μεσαίωνα, έως και τους τελευταίους χρόνους της 
αναγέννησης κι ακόμη μέχρι σήμερα.

Αυτά για  να μη πάμε στην τέχνη της κλασικής Ελ
ληνικής αρχαιότητας για την οποία μιλήσαμε και πιο πά
νω, όπου κ ι εκεί η τέχνη έχει κυρίως σαν θέμα τη θρησκεία 
ή τη μυθολογία.

Ό χι, τα αγάλματα και οι εικόνες είναι προϊόντα της 
ανθρώπινης σκέψης στην τελειότερη έκφρασή της κι ο με
γάλος καλλιτέχνης εμπνέεται από θείο έρωτα. Ό χ ι δεν εί
ναι ούτε απαγορευμένα, ούτε επικίνδυνα, τα αγάλματα και 
οι εικόνες, επικίνδυνη είναι η χρησιμοποίησή τους από 
τους ανθρώπους. Ούτε ο Ηράκλειτος, ούτε ο Παύλος, αλλ’ 
ούτε και οι εικονοκλάστες στράφηκαν κατά των εικόνων 
ως υλικά πράγματα ή καλλιτεχνικά δημιουργήματα, αλλά 
για τον τρόπο χρησιμοποίησής τους από τους ανθρώπους. 
Τα αγάλματα και οι εικόνες, είναι σύμβολα, σημεία θα έλε
γε ο Ηράκλειτος, και πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν τέ
τοια, δηλαδή σαν σημεία εκκίνησης προς το ουσιαστικό 
περιεχόμενο της διδασκαλίας της κάθε θρησκείας κι όχι να 
καταλήγουν αντικείμενα τυφλής λατρείας, η οποία εμποδί
ζει την πρόσβαση στην αληθινή διδασκαλία. Ούτε βέβαια, 
πολύ περισσότερο αυτό, να γίνονται μέσα εκμετάλλευσης 
των άλλων ανθρώπων, από οποιονδήποτε και με οποιοδή- 
ποτε πρόσχημα, αιτία και επιδίωξη και ιδίως την επιδίωξη 
του κέρδους, του οποιουδήποτε κέρδους..

Μ’ αυτές λοιπόν τις σκέψεις, δεν μπορώ να δεχθώ, 
εικόνες που "δακρύζουν", ούτε εικόνες που κάνουν "θαύ
ματα", που μετακινούνται από μόνες τους απόνα τόπο σε 
άλλο κ.λ.π. Έ  όχι να αλλάξουμε και την δόξα του άφθαρ
του Θεού, με ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου, όπως 
θάλεγε κι ο Απόστολος Παύλος !

Έ τσ ι ο Ηράκλειτος απ’ το απόσπασμα αυτό, μας 
προέκυψε κι ένας φοβερός εικονοκλάστης. Ό πω ς είναι 
γνωστό, το μεγάλο Βυζαντινό κράτος που άκμασε για πε
ρισσότερο από 1000 χρόνια, ταλανίστηκε για δυο αιώνες 
περίπου (8ος και 9ος μ.Χ.) από την περίφημη και αιματηρή 
διαμάχη, που έλαβε χώρα μεταξύ των εικονοκλαστών και 
των εικονολατρών. Η διαμάχη άρχισε επί του πρώτου αυ- 
τοκράτορα της δυναστείας των Ισαύρων του Λέοντος του
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Γ. Το τι συνέβει με τις εικονομαχίες, ξεφεύγει από τα 
πλαίσια του βιβλίου αυτού. Εκείνο που θα μας απασχολή
σει εδώ, είναι η αιτία που τις προκάλεσε και μάλιστα στο 
μέτρο που η ερμηνεία του αποσπάσματος που εξετάζουμε, 
επιβάλλει.

".. Με τόλμην ο Λέων επολιτεύθη και εις το θρη
σκευτικόν ζήτημα. Μέγα μέρος υγιώς σκεπτομένων ανθρώ
πων, ενδιαφερομένων διά την ανόρθωσιν της κοινωνίας 
και της Αυτοκρατορίας, έβλεπε με αγανάκτησιν την επι- 
κράτησιν ειδωλολατρικών αντιλήψεων εις τα ζητήματα 
της θρησκείας, όπου εκυριάρχει η δεισιδαιμονία και η θρη- 
σκοληψία. Πλήθος πιστών κατέφευγεν εις τα μοναστήρια, 
των οποίων η περιουσία ηύξανεν σημαντικώς επί ζημίαν 
των δημοσίων εσόδων. Εξ άλλου ο αριθμός των εργαζομέ
νων εμειούτο, ενώ αντιστοίχως ηύξανεν η επιρροή και η α
συδοσία των μοναχών, των οποίων ο βίος εσκανδάλιζε 
τους πολλούς. Η πάλη μεταξύ του κράτους και του κατω
τέρου κυρίως κλήρου, διότι ο ανώτατος δεν έβλεπε πάντο
τε ευμενώς την μοναχικήν κίνησιν, έλαβε πολιτικήν 
μορφήν εν τη εξελίξει της. Επαναστάσεις, φανατισμοί, δι
ωγμοί και βιοπραγίαι εδημιούργησαν βαθύτατα ρήγματα 
εις την κοινωνίαν. Αι εικόνες ήσαν το πρόσχημα διά να 
κτυπηθή εν μέσον εκμεταλλεύσεως των μαζών, από την 
καλογηρικήν επιρροήν. Ο αυτοκράτωρ είχεν, εκτός της αί
γλης από την νίκην κατά των αράβων, και την υποστήρι- 
ξιν του στρατού και ιδίως των ασιατικών επαρχιών του 
κράτους. Οι μεταρρυθμισταί ονομάσθησαν εικονομάχοι ή 
εικονοκλάσται οι δε αντίπαλοί των εικονολάτραι." Αυτά 
μας λέγει ο Ν.Δ. Τζουγανάτος στο βιβλίο του Γενική Ιστο
ρία. 475

Ο A. A. VASILIEV στην "Ιστορία της Βυζαντινής 
Αυτό- κρατορίας" 476, αναφέρει για το θέμα αυτό:

"..Μια πολύ σοβαρή μελέτη της Εικονοκλαστικής πε
ριόδου, έχει γίνει από τον Έ λληνα ιστορικό Παπαρρηγό-
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475 Ν.Δ. Τζουγανάτος Τενική Ιστορία" τόμος Α’ σελ. 187, Αθή
να, εκδόσεις βιβλιοπωλείο της "ΕΣΤΙΑΣ".
476 A. A. VASILIEV "Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας", 
εκδόσεις ΜΠΕΡΓΚΑΔΗ, Αθήνα 1955, σελ. 313.
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τιουλο...Σύμφωνα με την γνώμη του, δεν είναι σωστή η 
χρησιμοποίησι του όρου "Εικονοκλαστική" για την εποχή 
αυτή, δεδομένου ότι δεν χαρακτηρίζει πλήρως την περίοδο. 
Ο Παπαρρηγόπουλος πιστεύει ότι παραλλήλως με τις θρη
σκευτικές μεταρρυθμίσεις που καταδίκαζαν τις εικόνες, α
παγόρευαν την ύπαρξι λειψάνων και ηλάττωσαν τον α
ριθμό των Μοναστηρίων, αφήνοντας όμως τα δόγματα της 
Χριστιανικής πίστεως άθικτα, υπήρχε και μια κοινωνική 
και πολιτική μεταρρύθμισε Σκοπός των Εικονομάχων Αυ- 
τοκρατόρων ήτο να πάρουν την Δημοσία Εκπαίδευση από 
τα χέρια των κληρικών. Οι άνθρωποι αυτοί έδρασαν όχι 
βάσει προσωπικών ή δυναστικών επιθυμιών, αλλά βάσει 
πολλών και ωρίμων σκέψεων, με πλήρη κατανόησι των α
ναγκών της κοινωνίας και των επιταγών της κοινής γνώ 
μης. Είχαν επίσης την υποστήριξι των πιο διαφωτισμένων 
παραγόντων της κοινωνίας, της πλειονότητος του ανωτέ- 
ρου κλήρου και του στρατού.."

Έ τσ ι βλέπουμε ότι στην Κωνσταντινούπολη του 8ου 
και 9ου μ.Χ. αιώνα, παρουσιάζεται μια κατάσταση ανάλογη 
της Εφέσου του 6ου και 5ου π. X. αιώνα. Βλέπουμε ακόμη 
ότι εμφανίστηκαν κάποιοι προοδευτικοί μεταρρυθμιστές 
αυτοκράτορες, που τους επικουρούσαν, εκτός από τον 
στρατό, τον ανώτατο κλήρο και τις διάφορες γεωγραφικές 
πληθυσμιακές ομάδες και τα φωτεινότερα πνεύματα της ε
ποχής εκείνης.

Και τώρα διατυπώνω απλά ένα ερώτημα. Μήπως αυ
τά τα πνεύματα είχαν μπολιαστεί με την σκέψη του μεγά
λου Εφέσιου: Έ να  ερώτημα βάζω μόνο και τίποτε άλλο. 
Αλλά μπορεί νάχαν μπολιαστεί κι απ’ τη σκέψη του Α
ποστόλου Παύλου, όπως την αντιμετωπίσαμε πιο πάνω σ' 
αυτή την θεματική ενότητα της ερμηνείας του απ. 5. Μπο
ρεί, είναι πολύ πιθανό, ε και τι μ’ αυτό! Μήπως κι αυτή εί
ναι ανεπηρέαστη απ’ αυτόν τον Μεγάλο;

Ευτυχώς που οι Ηράκλειτος και απόστολος Παύλος 
δεν έζησαν τον 9ο μ.Χ. αιώνα !

Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ακόμη, ότι το απόσπα
σμα αυτό του Ηράκλειτου, μπορεί να ερμηνευθεί, για το 
πρώτο μέρος του και με ένα άλλο τρόπο. Σε όλο τον γνω 
στό αρχαίο κόσμο, την προσφορά προς το θειον, αποτελού
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σε η θυσία με ζώα. Ο Ηράκλειτος γ ι’ αυτό το αίμα μιλάει 
πιο πάνω, γιατί υπήρχε η δοξασία, ότι κάθε αμαρτία των 
ανθρώπων, μπορούσε να εξαγνισθεί με θυσία ζώων, δηλαδή 
θυσία αίματος.

"...και ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, (Ιερουσαλήμ) 
477 εξήνεγκεν άρτον και οίνον, ην δε ιερεύς του Θεού του 
υψίστου και ηυλόγησε τον ’Αβραάμ και είπεν. Ευλογημέ
νος Αβραμ τω Θεώ τω υψίστω, ος έκτισε τον ουρανόν 
και την γην." 477 478

Επειδή αναφερθήκαμε στα λόγια του Μελχισεδέκ 
και την προσφορά του άρτου και του οίνου, αξίζει ν’ α
φιερώσουμε μερικές σειρές γ ι’ Αυτόν.

Ποιος είναι ο Μελχισεδέκ; στον οποίο ο πατέρας 
των Εβραίων Αβραάμ έδινε την δεκάτη; 479 Ο Μελχισεδέκ, 
ήταν ",.απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μη έχων μήτε αρ
χήν ημερών μήτε τέλος ζωής.” Δηλαδή δεν είχε πατέρα, 
δεν είχε μητέρα, δεν είχε αρχή ημερών, μήτε τέλος ζωής. 
Για συλλογιστείτε πάνω σ’ αυτά. Ο Μ ελχισεδέκ δεν πρέπει 
να είχε γεννηθεί από μια φυσική γέννηση, γ ι’ αυτό δεν είχε 
πατέρα, μητέρα και γενεά. Είχε γεννηθεί λοιπόν όχι από 
γέννηση αλλά από την γένεση. Γι’ αυτό κι οι εκδοχές πά
νω στην προσωπικότητα του Μ ελχισεδέκ είναι οι εξής: Ο 
Μελχισεδέκ, Ιερέας του υψίστου Θεού, ταυτίζεται από 
πολλούς με τον Σημ, τον γιο του Νώε, άλλοι υποθέτουν

477 Στις πλάκες που βρέθηκαν στις ανασκαφές που έγιναν στο 
Τελ ελ Αμάρνα και που χρονογοϋνται από το 1400 π.Χ. η Ιε
ρουσαλήμ ονομάζεται Ουρού-Σαλήμ. Οι περισσότεροι λόγιοι 
του πρώτου αιώνα, μεταξύ των οποίων και ο Εβραίος ιστορικός 
Ιώσηπος, θεωρούν ότι η Ιερουσαλήμ ονομάζονταν αρχικά Σα
λήμ και κατά συνέπεια ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς στην ίδια 
πόλη που σταυρώθηκε ο Χριστός. Αυτό μπορεί να μη είναι αλη
θινό με απόλυτο τρόπο, μια και ο χρόνος που πρέπει να χωρίζει 
τον Μελχισεδέκ από την Σαλήμ και τον Χριστό, μπορεί να θεω
ρηθεί ότι είναι εξαιρετικά μεγάλος. Μπορεί όμως να περιέχει η 
ιστορία αυτή ένα συμβολισμό ταύτισης του Χριστού προς τον 
Μελχισεδέκ.
478ΓΕΝΕΣΙΣ ιδ’ 18.
479ΓΕΝΕΣΙΣ όπου ανωτέρω.
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πως είναι Άγγελος, άλλοι ότι είναι ενσάρκωση του ίδιου 
του Θεού, κι άλλοι ότι ήταν ο μεσαίας.480 Άλλοι ( Higgins) 
από το γεγονός ότι ο Μ ελχισεδέκ προσέφερε θυσία άρτου 
και οίνου, θεωρούν ότι πιθανόν να ήταν ιερέας του Μίθρα, 
γιατί μόνον αυτά τα μυστήρια είχαν θυσία άρτου και οίνου, 
αντί για θυσία ζώων.481 Πάντως το βέβαιο είναι ότι ο Μελ- 
χισεδέκ, παραμένει μια μυστηριώδης, αινιγματική και μο
ναχική προσωπικότητα που το χαρακτηριστικό της είναι 
ότι ανήκει σε πολύ πρώιμη, για την πνευματική εξέλιξη 
του πλανήτη μας, εποχή.

Έ ξω  από την Τράπεζα της Ιερής Μονής Διονυσίου 
του Αγίου Όρους, όπου έχει απεικονισθεί η αποκάλυψη 
του Ιωάννη, έχει ζωγραφισθεί στο τέλος της τοιχογραφίας 
μία μορφή με την επιγραφή "Ο Αρχαίος των Ημερών" που 
κατά την προσωπική μου γνώμη εικονίζει τον Μελχισεδέκ.

Από το γεγονός άλλωστε ότι ο Απόστολος Παύλος, 
λέγει για  τον Χριστό, "..συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την 
τάξιν Μ ελχισεδέκ." 482 βγαίνει το συμπέρασμα ότι η ιερω- 
σύνη του Μελχισεδέκ, δεν είναι η λευϊτική ιερωσύνη των 
εβραίων αλλά είναι η ανώτερη και παλαιότερη πνευματική 
ιεραρχία.

Ό ταν η συγγραφή του βιβλίου αυτού είχε προχω
ρήσει πολύ, ήταν σχεδόν στο τέλος, έπεσε στα χέρια μου 
ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο πάνω στο θέμα Μελχισεδέκ. Εί
ναι η διδακτορική διατριβή του Μίρκο Τομάσοβιτς με τίτ
λο Ο ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΩ- 
ΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, το οποίο έχει εκδοθεί 
από το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου Λευ
κωσία Κύπρου, Αθήνα 1990 και το μετακίνησε από την βι
βλιοθήκη του φίλου μου Θανάση Παπαδόπουλου στην 
Λάρνακα Κύπρου, στη δική μου, η αγάπη του για  μένα και 
το έργο με το οποίο είχα επιφορτιστεί αποφασίζοντας την

480 Henry Η. Halley Συνοπτική Εγκυκλοπαίδεια της Αγίας Γρα
φής, Εκδόσεις "Ο ΛΟΓΟΣ'Αθήυα 1963 σελ. 109 και 912.

Ν. Λάσκαρη Τεκτονική Εγκυκλοπαίδεια κάτω από τη λέ-
£π Μελχισεδέκ, όπου και λοιπές πληροφορίες, 

προς Εβραίους κεφ 5 αριδ. 6.
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συγγραφή του βιβλίου αυτού.
Το πιο πάνω βιβλίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα, σ’ ό

ποιον αναγνώστη επιθυμεί μια πιο διεξοδική μελέτη πάνω 
στο θέμα Μ ελχισεδέκ και πριν απ’ όλα παραπέμπω στην 
πραγματικά αξιόλογη βιβλιογραφία του.

Τον Γενάρη του έτους 1997 έπεσε στα χέρια μου το 
βιβλίο του ΓΤάουλο Κοέλο ο Αλχημιστής, στις εκδόσεις 
Γνώση, Αθήνα 1995, που φαίνεται ότι στη χώρα μας, τον 
τελευταίο καιρό έχει γίνει πολύ του συρμού. Δ εν ξέρω πό
σοι μπορούν να καταλάβουν σε βάθος αυτό το θαυμάσιο βι
βλίο του Κοέλο, αλλά αυτό δεν έχει καμμιά ιδιαίτερη ση
μασία. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι ο 
ήρωας του βιβλίου ξεκινά το οδοιπορικό του μετά από την 
συνάντησή του με τον Βασιλιά της Σαλήμ, τον Μελχισε- 
δ έκ .483

Έ τσι, από την πλευρά αυτή, μπορεί να θεωρηθεί η 
πρώτη φράση αυτού του αποσπάσματος, ότι υπονοεί μια πιο 
αρχέγονη αντίληψη των προσφορών προς το θείο, χωρίς 
θυσίες ζώων. Με τον Χριστό, επανέρχεται αυτή η αντίληψη 
της προσφοράς. Μη ξεχνάτε άλλωστε ότι από τα πρώτα με- 
ταχριστιανικά χρόνια, στην Χριστιανική θρησκεία, την θυ
σία των ζώων, αντικατέστησε η προσφορά οίνου και άρτου 
η "λειτουργιά" δηλαδή, γ ι’ αυτό και λέγεται και πρόσφορο.

Αλλά η επικράτηση του οίνου και του άρτου στην 
Χριστιανική εκκλησία και ιδίως στην ανατολική ορθόδοξη, 
είναι πιο χαρακτηριστική στην θεία μετάληψη, όπου προ- 
σφέρεται στους πιστούς οίνος και άρτος, που συμβολίζει το 
σώμα και το αίμα του Κυρίου.Έτσι λοιπόν "..συ ιερεύς εις 
τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ"

Σε συνάφεια και νοηματική συγγένεια προς το από
σπασμα αυτό, βρίσκονται και δυο άλλα, που όμως δεν θεω
ρούνται γνήσια, αλλά νόθα. Είναι τα αποσπάσματα 127 και 
128. Δ εν ξέρω και δεν είμαι σε θέση να ελέγξω με ποια 
κριτήρια οι φιλόλογοι και ιδίως οι Diels-Kranz, έκριναν 
την γνησιότητα ή όχι των αποσπασμάτων. Τα δυο αυτά α
ποσπάσματα, τα έχει διασώσει ο Αριστόκριτος, ο οποίος έ
χει διασώσει και το απόσπασμα το οποίο εξετάσαμε, δη

483 Βλέπε σελίδα 26 της πιο πάνω έκδοσης.
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λαδή το απ. 5.
Α π . 127 ..ο αυτός προς Αιγυπτίους έφη. ει θεοίεισίνίνα τι θρηνείτε 

αυτούς; ει δε θρηνείτε αυτούς, μηκέτι τούτους ηγείσθε θεούς.
Ο ίδιος (ο Ηράκλειτος) είπε προς τους Αιγυπτίους "αν είναι θεοί, γιατί 

τους θρηνείτε; αν όμως τους θρηνείτε, μην τους θεωρείτε πια θεούς.
Το γεγονός ότι στο απόσπασμα αυτό αναφέρεται ότι 

αυτά τα είπε ο Ηράκλειτος στους Αιγυπτίους, προκαλεί ο
πωσδήποτε μια επιφύλαξη για την εγκυρότητα του απο
σπάσματος, μια και όπως είδαμε πιο πάνω, από κανένα 
στοιχείο δεν προκύπτει ότι ο Ηράκλειτος ταξίδεψε στην 
Αίγυπτο, ούτε πουθενά αλλού.

Πάντως το απ. 127 αλλά και το απ. 128, το οποίο θα 
εξετάσουμε στην συνέχεια, είναι εντεταγμένα στην ίδια 
νοηματική περιοχή.

Τι μας λέγει εδώ ο Ηράκλειτος; Μας λέγει με λίγα 
λόγια ότι το θειον δεν έχει ανάγκη την τυφλή λατρεία των 
ανθρώπων, ούτε τον θρήνο τους, για τα παθήματα των θε
ών, των κάθε θεών και καταλήγει ότι εάν είναι θεοί δεν 
πρέπει να τους θρηνείτε, γιατί είναι πολύ πιο ψηλά από 
την ανάγκη του ανθρώπινου θρήνου, αλλά αν εξακουληθή- 
σετε να τους θρηνείτε, πάψετε να τους θεωρείτε θεούς.

Α π . 128. ότι ο Ηράκλειτος ορών τους Έλληνας γέρα τοις δαίμοσιν α- 
πονέμοντας είπεν. δαιμόνων αγάλμασιν εύχονται ουκ ακούουσιν, ώσπερ α- 
κουοιεν, ουκ αποδιδούσιν, ώσπερ ουκ απαιτοίεν.

ο Ηράκλειτος βλέποντας τους Έλληνες να δίνουν προσφορές στους 
θεούς είπε: Στων θεών τα αγάλματα εύχονται σαν αυτά να ακούν, αλλά αυτά 
δεν ακούν, ούτε ανταποδίδουν ότι ακριβώς απαιτούν οι ευχόμενοι.

Αυτό μοιάζει πιο Ηρακλειτικό και ταιριάζει πιο πο
λύ στο απ. 5. Πάλι την εικονολατρεία στιγματίζει εδώ ο Η
ράκλειτος. Μας λέγει λοιπόν κι εδώ ότι πολλοί κάνουν τις 
προσευχές τους στα αγάλματα, τα οποία όμως δεν ακούν 
τις προσευχές και μ'αυτό τον τρόπο ματαιοπονούν γιατί οι 
θεοί που αναπαραστάνουν τα αγάλματα δεν αποδίδουν τα 
αιτούμενα από τους προσευχομένους.

Απ. 14. Το απόσπασμα αυτό το διέσωσε ο Κλήμης 
της Αλεξανδρείας.

τίσι δή μαντεύεται Ηράκλειτος ο Εφέσιος; νυκτιπόλοις, μάγοις, βάκ- 
Χοις, λήναις, μύσταις τούτοις απειλεί τα μετά θάνατον, τούτοις μαντεύεται το 
πύρ. τα γορ νομιζόμενα κατ’ ανθρώπους μυστήρια ανιερωστί μυεύνται.

για ποιους προφητεύει Ηράκλειτος ο Εφέσιος; Για τους περιπλανώμε-
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νους την νύχτα, τους μάγους,τους βάκχους, αυτούς που μετέχουν στα Λήναια, 
τους μύστες, γι' αυτούς προφητεύει και απειλεί για μετά τον θάνατον τη φω
τιά, γιατί μυούνται σ' αυτά που οι άνθρωποι νομίζουν σαν μυστήρια με τρόπο 
ανίερο.

Αυτό το απόσπασμα έχει προκαλέσει, όπως και όλα 
άλλωστε, πολλές απορίες. Σε τι ακριβώς αναφέρεται εδώ ο 
Ηράκλειτος. Σε ποιους αναφέρεται, τι να στηλιτεύει άραγε 
εδώ;

Έ χουν διατυπωθεί πολλές απόψεις που πολλές φο
ρές βρίσκονται σε διαμετρική αντίθεση μεταξύ τους. Κατ’ 
αρχήν υπάρχει διαφορά απόψεων πάνω στο γεγονός εάν το 
απόσπασμα αυτό είναι ενιαίο (ένα) ή είναι συγκόλληση 
δυο αποσπασμάτων από τον Κλήμη. Η διχογνωμία αυτή 
προέρχεται από το γεγονός ότι στο απόσπασμα, στο πρώτο 
μέρος ο Ηράκλειτος αναφέρεται σε κάποιες ιδιόμορφες κα
τηγορίες ατόμων (νυκτιπόλοις, μάγοις, βάκχοις, λήναις), ενώ στη συ
νέχεια αναφέρεται στους μύστες.

Το μύστης, αναφέρεται στα γνωστά αρχαία Ελληνι
κά μυστήρια, τα οποία τύχαιναν της καθολικής αποδοχής 
του αρχαίου Ελληνικού χώρου. Έ τσ ι δημιουργείται μια αμ
φιβολία αν ο Ηράκλειτος ο οποίος, για τους περισσότε
ρους μελετητές του, ήταν μυημένος στα ελευσίνια μυστήρια 
και η οικογένειά του προήδρευε σ’ αυτά στην Έφεσο, όπως 
είδαμε πιο πάνω, στρέφεται εναντίον και αυτών των μυ
στηρίων ή αναφέρεται σε άλλου είδους καταστάσεις της ε
ποχής εκείνης, αλλά και της σημερινής. Θα δούμε.

Μερικοί ερμηνευτές αποδίδουν στον Ηράκλειτο την 
πρόθεση να καταδικάσει τα μυστήρια γενικώς κι έτσι ξεμ
περδεύουν με οποιοδήποτε ερμηνευτικό πρόβλημα με το α
πόσπασμα αυτό.

"Εδώ έχουμε την αρχαιότερη μαρτυρία για τα μυστή
ρια στην Ελλάδα. Υποθέτουμε ότι ο Ηράκλειτος εννοεί τα 
μυστήρια της Δήμητρας, με τα οποία συνδέεται και ο ίδιος, 
αφού η γενιά του, που ήταν η γενιά των οικιστών της εφέ- 
σου, είχε φέρει τη λατρεία της Ελευσίνιας Δήμητρας από 
την Αθήνα στην Εφεσο".

Αυτά μας λέγει ο Ευάγγελος Ρούσσος στο βιβλίο 
του "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ).484

484 Ευάγγελος Ρούσσος "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ), εκδό-
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Ο Αθ. Κυριαζόπουλος, ο οποίος σχολιάζει το βιβλίο 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ των εκδόσεων Κάκτος, δείχνει να προβλη
ματίζεται πάνω στην ερμηνεία αυτού του αποσπάσματος 
και κάνει σαφή διάκριση μεταξύ "αποκλινουσών λατρειών" 
(νυκτιπόλοις, μάγοις, βάκχοις, λήναις) και των μυστηρίων και ειδι
κότερα των Ελευσινίων μυστηρίων. Αλλά τελικά, με κά
ποια περίεργη συλλογιστική, καταλήγει στο αποτέλεσμα 
ότι ο Ηράκλειτος εδώ αναφέρεται και στα γνωστά αρχαία 
μυστήρια. Λέγω δε περίεργη συλλογιστική, αναφερόμενος 
στον ισχυρισμό:

"Αυτή ακριβώς η στάση οδηγεί, κατά τον Ηράκλειτο, 
σε μια τραγική λογική  αντίφαση: Ενώ οι μύστες θεωρούν 
την συμμετοχή τους στα μυστήρια ως κάτι το κατεξοχήν 
ιερό μια και τους φέρνει -υποτίθεται- πιο κοντά στο θεό, 
στην ουσία είναι κάτι το ανίερο, μια και αντιστρατεύεται 
στο θείο νόμο που θέλει ανθρώπους και θεούς χωρισμένους, 
μ ’ άλλα λόγια, η ανατροπή της φυσικής "συμπαντικής" τά
ξης που επιδιώκουν οι μυούμενοι προσβάλλοντας την "ιε
ρότητα" του θείου νόμου που κυβερνά τον κόσμο τον οποίο 
μόνον ο φιλοσοφικός νους μπορεί να συλλάβει και να εκ- 
φράσει μέσω του ορθού λόγου".

Απ’ ότι αντιλαμβάνεσθε, οι σκέψεις αυτές, βρίσκον
ται σε δραματική αντίθεση προς την Ηρακλειτική σκέψη, 
όπως αυτή ξεδιπλώνεται απ’ όλα τα σωζόμενα αποσπάσμα
τα. Ο θείος νόμος "που θέλει ανθρώπους και θεούς χωρι
σμένουξ'\ Από  ποιο Ηρακλειτικό απόσπασμα προκύπτει 
κάτι τέτοιο; Το αντίθετο όμως, προκύπτει από όλα τα απο
σπάσματα, δηλαδή ότι διαχωριστικά όρια μεταξύ θεού και 
ανθρώπων δεν υπάρχουν ειμή μόνο στην περιορισμένη α
ντίληψη των ανθρώπων. "Εκ πάντων εν και εξ ενός πάν
τα" μας λέγει στο απ. 10 ο Ηράκλειτος. Που χωράει αυτή η 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ ανθρώπων και θεών, μέσα σ’ 
αυτή την συμπαντική ενότητα των πάντων; "ήθος ανθρώπω 
δαίμων." Ίο  ήθος είναι για τον άνθρωπο ο Θεός του, μας 
λέγει ο Ηράκλειτος στο απ. 119. Ο δαίμων λοιπόν, δηλαδή 
ο θεός του ανθρώπου, είναι το κομμάτι του θείου που κα
τοικεί μέσα στον άνθρωπο και καθορίζει τον τρόπο του,

σεις ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ, Αθήνα 1987, σελίδα 139.
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την συμπεριφορά του. Ο Ηράκλειτος εδώ χρησιμοποιώντας 
την λέξη ήθος, μας σπρώχνει από μόνος του στην ερμηνεία 
αυτή, αφού πρωταρχική έννοια της λέξης, είναι συνήθης 
τόπος διαμονής, ενδιαίτημα 485 486 Αλλά και πάνω στο θέμα 
της ψυχής, ο Ηράκλειτος, έχει αρκετά αποσπάσματα στα ο
ποία συνδέει την ψυχή με τον Λόγο, δηλαδή τον συμπαν- 
τικό νόμο που ρυθμίζει τα πάντα, από το πιο ασήμαντο, μέ
χρι το πιο μεγάλο. Για να μη τα επαναλαμβάνω θα αναφέ
ρω μόνο τους αριθμούς. Μπορεί να δει κανείς τα απ. 45 και 
Π4.

"Ανθρώποισι πάσι μέτεστι γινώσκειν αυτούς και σω- 
φρονείν" (απ. 116)

Σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί η δυνατότητα 
να γνωρίσουν τους εαυτούς των και (σαν συνέπεια) να έλ 
θει η φρόνησις.

Το απόσπασμα αυτό του Ηράκλειτου είναι περισσό
τερο από αποκαλυπτικό. Αφού λοιπόν μας είπε ότι η αν
θρώπινη ψυχή συνδέεται άρρηκτα με τον Λόγο κι έχει βα
θύ Λόγο, στη συνέχεια μας λέγει ότι σε όλους τους ανθρώ
πους, έχει δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν τους εαυτούς 
τους, να έρθουν δηλαδή σ’ επαφή με την ψυχή τους, αυτής 
με τον βαθύ κι αυξάνοντα Λόγον και να σωφρονιστούν, 
δηλαδή να επέλθει η γνώση. Μετά από όλα αυτά, είναι να 
απορεί κανείς, γιατί η προσπάθεια για αυτογνωσία να εί
ναι ανίερος πράξη.

Ο Κώστας Αξελός, πάνω στο απόσπασμα αυτό, σε 
συνδυασμό και με τα υπόλοιπα που αναφέρονται σ’ αυτό το 
κεφάλαιο, μας λέγει πράγματα τα οποία είναι ασαφή και 
εν μέρει αντιφατικά. Ας δούμε:

"Από τα λίγα  αποσπάσματα που παραθέσαμε γίνεται 
φανερό ότι καταδικάζονται όλες οι ποικιλίες μυστηρίων, 
μαγείας και αποκρυφισμού.'."m

Λέγει όμως αμέσως πιο κάτω: "Όλη αυτή η κριτική

485 6λ  I. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ και Liddell-Scott, Μεγάλο Λεξικό της Ελληνι
κής Γλώσσας, κάτω από τη λέξη.
486 6λ. Κώστα Αξελού, Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 
εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ, σελ. 155
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έχει στόχο της ιδιαίτερα τη λατρεία του Διόνυσου τους ιε
ρείς και τις ιέρειες του Βάκχου, με τους οποίους βάζει να 
συμπορεύονται και οι μάγοι."

Και πιο κάτω, στην ίδια σελίδα, παραθέτει και επι
καλείται το απ. 15 το οποίο έχει έτσι: ει μη γαρ Διονύσω πομπήν ε- 
ποιούντο και ύμνεον άσμα αιδοίοισιν, αναιδέστατα είργαστ' αν, ωυτός δε Αίδης 
και Διόνυσος, ότεω μαίνονται και ληναίζουσιν.

γιατί αν τα φαλλικά άσματα δεν τα έκαναν στην πομπή που υμνούν 
τον Διόνυσο, τα έργα τους θα ήσαν ξεαδιάντροπα. όμως Άδης και Διόνυσος, 
προς τιμήν του οποίου μαίνονται και μετέχουν στα λήναια., είναι το ίδιο.

Το απ. 15 αποτελεί μια φαινομενική αναίρεση, κατά 
κάποιο τρόπο των κατηγοριών που απευθύνει ο Ηράκλει
τος κατά των μυστηρίων των αφιερωμένων στον Διόνυσο. 
Εγώ προσωπικά νομίζω ότι είναι ένας ειδικώτερος προσ
διορισμός του Ηράκλειτου. Μάλιστα ο Αξελός παραθέτει 
και κάποιο απόσπασμα από το έργο του νεοπλατωνικού 
Ιάμβλιχου "Περί μυστηρίων" και την σκέψη του την απο
δέχεται εν μέρει.487

Παρακάτω όμως βλέπουμε ξαφνικά τα ακόλουθα:
"Ο Ηράκλειτος αναφέρεται και στα μυστήρια της ε- 

λευσίνειας Δήμητρας. Οι τελετουργίες που γίνονταν στην 
Ελευσίνα ή όσες έμοιαζαν μ ’ αυτές, είναι στην κυριολεξία 
μυστήρια, δηλαδή λατρευτικές τελετές, όπου διοχετεύονται 
μυστικά στους μυημένους. Είναι γνωστό, νομίζουμε, πως ο 
Ηράκλειτος ήταν μυημένος στα μυστήρια και στη λατρεία  
της Ελευσίνειας Δήμητρας για τί στην Έφεσο τελούσαν 
αυτά τα μυστήρια!’ 488

Δεν ξέρω που στηρίζει την πιο πάνω άποψη ο Αξε
λός, δηλαδή ότι ο Ηράκλειτος αναφέρεται και στα Ελευ- 
σίνια μυστήρια, γιατί στο βιβλίο, στο οποίο αναφέρομαι δεν 
μας λέγει τίποτε σχετικό, εκτός εάν θεωρήσουμε, ότι η ά
ποψη αυτή τεκμηριώνεται στο γεγονός ότι ο Ηράκλειτος 
ήταν μυημένος στα μυστήρια αυτά. Δ εν νομίζω όμως ότι 
αυτό είναι ικανοποιητική τεκμηρίωση. Ίσα-ίσα πιστεύω 
cm αυτό είναι τεκμηρίωση περί του αντιθέτου, όπως θα 
δούμε πιο κάτω.
487 π  γ

on. στο πιο πάνω βιβλίο σελίδα 156.
8 Βλ. σελίδα 157.
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Πιο κάτω όμως ο Αξελός μας λέγει πολύ ωραία 
πράγματα τα οποία τα παραθέτω και εκ των προτέρων σας 
λέω πως τα αποδέχομαι.

"Ο στοχασμός του Ηράκλειτου πάνω στις συγκεκρι
μένες εκδηλώσεις της θρησκείας δεν επιτρέπει την απο- 
σύνδεσή του από την "θεολογία" του, όπως κι αυτή συν
δέεται μ ε  την άποψη που είχε για τον λόγο και τον κόσμο. 
Ο λόγος, ο κόσμος, η φωτιά και η θεότητα συναρμολο- 
γουνται σ ’ ένα αδιάρρηκτο σύνολο κι είναι βαθιά ενωμένα 
χωρίς καθόλου η ενοποίησή τους να τα οδηγεί σε ταύτιση. 
Ο καθένας απ’ αυτούς τους "χώρους" της ολότητας φωτίζει 
όλους τους υπόλοιπους, μα ο καθένας διατηρεί και την ι- 
διαιτερότητά του. Λόγου χάρη, η κοσμολογική σφαίρα δια
περνά τη θεολογική χωρίς να μπορούμε να υποτάξουμε την 
δεύτερη στην πρώτη. Ο πόλεμος, ο χρόνος, ο κεραυνός, η 
κρυφή αρμονία και η ειμαρμένη σχετίζονται μεταξύ τους 
και με τη θεότητα. Η  θεότητα μάλιστα μπορεί να μας πα
ρουσιαστεί σαν μια συνολική έκφραση όλων των εκδηλώ
σεων. Η  ανθρώπινη ζωή, με την ένταξή της στη ζωή του 
σύμπαντος, επικοινωνεί με το θείο. Λ εν  υπάρχουν δύο κόσ
μοι. Λ εν  χωρίζει χάσμα την επίγεια ζωή από το υπερπέραν. 
Ωστόσο το νόημα του γίγνεσθαι δεν εξαντλείται στην επί
γεια ζωή. Ο ίδιος ο Ηράκλειτος δεν προφέρει βαρυσήμα
ντες απειλές προς εκείνους που προδίνουν το αληθινό ιερό;

Ο Ηράκλειτος προειδοποιεί: Προειδοποιεί πως δεν 
μπορούμε να κρυφτούμε απ’ αυτό που δεν εξαφανίζεται πο
τέ, πως απίστευτα κι ανέλπιστα πράγματα μας περιμένουν 
μετά  το θάνατό μας και πως τα θεία νοήματα ξεφεύγουν 
απ’ τη γνώση μας εξ αιτίας της απιστίας μας. Πρέπει ωστό
σο να ελπίζουμε: για τί εκείνος που δεν ελπίζει δεν θα συ
ναντήσει ποτέ το ανέλπιστο, που είναι ανεξερεύνητο κι 
αδιάβατο. Λείχνει το δρόμο, δεν προσφέρει μια ετοιμοπα
ράδοτη λύση, δεν προτείνει ένα νέο σύνολο από πιστεύω, 
ούτε καν το δρόμο χαράζει, αλλά τον φωτίζει."

Αντίθετα ο X. Α. Λαμπρίδης, πάνω στο απόσπασμα 
αυτό, δείχνει να μη αντιμετωπίζει καθόλου τα αναφερό- 
μενα σ’ αυτό, με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν άλλοι 
ερμηνευτές.

Κάνει μάλιστα μια σημαντική δήλωση: " Εις την πε-
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ρίητωσιν, φ ω ς  του αποσπάσματος, ο Κλήμης λέγει ότι ε
ναντίον τους βάλλει ο Ηράκλειτος. Ο Κλήμης όμως, ως 
χριστιανός, διαστρέφει πολλάς ρήσεις των αρχαίων κατά 
το δοκούν, θεωρών π.χ. το πυρ ως κακόν." Δ εν θα διαφω
νήσω βέβαια πάνω σ’ αυτή την επιφύλαξη του Λαμπρίδη 
για τον Κλήμεντα, όπως και για άλλους χριστιανούς συγ
γραφείς που διέσωσαν αποσπάσματα του Ηράκλειτου, γιατί 
αν προσέξει κανείς τα κείμενά τους στα οποία αναφέρον- 
ται τα σχετικά αποσπάσματα, θα δει ότι αυτά συνήθως 
χρησιμοποιούνται, για  την αντιμετώπιση κάποιων αντιθέ
των θεολογικών ρευμάτων της εποχής του κάθε συγγρα
φέα. Εδώ όμως θέλω να δηλώσω, ότι τη μικρότερη επιφύ
λαξη διατηρώ, πάνω στο θέμα αυτό, για  τον Κλήμεντα.

Πιο κάτω όμως δεν θα συμφωνήσω, με τον Λαμπρί
δη, στην ενιαία αντιμετώπιση, και την δικαίωση τελικά, ό
λων των κατηγοριών φαινομένων στις οποίες αναφέρεται 
εδώ ο Ηράκλειτος.

Έ τσ ι νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καταθέσω την προ
σωπική μου άποψη, πάνω σ’ αυτό το Ηρακλειτικό από
σπασμα.

Νομίζω ότι για  την ερμηνεία αυτού του αποσπά
σματος, πρέπει να συνδεθούμε και πάλι με το απ. 93 το ο
ποίο μας λέγει: ο άναξ ου τό μαντείον εστι τό εν  Α ελ -  
φοίς, ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει.

Όπως είδαμε στην παρ. I του κεφαλαίου αυτού, όπου 
αναλύσαμε το απ. 93, από τα πρώτα χρόνια, δημιουργήθη- 
καν δυο μεγάλες τάσεις στην αναζήτηση της γνώσης. Κύ
ρια διαφορά της ήταν η πρόθεση. Έ να  μέρος αυτών των 
αναζητητών ξεκινά από την αγνή πρόθεση της γνώσης των 
θείων πραγμάτων και κυριαρχείται από το θείο έρωτα με 
σκοπό την ψυχική καλλιέργεια, την ουσιαστικά ηθική ά
νοδο και την απόκτηση ικανοτήτων που σε τελική φάση 
προσφέρονται οικειοθελώς και αφιλοκερδώς υπέρ των λοι
πών συνανθρώπων.

Αντίθετα, υπήρξαν άτομα ή όμιλοι ατόμων, που θέ
λησαν τη διαδικασία αυτή να την οικειοποιηθούν για σκο
π ό ς  ιδιοτέλειας και προσωπικής επιβολής..

Έ τσ ι δημιουργήθηκαν οι δυο μεγάλες κατευθύνσεις 
που πορεύτηκαν και πορεύονται, δρόμο από διάμετρο δια-
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Βέβαια από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι ο Η
ράκλειτος, στο απόσπασμα αυτό, αναφέρεται συλλήβδην σε 
όλα τα μυστήρια της αρχαίας Ελλάδας.

Από το γεγονός ότι ο Ηράκλειτος ήταν μυημένος 
στα μυστήρια και στη λατρεία της Ελευσίνειας Δήμητρας 
για τί στην Έφεσο τελούσαν αυτά τα μυστήρια, δεν συνη
γορεί καθόλου υπέρ αυτής της άποψης που διατυπώνει ο 
Αξελός, γιατί αν ο Ηράκλειτος, ο αμείλικτος εραστής της 
ειλικρίνειας, αντί οποιουδήποτε κόστους, εννοούσε κι αυ
τά, των οποίων ήταν γνώστης, θα ανεφέρονταν ευθέως στα 
Ελευσίνια. Τι είχε άραγε να φοβηθεί αυτός ο Μεγάλος, που 
είπε τόσα ενάντια στους συμπολίτες του, στην πολιτική η
γεσία και στην οικονομική ολιγαρχία της Εφέσου,491 να τα 
ψάλει και στα Ελευσίνια: Αλλά μη ξεχνάτε ότι όπως είπα
με πιο πάνω, ο Ηράκλειτος δεν στρέφεται και κατά των 
Ορφικών, αντιθέτως μάλιστα χρησιμοποιεί αποσπάσματά 
τους, όπως προκύπτει, ειδικά από το απόσπασμα αυτό. Α
λήθεια πιο πάνω είδαμε ένα ορφικό κομμάτι που έχει έτσι:

".Ήλιος, όν Διόνυσον επίκλησιν καλέουσιν... (Ήλιος, τον 
οποίον επονομάζουν Διόνυσον.) ..εις Ζεύς, είς Αίδης, εις Ή
λιος, είς Διόνυσος.492... (....ένας είναι ο Δίας, ένας είναι ο Ά 
δης, ένας ο Ήλιος, ένας ο Διόνυσος)

Α λλά ο Ηράκλειτος, ούτε και κατά των Καβειρίων 
μυστηρίων, που ήταν τα αρχαιότερα στην αρχαία Ελλάδα, 
στρέφεται. Έ τσ ι λοιπόν βλέπουμε πως ο Ηράκλειτος, ούτε

γαινω με το μέρος των Αθηναίων, δηλαδή χωρίς να είμαι 
Αθηναίος συμπεριφέρομαι σαν τέτοιος) μηδίζω (συμπεριφέρο
μαι σαν Μήδος, μιμούμαι τους Μήδους, πηγαίνω με το μέρος 
τους) και πολλά άλλα.
491 Πάνω στα θέματα αυτά δέστε τα αποσπάσματα 125α και 121 
αλλά και τα δοξογραφικά στοιχεία, όπου θα δείτε για το κριθά
λευρο και για την απροθυμία του Ηράκλειτου, που παίζοντας με 
τα παιδιά απάντησε στους Εφέσιους που πήγαν να του ζητή
σουν να νομοθετήσει:" Τι απορείτε κάκιστοι; λέτε πως δεν είναι 
προτιμώτερο αυτό από το ν’ ασχολούμαι μαζί σας με τπνπολιτι- 
κή.'
492 Macrobius Satur 1,18 ΚΧΑΣΑΠΗ ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ, σελ. 
320και 321
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κατά των Καβειρίων, ούτε κατά των Ορφικών, ούτε κατά 
των Ελευσινίων μυστηρίων, αλλ’ ούτε ευθέως και κατά 
των Διονυσιακών στρέφεται.

Μετά από όλα αυτά, μένει καμμιά αμφιβολία σε κα
νένα, σε ποιους απευθύνεται ο Ηράκλειτος στο απόσπα
σμα αυτό; Σ’ όποιον μένει, τέτοια αμφιβολία, του φορτώνω 
το πρόβλημα! εγώ ότι είχα να πω το είπα.

An. 92. Σίβυλλα δέ μαινομένω στόματι καθ' Ηράκλειτον αγέλαστα καί 
ακαλλώπιστα καί αμύριστα φθεγγομένη χιλίων ετών εξικνείται τη φωνή διά τόν 
θεόν.

η Σίβυλλα με μαινόμενο στόμα, σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, όχι φκιασι- 
δωμένα και με αρώματα, διατυπώνει φθόγγους (λέγει κουβέντες) για πράγμα
τα που δεν σηκώνουν γέλια , και η φωνή της, φτάνει χίλια χρόνια ένεκα του 
θεού.

Αυτό είναι ένα ακόμη περίεργο Ηρακλειτικό από
σπασμα, που προκαλεί πολλές απορίες στους ερμηνευτές 
του.

Το Σίβυλλα, στην Ελληνική αρχαιότητα, ήταν κοινή 
ονομασία γυναικών οι οποίες βρίσκονταν σε διάφορα ιερά 
αλλά κυρίως οι αρχαίοι Έ λληνες την συνέδεαν με τα μα
ντεία του θεού Απόλλωνα. Ή σαν κάτι σα μάντεις, προ
φήτες, χρησμοδότες, κάτι ανάλογο της Πυθίας. Πολλές συ
γκεκριμένες Σίβυλλες ήσαν γνωστές στον αρχαίο κόσμο. 
Μερικοί ισχυρίζονται ότι η διαφορά μεταξύ της Σίβυλλας 
και της Πυθίας, είναι ότι η πρώτη προέλεγε χωρίς να ε- 
ρωτηθεί, ενώ η Πυθία απαντούσε σε συγκεκριμένα ερω
τήματα. 493 Ακόμη διατυπώνεται η άποψη ότι υπάρχει διά
σταση μεταξύ της ένθεης μαντικής και μαντικής διά ση
μείων, όπου η πρώτη γίνεται άμεση εκδήλωση της θεότη
τας με την κατάληψη ενός ανθρώπινου σώματος (Σί
βυλλα) και στην δεύτερη γίνεται ερμηνεία μέσον σημείων 
(Πυθία).494

Ο Πλάτωνας στον Φαίδρο κάνει κι αυτός αναφορά

Ε. Ρουσσου, Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, εκδόσεις Δ.Ν.Παπαδήμα, 
σεΛ 179, όπου οι Σίβυλλες παραλληλίζονται με τους προφήτες 

Ισραήλ.
'  βλ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, Αθήνα 1995, σελ.
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στην Σίβυλλα, μάλλον με την πρώτη έννοια και μας λέγει: 
"...και εάν δη λέγωμεν Σίβυλλάν τε και άλλους, όσοι μαντι
κή χρώμενοι ενθέω.." 495 δηλαδή κι αν μάλιστα μιλούσαμε 
για την Σίβυλλα ακόμη και για τους άλλους, όσους κάνουν 
χρήση της μαντικής που προέρχεται από το θείο. Δ εν θα α
ποδεχθώ αυτή την διάκριση, με βάση το απ. 93, στο οποίο ο 
Ηράκλειτος μας λέγει ότι ο Απόλλωνας γενικά μιλάει με 
σημεία, είτε μιλάει με το στόμα της Πυθίας, είτε μιλάει με 
το στόμα της Σίβυλλας, για τους λόγους που έχω αναπτύ
ξει πάνω στο απ. 93 πιο πάνω και που αναπτύσσω πιο κά
τω. Αναφορικά με το απόσπασμα αυτό του Πλάτωνα, 
φρονώ ότι εκεί επιχειρείται μια διάκριση της αληθινής μα
ντικής (ένθεης), με ό,τι αυτή προσφέρει και του τσαρλατα- 
νισμού, που κυκλοφορεί αδέσποτος ανά τους αιώνες πάνω 
στα θέματα αυτά. Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σ’ 
αυτό, παραπέμπω σ’ ότι είπα πιο πάνω κάτω από το απ. 93 
στο κεφάλαιο αυτό.

Ο Ηράκλειτος εδώ, καίτοι το απόσπασμα προφανώς 
συνδέεται με τον Απόλλωνα, δεν αναφέρει Πυθία αλλά Σί
βυλλα.

Δ εν ξέρω ακριβώς γιατί ο Ηράκλειτος προτίμησε το 
όνομα της Σίβυλλας αντί της Πυθίας, αλλά φρονώ ότι κά
ποιο λόγο θάχε γι’ αυτό το θέμα, το ζαβολιάρικο παιδί της 
Εφέσου.

Ας προσπαθήσουμε όμως να δούμε τι μας λέγει εδώ.
Μας λέγει λοιπόν ότι η Σίβυλλα, με στόμα γεμάτο ι

ερή έκσταση, φθέγγεται, που στην κυριολεξία σημαίνει αρ
θρώνω φθόγγους, και κατ’ επέκταση, μιλώ. Έ τσ ι λοιπόν η 
Σίβυλλα, κάτω από τις οδηγίες του Φοίβου (Απόλλωνα) 
μιλάει και λέγει πράγματα που δεν είναι για γέλια, δηλαδή 
λέγει πράγματα σοβαρά, και η φωνή της διατρέχει τους αι
ώνες, με την έγκριση και την άδεια του θείου.

Αυτό το απόσπασμα συνδέεται άμεσα με το από
σπασμα 93, αφού ο Απόλλωνας "σημαίνει" διά στόματος 
της Σίβυλλας. Νομίζω ότι αποτελεί μια επεξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο ο Άναξ σημαίνει. Και στο απόσπασμα

495 6λ. ΠΛΑΤΩΝ ΦΑΙΔΡΟΣ, εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, Α8πνα 1993 
σελ. 84.
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αυτό μας επισημαίνεται η δυσχέρεια κατανόησης των ση- 
μαινομένων. Η δυσχέρεια αυτή προκύπτει από τους προσ
διορισμούς, που βάζει ο Ηράκλειτος εδώ, για τον τρόπο με 
τον οποίο φθέγγεται η Σίβυλλα Έ τσ ι λοιπόν, πρέπει να 
διερευνήσουμε αυτούς τους προσδιορισμούς.

Η Σίβυλλα φθέγγεται γεμάτη ιερή έκσταση, που έχει 
την έννοια ότι η γνώση της πάνω στα σημαινόμενα έχει 
τις ρίζες της στο θείο και όχι στην κοινή ανθρώπινη αντί
ληψη και κατά συνέπεια τα σημαινόμενα, λόγω της από
στασης μεταξύ του ανθρώπου και του θείου, που διατυπώ
νεται σε πολλά άλλα Ηρακλειτικά αποσπάσματα, είναι 
δυσνόητα για την κοινή ανθρώπινη αντίληψη, αλλά είναι 
οπωσδήποτε σημάδια για την υπόδειξη του δρόμου.

Πιο κάτω μας λέγει ότι φθέγγεται αγέλαστα καί ακαλ
λώπιστα καί αμύριστα. Το αγέλαστα έχει την έννοια της σοβα
ρότητας, δηλαδή του ουσιαστικού λόγου, του θείου λόγου. 
Τα ακαλλώπιστα και αμύριστα έχει την έννοια ότι τα 
φθεγγόμενα από την Σίβυλλα, είναι έννοιες που ξεφεύγουν 
από την ανθρώπινη αντίληψη, που παράγεται από την 
προαιώνια αρχή της χωριστικότητας, όπως αυτή την αντι
μετωπίσαμε πιο πάνω στο κεφάλαιο Κλειδιά.

Ναι, ο καλλωπισμός και τα αρώματα, είναι συνέπεια 
αυτής της αρχής, γιατί μετά την εκδήλωση, τα πράγματα 
καλλωπίστηκαν και πήραν το δικό τους άρωμα. Μήπως ο 
Ηράκλειτος δεν μας είπε σε πολλά αποσπάσματά του, ανά
λογα πράγματα; Δ εν μας είπε στο απ. 2 ότι οι περισσότεροι 
ζουν σαν να έχουν μια δική τους φρόνηση; ή δεν μας είπε στο απ. 67.

ο θεός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος λιμός, αλ- 
λαούται δέ όκωσπερ (πυρ), οπόταν συμμιγή θυώμασιν, ονομάζεται καθ' ηδονήν 
εκάστου.

ο θεός είναι η μέρα και η νύχτα, χειμώνας καλοκαίρι, πόλεμος και ειρή
νη, χορτασμός και πείνα και αλλοιώνεται, όπως ακριβώς το πυρ, το οποίον, ό
ταν αναμιχθεί με αρωματικές ουσίες, παίρνει το όνομα κατά το κέφι του 
καθενός. Αυτές οι διακρίσεις ανήκουν στο χώρο της απτής 
υλης και ο Ηράκλειτος καταλήγει: ό,τι άρωμα θα ρίξεις 
°τη φωτιά, παίρνεις τον θεό με τρόπο που σ’ ευχαριστεί ε
σένα.

Η Σίβυλλα όμως δεν μιλάει μέσα από την διάθλαση 
του 0£ίου στην ύλη, όπως αυτή προσδιορίζεται στα πιο πά-
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νω αποσπάσματα του Ηράκλειτου, αλλά μιλάει πάνω απ’ 
αυτά τα φαινόμενα της χωριστικότητας, πάνω απ'τα καλ
λωπίσματα και τα αρώματα της υλικής ζωής. Μ ιλάει σε 
μια άλλη διάσταση πραγματικότητας, και προλέγει, αλλά 
τι προλέγει; σημάδια ή όπως θάλεγαν στην ύστερη του Η
ράκλειτου αρχαιοελληνική εποχή, οιωνούς. Εδώ όμως βλέ
πουμε πως η Αιολική διάλεκτος που χρησιμοποιεί ο 
Ηράκλειτος, στο σημείο αυτό, είναι πιο κοντά στο σημε
ρινό ομιλούμενο νεοελληνικό ιδίωμα. Πράγματι οι λέξεις 
σημάδια ή σημεία, είναι πιο κατανοητές σήμερα από τους 
οιωνούς. Έ τσ ι είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι η Σί
βυλλα εντάσσεται στην τάξη των προφητών, με την έννοια 
που αυτή η λέξη καθιερώθηκε στους κατοπινούς του Ηρά
κλειτου αιώνες και κύρια με την έννοια των προφητών του 
Ισραήλ, που από την παλαιά Διαθήκη, μπήκε στη Δυτική 
σκέψη, μαζί με την Καινή Διαθήκη. Η απάντηση πάνω στο 
ερώτημα αυτό, βρίσκεται στον προσδιορισμό της έννοιας 
του προφήτη που κάνει ο καθένας. Εάν θεωρήσουμε ότι η 
προφητεία συνίσταται στην περιγραφή συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών, που πρόκειται να λάβουν χώ
ρα στο μέλλον, τότε, για  μένα, η Σίβυλλα δεν μπορεί να 
καταταχτεί σ’ αυτή την κατηγορία. Αντίθετα εάν θεωρή
σουμε ότι η προφητεία αναφέρεται σε σημεία κι όχι σε συ
γκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, τότε η Σίβυλλα 
μπορεί να καταταχτεί σ’ αυτή την κατηγορία. Άλλωστε, μη 
ξεχνάμε, ότι στην καινή Διαθήκη οι προφήτες της παλαιάς 
Διαθήκης, μ’ αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται. Δηλαδή 
γίνεται κάποια αναφορά σε κάποια φράση κάποιου προφή
τη που δεν περιέχει περιγραφή ενός συγκεκριμένου πραγ
ματικού περιστατικού που μέλει να συμβεί, αλλά ενός ση
μείου, δηλαδή μιας αφηρημένης διατύπωσης, η οποία συν
δέεται με κάποια περιστατικά της καινής Διαθήκης.

Συνήθως οι ανάλογες αναφορές εισάγονται στην και
νή Διαθήκη, με την φράση "ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του 
τάδε..προφήτου" ή άλλες παρεμφερείς., που υπονοούν όμως 
ότι αυτό έχει λεχθεί στην παλαιά Διαθήκη. Στην τελευ
ταία περίπτωση ανήκει και το πιο κάτω απόσπασμα:

"λίθον, ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος ε- 
γενήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγένετο αύτη
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και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών." Η φράση αυτή 
διατυπώθηκε για πρώτη φορά στην Παλαιά Διαθήκη 
στους Ψαλμούς και συγκεκριμένα στο κεφ. ΡΙΗ και στους 
στίχους 22 και 23.

Μια ανάλογη φράση περιέχεται και στον Ησαία στο 
κεφ. ΚΗ στίχος 16 που έχει έτσι: ''..διά τούτο ούτω λέγει 
Κύριος, Κύριος, ιδού εγώ εμβαλώ εις τα θεμέλια Σιών λ ί
θον πολυτελή εκλεκτόν ακρογωνιαίον έντιμον εις τα θε
μέλια αυτής και ο πιστεύων επ’ αυτώ ου μη καταισ- 
χυνθή."

Η πρώτη φράση επαναλαμβάνεται αυτολεξεί από τον 
Ματθαίο στο κεφ. ΚΑ στιχ. 42, 43, από τον Μάρκο στο 
κεφ. ΙΑ στίχοι 10, 11, και εν μέρει στον Λουκά κεφ. Κ στί
χοι 17,18. Και στις τρεις περιπτώσεις οι ευαγγελιστές χρη
σιμοποιούν το απόσπασμα αυτό, χωρίς αναφορά στην 
αρχική πηγή, όπως συμβαίνει συνήθως στην Καινή Διαθή
κη όταν παρατίθενται κομμάτια της παλαιάς και ιδίως 
των προφητών, αλλά και οι τρεις αναφορές γίνονται στην 
ίδια παραβολή, στην παραβολή του αμπελιού που είπε ο 
Χριστός προς τους Ιουδαίους.

Είναι εκείνη η παραβολή που λέγει ότι ένας οικοδε
σπότης φύτευσε ένα αμπέλι, το περίφραξε και οικοδόμησε 
και τα αναγκαία κτίσματα και στη συνέχεια το νοίκιασε 
σε κάποιους γεωργούς και έφυγε σε ξένη χώρα.

Ό ταν ήρθε η ώρα της καρποφορίας, έστειλε μια και 
δυο φορές υπηρέτες του για να λάβουν τους καρπούς, αλ
λά οι γεωργοί αφού έδειραν τους υπηρέτες, τους έστει
λαν πίσω, χωρίς τους οφειλόμενους καρπούς. 496 Στην συ
νέχεια έστειλε τον γιο του να λάβει τους καρπούς αλλά οι 
γεωργοί, λέγοντας ότι αυτός είναι ο κληρονόμος, και 
στην ουσία πρέπει να απαλλαγούμε απ’ αυτόν, τον σκότω
σαν.

Βλέπετε ότι οι φράσεις που διατυπώνονται στην πα-

496 Σ’ αυτή την παραβολή μπορεί να δει κανείς του δεσμό της 
επίμορτης αγρολημίας, όπου ο ενοικιαστής δίνει ένα ποσο
στό από τους καρπούς του ενοικιασμένου κτήματος και που 
σαν θεσμός υπάρχει ακόμη στον Ελληνικό Αστικό Κώδικα 
και ρυθμίζεται στα άρθρα 641-647.
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λαιά Διαθήκη, δεν περιγράφουν κανένα πραγματικό γεγο
νός,, ούτε πότε πρόκειται να συμβεί, ούτε σε ποιον, ούτε 
από ποιους κ.λ.π. αλλά εισάγεται μια αφηρημένη έννοια η 
οποία έχει κάποιο ουσιαστικό περιεχόμενο, που όμως δεν 
εξειδικεύεται, ένα σημείο δηλαδή. Στην συνέχεια βλέπου
με ότι αυτή η ιδέα χρησιμοποιείται από τον Ιησού σαν ση
μείο αναφοράς που εντάσσεται μέσα στην δική του παρα
βολή του αμπελιού, χωρίς καμμιά ειδικώτερη δι
ευκρίνιση ή σύνδεσή του με την παραβολή. Παρακάτω, 
βλέπουμε ότι ακόμη και η παραβολή του Ιησού εισάγει 
και πάλι μια αφηρημένη έννοια, πάλι ένα σημείο, αφού 
καμμιά εξήγηση δεν παρέχεται για το νόημα της παρα
βολής του αμπελιού. Σήμερα εμείς, με το πλεονέκτημα της 
εκ των υστέρων επανεκτίμησης και επαναξιολόγησης των 
σημείων, μπορούμε να δούμε ένα ορατό νόημα που υπάρχει 
σ’ αυτά, που οπωσδήποτε συνδέεται με την έλευση του Ιη
σού, την απόρριψή του, που έφτασε μέχρι τον σταυρικό θά
νατο, και την τελική θέση του επί κεφαλής γωνίας του 
Ναού. Αλλά το ζητούμενο ήταν να τα δούμε πριν, όχι ε
μείς φυσικά, αλλά αυτοί που ζούσαν εκείνοι την εποχή. 
Αυτό το παράδειγμα νομίζω ότι μας βοηθά να κατανοή
σουμε από ποιες διεργασίες περνάνε τα σημεία για να γ ί
νουν κατανοητά, διεργασίες οι οποίες απαιτούν πνευματι
κή, ψυχική, αλλά και συνειδησιακή προσωπική συμ
μετοχή και εισφορά αγάπης, με την έννοια που αναπτύξα
με πιο πάνω.

Έ τσ ι καταλαβαίνετε ότι μόνο δουλεύοντας πάνω στα 
σημεία, σκληρά, επώδυνα και με θυσία αγάπης, μπορείτε 
να συγκομίσετε κάποια ωφέλεια. Και μ’ αυτά κι αυτά, 
προέκυψε ότι μπορείτε να αποκτήσετε ένα σίγουρο πολ
λαπλό κέρδος, καταργώντας από αύριο τον προσωπικό 
σας μάγο, αστρολόγο, μάντη, καφετζού, χαρτορίχτρα κ.λ.π. 
που δεν έχουν να σας προσφέρουν τίποτε.

Μ’ αυτές τις σκέψεις, μπορούμε να καταλήξουμε, ότι 
η Σίβυλλα, είναι προφήτισσα με την έννοια όμως που 
προσδιορίσαμε πιο πάνω.

Απ 20 γενόμενοι ζώειν εθέλουσι μόρους τ' έχειν, μάλλον δέ αναπαύε- 
σθαι, και παίδας καταλείπουσι μόρους γενέσθαι.

αφού γεννηθούν, θέλουν απλά να ζήσουν και να πεθάνουν ή μάλλον να
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αναπαυτούν, και αφήνουν πίσω τους παιδιά τα οποία θα έχουν την ίδια μοίρα.(- 
δηλαδή τον θάνατο)

Αυτό είναι ένα παράξενο απόσπασμα το οποίο κατ’ 
αρχήν, φαίνεται να αποπνέει έναν έντονο πεσσιμισμό. Ας 
δούμε όμως τι μας λέγει σ’ αυτό το απόσπασμα:

Ό λοι σχεδόν οι ερμηνευτές του Ηράκλειτου συμφω
νούν ότι το απόσπασμα αυτό αναφέρεται πάνω στον βιολο
γικό κύκλο των γεννήσεων και των θανάτων. Ό τι γεννιέ
ται βιολογικά, έχει προορισμό τον βιολογικό θάνατο. Αυτό 
είναι ένας αδίρητος και αξεπέραστος κανόνας που διατρέ
χει ολόκληρη την φύση, από το πιο ταπεινό είδος ζωής έως 
το πιο μεγάλο. Βέβαια όλοι σχεδόν δέχονται ότι το από
σπασμα αυτό αναφέρεται στους "πολλούς" και όχι στους α- 
ρίστους, γιατί αυτοί, οι άριστοι, έχουν άλλη αντίληψη της 
ζωής και του θανάτου.

Δ εν θα διαφωνήσω με τις σκέψεις αυτές, πάνω στην 
ερμηνεία του αποσπάσματος, αλλά πρέπει να διευκρινήσου- 
με εδώ, ότι στους άριστους, κατά τον Ηράκλειτο, δεν συμ- 
περιλαμβάνονται, όλοι εκείνοι που έχουν μια σχετικά ικα
νοποιητική μόρφωση, ακόμη και κάποια μόρφωση που θεω
ρείται, από το επίπεδο της κάθε εποχής, πολύ ικανο
ποιητική και επαρκής. Από που προκύπτει αυτό θα ρωτή
σετε. Θα σας πω. Από το απ. 40 που λέγει "Πολυμαθίη 
νόον έχειν ου διδάσκει" που σημαίνει ότι ο Ηράκλειτος 
δεν είχε και μεγάλη εκτίμηση σ’ αυτή την γνώση, σ’ αυτή 
την μόρφωση. Από το απ. 49 κατά το οποίο "εις εμοί μύ- 
ριοι, εάν άριστος η" που έχει την έννοια: ο ένας για μένα 
αξίζει για δέκα χιλιάδες , αν είναι άριστος. Από το από
σπασμα αυτό, προκύπτει με ευχέρεια, πόσο σπάνια ο Ηρά
κλειτος θεωρούσε την εμφάνιση των αρίστων. Έ νας στους 
10.000. Δηλαδή αν η Έφεσος είχε, υποθετικά, 200.000 πλη
θυσμό, για τον Ηράκλειτο οι άριστοι ήταν 20 περίπου άτο
μα. Και για  τα σύγχρονα μέτρα να πούμε ότι για  την 
Θεσσαλονίκη αντιστοιχούν 100 άτομα και για την Αθήνα 
400-500 άτομα. Έ τσ ι θα εισφέρω κάποιες σκέψεις λίγο 
διαφορετικές.

Πιο πάνω μιλήσαμε για  τον μορφικό θάνατο, δηλαδή 
για τον θάνατο των μορφών. Για να μη επαναλαμβάνω, πα
ραπέμπω τον αναγνώστη σε όσα είπαμε πάνω στο θέμα του
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μορφικού θανάτου, κάτω από τα αποσπάσματα 84α και 62 
που αναπτύχθηκαν στις παραγράφους XIII και XIV του κε
φαλαίου αυτού. Εκεί λοιπόν είδαμε πως το κυριώτερο ε
πίτευγμα, σε μια ανθρώπινη ύπαρξη που γεννιέται πάνω 
στην Γη κι έχει ασφαλή προορισμό τον θάνατο, είναι να 
κατανοήσει το μεγάλο και δυσπρόσιτο μυστικό του μορ
φικού θανάτου, που είναι τόσο δύσκολη η κατανόησή του, 
όσο απλή φαίνεται. Έτσι, αν ο άνθρωπος δεν βιώσει πάνω 
στη γη μια συνηθισμένη ζωή, χωρίς ανησυχίες και πιο πο
λύ, χωρίς να προσεγγίσει αυτή την μυστηριώδη κατάσταση 
του μορφικού θανάτου, αυτής που σηματοδοτεί μια υπερβα
τική αλήθεια, όπου θάνατος και ζωή είναι ένα, με την έν
νοια ότι δεν υπάρχει θάνατος, παρά μόνο στον θάνατο των 
μορφών, αλλά κάτω απ’ αυτές, (τις μορφές) υπάρχει η διαρ
κής συνέχεια και εναλλαγή μεταξύ του ζώντος και του μη 
ζώντος, αυτού που λέμε ότι ζει κι αυτού που λέμε ότι πέ- 
θανε, τότε μπορεί κάπως διαφορετικά να "καταλήξει". Ο 
Ηράκλειτος μας λέγει ότι "..ταυτό τ’ ένι ζων καί τεθνη- 
κός.." (απ. 88) είναι το ίδιο αυτό που ζει κι αυτό που πέθα- 
νε. Ο Ευριπίδης, που όπως είδαμε πιο πάνω ήταν βαθειά 
επηρεασμένος από τον Ηράκλειτο, όπως κι όλοι οι τραγι
κοί άλλωστε, μας άφησε ένα στίχο που λέγει: "Τις δ’ οίδεν 
ει ζην τούθ’ ο κέκληται θανείν, το ζην δε θνήσκειν εστί" 
που έχει την έννοια: Ποιος γνωρίζει εάν ζει αυτό που απο- 
καλούμε ότι πέθανε, ζει δε αυτό που έχει πεθάνει.497 Έ τσι

497 Πάνω στο στίχο αυτό, ο  ν εο έλ λ η να ς  ποιητής Γεώργιος Δρο- 
σίνης, έγραΐ|ε ένα  πολύ ωραίο ποίημα με τον τίτλο "ΜΗΠΩΣ", 
απολαύστε το:
"Τι λοιπόν; της ζωής μας το σ ύ νορ ο  θα το δ ε ίχνει ένα  ορθό κυ- 

παρίσι;
Κι απ’ ότι είδαμε, ακούσαμε, αγγίξαμ ε τάφου γη  θα  μας έχει 

χωρίσει;
Ότι αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε, τούτο μ όνο  Ζ ω ή  μας το 

λέμε;
Κι αυτό τρέμουμε μήπως το χάσ ουμ ε και χ α μ ένο  στους τάφους 

το κλαίμε;
Σ’ ότι αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε, της ζωής μας ο  κόσμος  

τελειώνει:
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λοιπόν εάν αντίθετα κάποιος περάσει πάνω απ’ τον πλα
νήτη γη, χωρίς να εννοήσει, αυτές τις βασικές αρχές για 
την ουσιαστική γνώση του κόσμου, αλλά απλά να ζήσει 
(όσο το δυνατό καλύτερα εννοείται, από άποψη υλικών α
πολαύσεων) και αφού γεράσει και δεν μπορεί να συνεχίσει 
να απολαμβάνει αυτές τις απολαύσεις, περιμένει απλά ν’ 
αναπαυτεί με τον θάνατο, χωρίς να έχει αντιληφθεί τίποτα 
από τις αρχέγονες αρχές του λόγου, της αρμονίας των α
ντιθέτων, της ταυτότητας ζωής και θανάτου, φεύγει από τη 
ζωή, απαίδευτος και γι αυτό νεκρός και κληροδοτεί και 
στα παιδιά του αυτή την αντίληψη, δηλαδή να είναι κι αυ
τοί νεκροί, ζώντες.498

Ε δ ώ  μ α ς  θ υ μ ίζ ε ι  λ ίγ ο  τ ο  απ. 34. τ ο  ο π ο ίο  μ α ς  λ έ γ ε ι:  
αξύνετοι ακούσαντες κωφοίσιν εοίκασι φάτις αυτοίσιν μαρτυρεί παρεό- 

ντας απείναι.

Τίποτε άλλο; Στερνό μας απόρριμα το κορμί, που σκορπιέται 
και λυώνει;
Κάτι ανέγγιχτο , ανάκουστο, αθώρητο, μήπως κάτω απ’ τους τά

φους ανθίζει;
Κι ότι μέσα  μας κρύβεται αγνώ ριστο μήπως πέρ’ απ’ του θ ά να 

το αρχίζει;
Η μυχή ταξιδεύτρα μ εσ’ στ’ Άπειρο, σταλαμίδα νερού μήπως 

μοιάζει,
που ανεβ α ίνει στα νέφη  απ’ τα πέλαγα, κι α π’ τα νέφη στους 

κάμπους σταλάζει;
Μήπως ότι θαρούμε βασίλεμα γλυκοχάραμ’ αυγής είναι πέρα,
κι αυτί υάρθει μια νύχτα αξημέρωτη, ξημερώ νει μι’ αβράδιαστη  

μέρα;
Μήπως είν’ η αλήθεια στο θάνατο κι η ζωή μήπως κρύβει την 

πλάνη;
Οτι λέμε πως ζει μήπως πέθαυε κι ε ιν’ αθάνατο ό,τι έχει πεθά- 

υει:
498

Ας θυμηθούμε εδώ το απ. 62.
αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, ζώντες τον εκείνων θάνατον, τόν 

δέ εκείνων βίον τεθνεώτες.
αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, αφού ζουν από το θάνατο εκεί

νων και πεθαίνουν από τον βίον εκείνων.
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οι ασύνετοι ακόμη και αφού ακούσουν, μοιάζουν με κωφούς γι αυτούς 
ισχύει η παροιμία "παρόντες απουσιάζουν".

Ζωντανοί νεκροί, παρόντες απουσιάζουν! Απολαύστε 
αυτή την θαυμαστή αρμονία των αντιθέτων, κι έτσι μπείτε 
σ’ αυτή την ξεχωριστή σχολή του άλλου τρόπου σκέψης 
πάνω στα πράγματα και τα γεγονότα, αυτή που ονομάζου
με Ηρακλειτική σκέψη.

Πολλές φορές, στα τέσσερα περίπου χρόνια που δι
άρκεσε η συγγραφή αυτού του βιβλίου, είχα την αίσθηση 
ότι όλα τα αποσπάσματα του Ηράκλειτου, συνδέονται με
ταξύ τους με αόρατα και άθραυστα νήματα και κάθε φορά 
που επιχειρούσα να ερμηνεύσω ένα από τα αποσπάσματα, 
νόμιζα πως για την σωστή, κατά την άποψή μου, ερμηνεία 
του, έπρεπε να το συνδέσω με όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια 
γρήγορα παρατήθηκα από τις χιμαιρικές κι ανεφάρμοστες 
αυτές σκέψεις, όχι γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά 
γιατί το βιβλίο αυτό δεν θάχε τελειώσει ποτέ. Έ τσ ι εδώ θα 
κάνω μια πυκνή χρήση κάποιων αποσπασμάτων στην συ
νέχεια.

Μ’ αυτές τις σκέψεις καταλήγω ότι το απόσπασμα 
87, το οποίο μας απασχολεί, δεν σηματοδοτεί μια απαι
σιόδοξη στάση του Ηράκλειτου απέναντι στον κόσμο και 
την μοίρα του, αλλά ένα μήνυμα προς αυτούς που ζουν σα 
να έχουν μια δική τους φρόνηση, αποκομμένοι, απ’ τον ιστό 
του Λόγου, και μόνη τους επιθυμία κι επιδίωξη, είναι να 
χορταίνονται σα κτήνεα, από φαγητά μέχρι όλα τα άλλα υ
λικά αγαθά, και που νομίζουν ότι όλ’ αυτά είναι το άπαν 
του κόσμου.

Ό χ ι ο Ηράκλειτος, έχει εισφέρει πολύ αισιόδοξα μη
νύματα για την ανθρωπότητα και κυρίως στο απ. 116 όπου 
μας λέγει: ανθρώποισι πάσι μέτεστι γινώσκειν εωυτούς καί σωφρονείν.

Σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθή η δυνατότητα να γνωρίσουν τους 
εαυτούς των και να σωφρονιστούν.

Ακόμη, πάνω σ’ αυτό το θέμα, μας έχει δώσει τα πιο 
κάτω αποσπάσματα:

An. 112. σωφρονείν αρετή μεγίστη, καί σοφίη αληθέα λέγειν καί ποείν 
κατά φύσιν επαίοντας.

η φρόνηση είναι αρετή μεγίστη και σοφία είναι το να λέμε τα αληθινά
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και να πράττουμε σύμφωνα με την φύση, όπως αυτοί που γνωρίζουν (οι επαίο- 
ντες.)

Απ. 113.
ξυνόν εστι πάσι τό φρονέειν.
η δυνατότητα για φρόνηση και γνώση είναι κοινή σε όλους.
Ναι, ο Ηράκλειτος, δεν είναι καθόλου πεσσιμιστής 

και δεν εισφέρει απαισιόδοξες προοπτικές για την πορεία 
της ανθρωπότητας, αλλά ελπίδα, για όσους θέλουν να ψυ- 
χακούσουν τα μηνύματα που δίνει η φύση, αυτή που αρέ- 
σκεται να κρύβεται, που μέσα σ’ αυτή είναι και οι εαυτοί 
μας, και να σωφρονιστούν. Βλέπετε εδώ ότι ο Ηράκλειτος, 
μέσα σε πολλά από τα αποσπάσματά του, μας έχει περάσει 
πολλές αισιόδοξες σκέψεις για τις δυνατότητες των αν
θρώπων να προχωρήσουν στην ατραπό της αληθινής γνώ 
σης.

An. 12. Ζήνων την ψυχήν λέγει αισθητικήν αναθυμίασιν καθάπερ Ηρά
κλειτος βουλόμενος γαρ εμφανίσαι ότι αι ψυχαί αναθυμιώμεναι νοεραί αεί γίνο
νται είκασεν αυτάς τοις ποταμοίς λέγων ούτως ποταμοίσι τοίσιν αυτοίσιν 
εμβαίνουσιν έτερα και έτερα ύδατα επιρρεί και ψυχαί δε από των υγρών αναθυ- 
μιώνται.

0 Ζήνων λέγει την ψυχή αισθητική αναθυμίαση, όπως ο Ηράκλειτος για 
να δείξει ότι οι ψυχές με την αναθυμίασιν έρχονται πάντα σε κάποια γνώση, τις 
παρομοίασε προς ποταμούς με τα εξής: όσοι μπαίνουν στα ίδια ποτάμια όλοκαι 
διαφορετικά ύδατα ρέουν πάνω τους και οι ψυχές αναδημιουργούνται από το 
χώρο των υγρών.

Αυτό είναι ένα ακόμη απόσπασμα περίεργο και 
στρυφνό. Όσοι πιστεύουν πως ο Ηράκλειτος είναι υλιστής, 
στηριζόμενοι στο ότι ισχυρίζεται πως οι ψυχές γεννιούνται 
από το νερό, θάπρεπε να προσέξουν αυτό το απόσπασμα.

Ας δούμε όμως τι μας λέγει εδώ ο Ηράκλειτος. Μας 
λέγει με λίγα λόγια όχι ότι οι ψυχές γεννιούνται από το 
νερό, αλλά ότι αυτές αναθυμιώνται από το νερό. Το ρήμα 
αναθυμιάω, σημαίνει εγείρω αναθυμίασιν. Στην παθητική 
φωνή σημαίνει εγείρομαι προς τα πάνω εν είδει καπνού.499

Έ τσ ι οι ψυχές δεν γεννιούνται από το νερό, αλλά α
ποχωρούν απ’ αυτό προς τα πάνω σαν αναθυμίαση. Αυτό έ-

Σταματάκου ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ, εκδόσεις ’ ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" Α8ήνα 
1994), κάτω από την Λέξη.
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χει μεγάλη σημασία όπως θα δούμε στην συνέχεια. Ό πω ς 
είδαμε στο κεφάλαιο ΚΛΕΙΔΙΑ, και συγκεκριμένα στο 
κλειδί του νερού στην αρχέγονη μυστική γλώσσα και στην 
ανώτερη αλχημεία, το νερό συμβολίζει την εκδηλωμένη θε
ότητα, δηλαδή το ορατό και απτό σύμπαν. Ό πω ς είδαμε ε
πίσης στο αυτό κεφάλαιο και στο κλειδί της ψυχής, οι ψυ
χές είναι αθάνατες και ανακυκλώνονται περιοδικά δι’ ε- 
παναγεννήσεων στην ύλη, στο νερό δηλαδή, απ’ όπου με 
τον βιολογικό θάνατο απελευθερώνονται και ανεβαίνουν 
προς τα πάνω. Μα, θα ρωτήσετε, που λέγει ο Ηράκλειτος 
ότι οι ψυχές πριν αναδυθούν απ’ το νερό έχουν πέσει εκεί 
από κάπου αλλού. Το λέγει σε άλλα αποσπάσματα και συ
γκεκριμένα στα απ. 38 και 77.

Απ. 77. όθεν καί Ηράκλειτον ψυχήσι φάναι τέρψιν ή θάνατον υγρήσι γε· 
νέσθαι. τέρψιν δέ είναι αυταίς τήν εις γένεσιν πτώσιν

και ο Ηράκλειτος είπε ότι είναι τέρψη ή θάνατος για τις ψυχές να γί
νουν υγρές. Τέρψη δε είναι η πτώση αυτών στην γένεση.

Απ. 36. ψυχήσιν θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δέ θάνατος γήν γενέ- 
σθαι, εκ γης δέ ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δέ ψυχή,

για τις ψυχές είναι θάνατος να γίνουν νερό, και θάνατος για το νερό εί
ναι να γίνει γη, και από την γη γίνεται νερό και από το νερό ψυχή.

Σε συνάφεια με το θέμα αυτό, είναι και το απόσπα
σμα 118 που έχει έτσι:

Απ. 118.
αύη ψυχή σοφωτάτη καί αρίστη. 
ξηρή ψυχή, σοφότατη και άριστη
Και το απόσπασμα αυτό πρέπει να ερμηνευτεί κάτω 

από το πρίσμα που αναπτύξαμε πιο πάνω. Η ξηρή ψυχή, εί
ναι εκείνη που δεν βρίσκεται στο νερό, δεν είναι ενσαρ
κωμένη δηλαδή. Εδώ ο Ηράκλειτος μας λέγει ότι στην κα
τάσταση αυτή, η ψυχή είναι σοφή και καλή. Δ εν μπορούμε 
εδώ να διευκρινίσουμε με σαφήνεια αν ο Ηράκλειτος στο 
απόσπασμα αυτό εννοεί τις ψυχές που ολοκλήρωσαν τις ε
μπειρίες τους στην ύλη και έχουν απαλλαγεί από τον κύ
κλο των επαναγεννήσεων ή όλες τις ψυχές στα ενδιάμεσα 
των επαναγεννήσεων. Εγώ πιστεύω στην πρώτη εκδοχή. 
Αυτό το στηρίζω στο γεγονός ότι μας λέγει στο απ. 77, για 
τις ψυχές, είναι τέρψις να γίνουν υγρές κι αυτό το επιτυγ
χάνουν με την πτώση στην γένεση. Επομένως η κάθοδος 
στην ύλη είναι τέρψη, για τις ψυχές εκείνες που είναι α-

480



P A /W  <f>. Γ Λ̂ ΟΓ'Ο'/ΛΟ'/ Η Μ ^ Τ ο ζ  ο <e<K£io£

παίδευτες ακόμη, κι έχουν να συμπληρώσουν τα διδάγματα 
της ύλης γιατί το σώμα είναι το μέσο διά του οποίου σώζε
ται η ψυχή, όπως μας λέει ο Σωκράτης στον Κρατύλο του 
Πλάτωνα που είδαμε πιο πάνω. 500 Βέβαια εδώ πρέπει να 
δώσουμε το ειδικό βάρος του πως σώζεται η ψυχή, που ση
μαίνει ότι μέσον του σώματος θα λάβει τις εμπειρίες της ύ
λης και θα διασωθεί από την διαδικασία της πτώσης ξανά 
στην ύλη. Όμως, όπως μας λέγει στο απ. 36, η πτώση αυτή 
είναι θάνατος. Εδώ μη εννοήσετε ότι οι ψυχές πεθαίνουν. 
Εδώ ο θάνατος έχει την έννοια ότι διά της πτώσης στην ύ
λη, επιβάλλεται συγχρόνως και η λησμονιά, που ισοδυνα- 
μεί με θάνατο, γ ιατί η ψυχή, σε κάθε επαναγέννησή της 
ξεχνά. Εδώ ας θυμηθούμε εκείνο τον ορφικό ύμνο που εί
δαμε πιο πάνω: 501 Τον ύμνο 57, αφιερωμένον στον χθόνιο 
Ερμή: "..εσύ που διακονείς τον ιερό της Περσεφόνης οίκο, 
και που είσαι οδηγητής στις κακής μοίρας ψυχές στη γη, 
αυτές, που τις κατεβάζεις, όταν της μοίρας έλθει ο χρόνος, 
εσύ που με το αγιασμένο υπνοφόρο ραβδί σου, τα πάντα 
(εκεί στη γη) αποκοιμίζεις και πάλι ξυπνάς τους κοιμισμέ
νους, γιατί σε σένα δόθηκε η τιμή από την Θεά Περσεφόνη 
νάσαι οδηγός στο δρόμο των ψυχών των θνητών, που 
ρέουν αιώνια, προς τον ευρύχωρο Τάρταρο.."

Εδώ βλέπουμε πως ο Ερμής με το υπνοφόρο ραβδάκι 
του, χαρίζει την λησμονιά σ’ αυτούς που κατεβαίνουν στο 
νερό, όταν έρθει ο χρόνος της πτώσης στο νερό, κι αυτοί 
είναι κοιμισμένοι, όσο χρόνο ζουν στο νερό, ύλη πάντα εν
νοείται, και πάλι ξυπνά τους κοιμισμένους, τους "ζώντες" 
δηλαδή, κατά την τρέχουσα έννοια του όρου, και μετά τον 
βιλογικό θάνατό τους, τους ξυπνά και τους οδηγεί στον 
ευρύχωρο Τάρταρο.

Ο Ηράκλειτος όπως είπαμε και πιο πάνω ήταν γνώ 
στης των ορφικών, και όχι μόνο αυτό αλλά τα ορφικά ό-

βλέπε πιο πάνω στο πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού στο κε
φάλαιο ΠΡΟΛΟΓΟΣ, όπου παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα 
από του ΚΡΑΤΥΛΟ.

βλέπε πιο πάνω στο πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού στο κε
φάλαιο ΠΡΟΛΟΓΟΣ, όπου παρατίθεται ο υπ’ αριθ. 57 ορφικός 
ύμνος.
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πως και τα αρχαία Ελληνικά μυστήρια, είναι οι μόνες αρ
χαιοελληνικές πραγματικότητες κατά των οποίων δεν "πε
τροβόλησε". Αυτά τα θέματα όμως προκύπτουν και από άλ
λα αποσπάσματα του Ηράκλειτου, τα οποία αντιμετωπί
ζονται πιο πάνω ή πιο κάτω. Έ τσι, δεν μπορώ να κατα
λάβω, από που πορίζονται τα επιχειρήματά τους, όσοι α
πορρίπτουν την αποδοχή από τον Ηράκλειτο των ορφι
κών, 502 ή την πίστη του στην αθανασία των ψ υχώ ν.503

Αυτά τα αποσπάσματα είναι τόσο αποκαλυπτικά για 
την διαδρομή των ψυχών και το πέρασμά τους από την ύ
λη, ώστε δεν χρειάζεται άλλη ανάλυση. Για τα αποσπάσμα
τα αυτά παραπέμπω σε όσα αναπτύξαμε στο κεφάλαιο Η
ράκλειτος και Χριστιανισμός.

An.11. των τε ζώων τα τε άγρια και ήμερα τα τε εν αέρι και επί γής και 
εν ύδατι βοσκόμενα γίνεται τε και ακμάζει και φθείρεται τοις του θεού πειθόμε- 
να θεσμοίς παν γαρ ερπετόν πληγή νέμεται, ως φησίν Ηράκλειτος.

και τα ζώα και τα άγρια και τα ήμερα κι αυτά που ζουν στον αέρα και 
πάνω στη γή κι αυτά που βόσκουν στο νερό γεννιούνται, ακμάζουν και κατα- 
στρέφονται, υπακούοντας στους θεσμούς του θεού κάθε τι που κινείται πάνω 
στη γη εξουσιάζεται 504 με χτύπημα, όπως είπε ο Ηράκλειτος.

Αυτό το απόσπασμα το διάσωσε ο Αριστοτέλης, ο ο
ποίος στο κείμενό του, μας δίνει και μια ερμηνεία του. Δεν 
θα διαφωνήσω με την ερμηνεία αυτή του Αριστοτέλη. Νο 
μίζω όμως πως περιορίζει την νοηματική έκταση της Ηρα- 
κλειτικής σκέψης. Η προσωπική μου γνώμη, είναι ότι το α
πόσπασμα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στα ζώα, αλλά σ’ ο
λόκληρο το σύμπαν. Ναι ο Ηράκλειτος εδώ θέλει να μα; 
πει ότι στο επίπεδο της ύλης, κυριαρχεί η υλική δύναμη, 
αυτές οι δυνάμεις που είναι δοσμένες από τον Λόγο και 
τους νόμους του, κι αυτές οι δυνάμεις εξουσιάζουν τα πάν
τα με χτυπήματα, που μη τα παίρνετε με την κυριολεξία 
του όρου, αλλά και μ’ αυτή ακόμη αν τα πάρετε, δεν θα πέ-

502 β λέπ ε Η ΡΑΚ ΛΕΙΤΟ Σ Α Π Α Ν Τ Α , εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, Α 8ή  
να 1995, σελίδα  123.
503 β λέπ ε Η ΡΑΚ ΛΕΙΤΟ Σ Α Π Α Ν Τ Α , εκδόσ εις ΚΑΚΤΟΣ, Α θ ή 
να 1995, σελίδα  122.
504 νέμομαι, σημαίνει εξουσιάζω. Στην νομική επιστήμη υπάρχει 
ο όρ ος "νομή" που σημαίνει στο εμπράγματο δίκαιο την φυσική 
εξουσίαση  πάνω στα πράγματα.
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σετε έξω. Σκεφχείχε την δύναμη χης βαρύτητας. Αν α
γνοήσετε την βαρύτητα και τους κανόνες της, θα φάτε ένα 
τέτοια χτύπημα που θα το θυμόσαστε σ’ όλη σας τη ζωή, αν 
αυτή δεν σταματήσει από το χτύπημα.

Πιο πάνω μιλήσαμε για το μέτρο. Το μέτρο είναι οι 
κανόνες, οι κανόνες είναι δύναμη και εξουσιάζει αυτή δύ
ναμη τα ζώντα και τα πράγματα με πλήγματα γιατί έτσι έ
χει ταχθεί στο σύμπαν αυτό. Στο απ. 1 μας αναπτύσσει συ
νοπτικά αλλά με σαφήνεια, την καθολική κυριαρχία του 
Λόγου σ’ όλες τις εκδηλώσεις του κόσμου. Στο απ. 53 μας 
είπε: πόλεμος πάντων μέν πατήρ εστί Αλλά κάθε πόλεμος, έχει και 
τα ανάλογα πλήγματα. Στο απ. 94 μας λέγει: ήλιος ydp ουχ υ- 
περβήσεται μέτρα ει δέ μή, Ερινύες μιν Δίκης επίκουροι εξευρήσουσιν.

ο ήλιος δεν θα υπερβεί τα μέτρα ειδεμή οι Ερινύες, οι βοηθοί της Δίκης, 
θα τον ξετρυπώσουν.

Αυτό το απόσπασμα μας λέγει ότι και ο Ή λιος εάν υ
περβεί τα μέτρα, δηλαδή τις δυνάμεις, θα αντιμετωπίσει τις 
Ερινύες που είναι βοηθοί της Δικαιοσύνης, όπως μας λέγει 
ο Ηράκλειτος εδώ, αλλά είναι όμως και παλιές θεότητες 
και εκδικήτριες. Θυμηθείτε τον Ορέστη που τον κυνηγούν 
οι Ερινύες σαν μητροκτόνο. Τι σημαίνει λοιπόν οι Ερινύες 
θα ανακαλύψουν τον Ή λιο; Σημαίνει ότι θα του καταφέ
ρουν τα ανάλογα πλήγματα 505 για να τον εξουσιάσουν και 
να τον κάνουν να προσαρμοστεί στην επιβαλλόμενη από 
το σχέδιο πορεία, όπως ακριβώς ο ποιμένας θα καταφέρει 
τα ανάλογα πλήγματα στα ζώα που οδηγεί, για να τα ε
ξουσιάσει και να τα οδηγήσει στην πορεία που έχει καθο
ριστεί.

Μη μπερδευτείτε με το γεγονός ότι στη μετάφραση 
χρησιμοποίησα την έκφραση κάθε τι που κινείται πάνω στη γη, ο Η
ράκλειτος δεν μίλησε για επίγεια, μίλησε για ερπετό, γι' 
αυτό δηλαδή που έρπει, που σέρνεται. Αλλά το σύρσιμο, 
δεν γίνεται μόνο πάνω στη γη, μπορεί να γίνει σ’ οποιοδή- 
ποτε ουράνιο σώμα και μπορεί να γίνει σ’ οποιοδήποτε ση
μείο του σύμπαντος, όπου ενεργούν οι δυνάμεις του σχε- 
δίου ή του Λόγου, και με πλήγματα καθοδηγούν και σύ-

Αυτά τα πλήγματα να τα εννο ή σ ετε  ότι επιτυγχάνονται με τις 
υνάμεις που εξου σιά ζουν την κίνηση και την ισορροπία στο 

σόμπαν.
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ρουν το κάθε ουράνιο σώμα στην πορεία του ή στην κατα
στροφή του ή στην ανάπλασή του.

Έ τσ ι λοιπόν, μ’ αυτές τις σκέψεις, δεν μπορεί παρά να 
καταλήξουμε ότι παν γαρ ερπετόν πληγή νέμεται.

Απ. 16. λήσεται μεν γαρ ίσως το αισθητόν φως τις, το δε νοητόν αδύνα
τον εστίν, ή ως φησιν Ηράκλειτος το μη δύνόν ποτέ πως αν τις λάδοι;

γιατί θα μπορέσει ίσως κάποιος να κρυφτεί από το φως των αισθή
σεων, από το νοητό όμως αποκλείεται, ή όπως λέγει ο Ηράκλειτος : απ’ αυτό 
που δεν δύει ποτέ, πως μπορεί κανείς να κρυφτεί;

Αυτό το απόσπασμα το διάσωσε ο Κλήμης της Α λε
ξάνδρειας. Αλλά ποιο είναι αυτό που δεν δύει ποτέ, απ’ το 
οποίο δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί. Εγώ δεν βλέπω άλλη 
απάντηση σ’ αυτό, παρά ότι αυτό που δεν δύει, είναι μόνο η 
μονάδα, το αρχικό Έ να. Αυτό το Έ να, ενώ υπόκειται στην 
διαρκή ροή, στο βάθος παραμένει, Έ να, και μη δύνον και 
όλες τις εμπειρίες του γίγνεσθαι, με το οποίο βρίσκεται σε 
άμεση επαφή κι εξάρτηση, τις απορροφά και τις μετουσι- 
ώνει με τα δικά του, κι ακατανόητα από τους ανθρώπους, 
μέτρα, χωρίς ποτέ να επέρχεται θάνατος (δύση) με την αν
θρώπινη αντίληψη αυτού του φαινομένου. Μιλήσαμε πιο 
πάνω για τον θάνατο των μορφών και γ ι’ αυτό δεν θα επα
ναλάβουμε τα ίδια. Έ τσ ι λοιπόν το μη δύνον είναι αυτό το 
μοναδικό Έ να, απ’ το οποίο κανείς δεν μπορεί να κρυ
φτεί και πως άλλωστε αφού όπως είπαμε πιο πάνω εκ πά
ντων εν και εξ ενός τα πάντα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια κρυ
φή αρμονία και ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ του μέ
ρους και του όλου, με την διαφορά ότι αυτή η κατάσταση 
για το μέρος δεν λειτουργεί σε επίπεδο άμεσης τρέχουσας 
συνειδητότητας, γιατί ακόμη δεν αποκτήσαμε τον ανάλογο 
αποκωδικοποιητή, αλλά το όλο, αυτό το πρόβλημα δεν υ
πάρχει και καταγράφονται όλα τα μηνύματα που έρχονται 
απ’ τα τερματικά. Πως θα κρυφτείς λοιπόν;

Α π . 71. μεμνήσθαι δέ καί του επιλανθανομένου ή η οδός άγει, 
και να έχουμε στον νου μας την εικόνα αυτού ο οποίος λησμονεί που ο

δηγεί ο δρόμος.
Αυτό το απόσπασμα μας δίνει μια παράμετρο σοβα

ρή. Είναι μια σοβαρή προειδοποίηση για όλους μας. Εδώ 
μας λέγει να μη ξεχνάμε αυτόν που λησμονεί που οδηγεί ο 
δρόμος. Αυτό το απόσπασμα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα
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αν αναφέρεται στους "πολλούς" ή στους "λίγους" με την δι
άκριση που κάναμε στο κεφάλαιο "ΚΛΕΙΔΙΑ".

Πράγματι κάνοντας χρήση της λέξης δρόμος, σημα- 
τοτοδοτεί εδώ μια ιδιαίτερη κατάσταση. Αυτών των ολί
γων που βρίσκονται στην αναζήτηση της γνώσης. Αληθινά, 
στην εσωτερική ορολογία, οι λέξεις δρόμος, ατραπός κ.λ,π. 
σημαίνουν την οδό που άγει από την υλική υπόσταση, στην 
θεία γνώση. Αλλά εδώ μας λέγει ότι κάποιος ή κάποιοι 
λησμονούν τελικά που οδηγεί αυτός ο δρόμος και εμείς 
πρέπει να μη το λησμονούμε αυτό. Αυτό, κατά την γνώμη 
μου σημαίνει, ότι πολλοί απ’ αυτούς που επιχειρούν να βα
δίσουν την σκολιά κι επίπονη ατραπό της γνώσης, χά
νουν τον προορισμό του δρόμου. Κι αυτό συμβαίνει επει
δή μέσα στην συνείδησή τους, παρεμβάλλονται ταπεινά και 
ιδιοτελή στοιχεία και ο δρόμος από δρόμος αγάπης, θυσίας 
και θεογνωσίας, μετατρέπεται σε δρόμο προσωπικής προ
βολής αλλά και επιβολής και ισχύος ατομικής. Έ τσ ι χάνε
ται η επίγνωση του προορισμού του δρόμου και οι δυστυ
χείς αυτοί που προσπαθούν να τον ακολουθήσουν με τέ
τοιες προδιαγραφές και επιδιώξεις, χάνουν τον προορι
σμό και φυσικά το τέρμα του δρόμου, για μια ακόμη φο
ρά..

Απ. 19.
ακούσαι ουκ επιστάμενοι ουδ' ειπείν.
δεν γνωρίζουν ούτε να ακούουν, ούτε να πουν.
Αυτό το απόσπασμα, πρέπει να θεωρηθεί ότι αναφέ- 

ρεται στους "πολλούς". Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι α
ποτελεί μια επανάληψη των όσων μας λέγει σε πολλά άλ
λα αποσπάσματα και συγκεκριμένα στο απ. 1 στο απ. 2 και 
στο απ. 17 αλλά και σε πολλά άλλα ακόμη. Πρόκειται για 
μια εξειδίκευση των "πολλών" που ζουν με την αντίληψη 
των υλικών απολαύσεων, σαν κεντρικό άξονα και αγνο
ούν τον Λόγο, με τον οποίο όμως ζουν καθημερινά. Ά λ
λωστε δεν είπε στο απ. 29.

αιρεύνται γόρ έν αντί απάντων οι άριστοι, κλέος αέναον θνητών οι δέ 
πολλοί κεκόρηνται όκωσπερ κτήνεα.

εκλέγουν αντί πάντων οι άριστοι, την αιώνια δόξα μεταξύ των θνη
τών, οι πολλοί όμως χορταίνουν κατά κόρον σαν τα κτήνη.

Απ. 23
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Δίκης όνομα ουκ αν ήδεσαν, ει ταύτα μή ήν.
δεν θα γνώριζαν το όνομα της Δίκης, αν δεν υπήρχαν αυτά.
Αυτό το απόσπασμα, από την φύση του πρέπει να θε

ωρηθεί σαν κουτσουρεμένο και σοβαρά ελλιπές μια και δεν 
προκύπτει με ευχέρεια σε ποιους αναφέρεται, αφού εδώ κά
νει σαφή αναφορά σε κάποιους συγκεκριμένους, αλλά κυ
ρίως δεν διευκρινίζεται ποια είναι τα "ταύτα". Έ τσ ι δεν 
μπορούμε εύκολα να διαγνώσουμε ούτε σε ποιους αναφέρε- 
ται (τους "πολλούς" ή τους "λίγους"), αλλά ούτε σε ποια 
γεγονότα ή καταστάσεις αναφέρεται, αφού τα "αυτά" δεν 
μας λένε τίποτε.

Το μόνο που μας απομένει σαν οδηγός είναι η Δίκη.
Η Δ ίκη αναφέρεται και στα απ. 28, απ. 80 και απ. 94 

του Ηράκλειτου. Ο Ησίοδος αναφέρει: Δεύτερον ηγάγετο λιπαρήν 
Θέμιν, ή τέκεν Ώρας, Ευνομίην τε Δίκην τε και Ειρήνην..." 506 Μας λέγει 
λοιπόν εδώ ότι η Δ ίκη είναι κόρη της Θέμιδας που ήταν 
δεύτερη σύζυγος του Δ ία  κι απ’ την ένωση αυτή προήλθαν 
οι ώρες που είναι η Ευνομία, η Δ ίκη και η Ειρήνη. Στο απ. 
100 μας λέγει για  τις κόρες του Δία, τις ώρες δηλαδή:.

..περιόδους ων ο ήλιος επιστάτης ων και σκοπός ορίζειν και βραβεύειν 
και αναδεικνύναι και αναφαίνειν μεταβολάς ώρας αι πάντα φέρουσι καθ' Ηρά
κλειτον.

τις περιόδους των οποίων ο ήλιος είναι επιστάτης και φρουρός ορίζο
ντας, βραβεύοντας, αναδεικνύοντας και φέρνοντας στο φως τις εποχές οι ο
ποίες φέρνουν τα πάντα, κατά τον Ηράκλειτο.

Τι είναι λοιπόν αυτή η Δ ίκη για τον Ηράκλειτο; Ας 
δούμε: Η Δ ίκη είναι μια παλιά θεότητα. Αυτό προκύπτει α
πό το απ. 94 το οποίο μας λέγει: Ήλιος γόρ ουχ υπερβήσεται μέτρα 
ει δέ μή, Ερινύες μιν Δίκης επίκουροι εξευρήσουσιν.

"ο ήλιος δεν θα υπερβεί τα μέτρα ει δ' άλλως οι Ερινύες, οι βοηθοί της 
Δίκης, θα τον ανακαλύψουν.” Εδώ ο Ηράκλειτος μας λέγει ότι οι 
Ερινύες είναι βοηθοί της Δίκης. Οι Ερινύες είναι παλιές 
θεότητες τιμωροί των κακών πράξεων. 507 Από το απόσπα
σμα αυτό, προκύπτει ότι ο Ηράκλειτος εννοεί σαν κακές 
πράξεις όχι απλά αυτές που οφείλονται στις ανθρώπινες α-

506 Η σίοδος, Θ εογονία  902.
507 Β λέπε Ιωαν. Σταματάκου, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑ ΙΑ Σ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, εκ δόσ εις  'ΒΙΒΛΙΟΠ ΡΟ Μ ΗΘ ΕΥΤΙΚ Η' 
Α θήνα  1994.
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δυναμίες, αλλά γενικά ότι αντιστρατεύεται στον Λόγο και 
τους κανόνες του. Δηλαδή ούτε ο Ή λιος, ούτε κανένα άλ
λο ουράνιο σώμα, ούτε και τίποτα πάνω στη γη, ούτε στον 
μακρόκοσμο, ούτε και στον μικρόκοσμο, μπορεί να υπερβεί 
τους κανόνες του Λόγου, χωρίς την ανάλογη συνέπεια. Έ -  
χσι λοιπόν η Δ ίκη "καθ’ Ηράκλειτον", είναι η έννοια της 
αρχέγονης αντίληψης της δικαιοσύνης, της δικαιοσύνης ό
μως που αναφέρεται στην επιστασία της εφαρμογής των 
κανόνων του Λόγου, της δικαιοσύνης του Δημιουργού αλ
λά και του δημιουργήματος. Και η ανθρώπινη δικαιοσύνη 
που βρίσκεται θα ρωτήσετε. Εδώ είναι κι αυτή. Μήπως ο 
Ηράκλειτος δεν μας είπε στο απ. 114. "ξύν νόω λέγοντας ι- 
σχυρίζεσθαι χρή τω ξυνώ πάντων, όκωσπερ νόμω πόλις καί 
πολύ ισχυροτέρως., τρέφονται γάρ πάντες οι ανθρώπειοι 
νόμοι υπό ενός του θείου κρατεί γάρ τοσούτον οκόσον ε- 
θέλει καί εξαρκεί πάσι καί περιγίνεται. " με τον νου όσοι 
μιλούν, είναι ανάγκη να στηρίζονται στην αρχή του κοι
νού των όλων, όπως ακριβώς η πόλις στηρίζεται στον νό
μο, και ακόμη περισσότερο. Δ ιότι όλοι οι ανθρώπινοι νόμοι 
τρέφονται από ένα νόμο, τον θείο, γιατί αυτός κρατάει όσο 
θέλει και τροφοδοτεί τα πάντα και περισσεύει.

Έ τσ ι δεν δέχομαι κάποιες διακρίσεις που επιχειρούν 
μερικοί ερμηνευτές του Ηράκλειτου, πάνω στο απόσπασμα 
αυτό, μεταξύ θείου και ανθρώπινου νόμου.

Απ. 41
είναι γάρ έν τό σοφόν, επίστασθαι γνώμην, οτέη εκυβέρνησε πάντα διά

πάντων.
γιατί ένα είναι το σοφό, να γνωρίζει κανείς την σκέψη η οποία κυ

βερνά πάντα διά πάντων
Αυτό το απόσπασμα, παρέχει μια ακόμη επιβεβαίωση 

της προσήλωσης της Ηρακλειτικής σκέψης στην βασική 
της κατεύθυνση της αρχής της ενότητας του σύμπαντος, 
αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και και της ενότητας του Είναι 
και του Γίγνεσθαι.

Απ. 63
ένθα δ' εόντι επανίστασθαι καί φύλακας γίνεσθαι εγερτι ζώντων καί

νεκρών.
όταν βρίσκονται εδώ ανασταίνονται πάλι και γίνονται άγρυπνοι φύλα

κες των ζωντανών και των νεκρών.
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Αυτό είναι ένα ακόμη απόσπασμα που εγώ το θεωρώ 
ότι εντάσσεται στα απόκρυφα αποσπάσματα. Τι μας λέγει 
λοιπόν εδώ. Ό ταν βρίσκονται εδώ, λέγει, ανασταίνονται 
πάλι και γίνονται άγρυπνοι φύλακες των ζωντανών και 
των νεκρών. Δ εν διευκρινίζεται βέβαια στο απόσπασμα 
ποιοι είναι αυτοί που "βρίσκονται", ούτε το που ευρίσκον- 
ται (εδώ ή ένθα).

Κατά την προσωπική μου άποψη, το απόσπασμα αυ
τό αναφέρεται σε κάποιες μεγάλες προσωπικότητες που 
ενσαρκώνονται κατά κάποια μεγάλα χρονικά διαστήματα 
στο γήϊνο χώρο κι όταν γίνεται αυτό, τότε αυτές οι προ
σωπικότητες, γίνονται άγρυπνοι φύλακες των ζωντανών 
και των νεκρών, αφού η αληθινή φύση της δομής του κό
σμου είναι και το Είναι και το Γίγνεσθαι.

X X IIL - Απ. 46,
τήν τε οίησιν ιεράν νόσον έλεγε καί τήν όρασιν ψεύδεσθαι.508
την οίηση 509 510 την έλεγε ιερή νόσο και η όραση ότι ψεύδεται.
Το απόσπασμα αυτά εντάσσεται σε μια σειρά από με

ρικά ακόμα αποσπάσματα που ο Ηράκλειτος ασχολείται με 
την αξιοπιστία των αισθήσεων.

Εδώ μας λέγει λοιπόν ότι η έπαρση είναι ιερή νόσος 
510 και ότι η όραση ψεύδεται, και αφού η όραση δεν μπορεί 
να ψεύδεται κυριολεκτικά, ψεύδεται στην κυριολεξία με
ταφορικά, δηλαδή μας μεταφέρει την εμπειρία του έξω κό
σμου παραμορφωμένη ή αλλοιωμένη. Η θέση αυτή του Η
ράκλειτου, τελεί σε αρμονία με την άποψή του, ότι την 
αληθινή γνώση του Λόγου δεν μπορούμε να την επιτύχου
με μόνο με την εμπειρία των ανθρώπινων αισθήσεων, αλλά

508 Π άνω  στο δέμ α  αυτό, α ν ά λ ο γ ο  α π όσπασμ α  υπάρχει και στα αποκα- 
λ ο ύ μ ενα  νό δ α
Α π .1 3 1 . Ηράκλειτος έλεγε την οίησιν προκοπής εγκοπήν..

0  Ηράκλειτος έλεγε πως η έπαρση είναι εμπόδιο στην προκοπή.
9 Η λέξη  οίηση  χρησιμοποιείται και στη νέα  Ελληνική γλώ σ

σα και δ εν  νομίζω  πως χρειάζεται μετάφραση. Πάντως για ό 
σους δ ε ν  το γνω ρίζουν, σημαίνει έπαρση, αλαζονεία , δόξα, 
γνώμη, ιδέα.
510 Ιερή νόσ ος , όπω ς είναι γνω στό, ονομάζετα ι η επιλημία.
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από άλλους δρόμους. Άλλωστε αυτός δεν μας είπε στο απ. 
40 ότι η πολυμάθεια δεν σε διδάσκει να έχεις νου; Η πολυ- 
μάθεια προέρχεται από τις 5 αισθήσεις και κυρίως από την 
όραση, να γιατί αυτή η όραση ψεύδεται "καθ’ Ηράκλει- 
τον .

Αλλά για  να μη βιαστείτε να κατηγορήσετε τον Η
ράκλειτο σαν άκριτο αγνωστικιστή, ο Ηράκλειτος στο απ. 
55 σπεύδει να μας δηλώσει:

Απ. 55
όσων όψις ακοή μάθησις, ταύτα εγώ προτιμέω.
για όσα πράγματα υπάρχει όψις, ακοή, μάθησις, αυτά εγώ προτιμώ.
Καίτοι δέχεται την ατέλεια των αισθήσεων, αυτή 

την ατέλεια που προέρχεται, από τα ατελή ανθρώπινα αι
σθητήρια όργανα, για την σύλληψη της αληθινής γνώσης, 
καταλήγει ότι αυτά προτιμά, (τις ανθρώπινες αισθήσεις) 
για όσα υπάρχει τέτοια δυνατότητα γιατί είναι τα αναγ
καία διάμεσα της γνώσης στο υλικό επίπεδο.

Απ’ αυτά καταλαβαίνουμε πως για  την γνώση που 
δεν προσεγγίζεται μόνο με τις ανθρώπινες αισθήσεις, ο Η
ράκλειτος δεν βασίζεται μόνο σ’ αυτές.

Αλλά μη βιάζεστε γιατί αμέσως στην συνέχεια ο Η
ράκλειτος μας βάζει μια άλλη παράμετρο όταν μας λέγει 
στο απ. 107 τα πιο κάτω:

An. 107 "κακοί μάρτυρες ανθρώποισιν οφθαλμοί και ώτα βαρβάρους 
ψυχάς εχόντων."

(Οι οφθαλμοί και τα αυτιά είναι κακοί μάρτυρες για τους ανθρώπους, 
που έχουν βάρβαρη την ψυχή)

Εδώ ο Ηράκλειτος, μας φρενάρει απότομα! Και μας 
λέγει, έτσι απλά και ξεκάθαρα, ότι για νάχουμε ελπίδα ότι 
μέσα από τις αισθήσεις, θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτά 
τα ψήγματα της αληθινής γνώσης που μπορούν να μας 
προσφέρουν οι αισθήσεις, μόνο όταν η καλλιέργεια της ψυ
χής μας θα αποκαταστήσει την αληθινή επικοινωνία με 
τον έξω κόσμο, μέσο των αισθήσεων, αλλοιώς αυτές οι 
φουκαριάρικες οι αισθήσεις, θα είναι κακοί μάρτυρες, δη
λαδή θα μεταφέρουν στην βάρβαρη, δηλαδή στην απαίδευ- 
τη ψυχή μας, πράγματα τα οποία αυτή η ψυχή, δεν θα μπο
ρεί να εννοήσει και να τα αξιολογήσει κι έτσι η μαρτυρία
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των αισθήσεων θα είναι κακή, όχι απ’ την δοσμένη "καθ’ 
Ηράκλειτον" ατέλειά τους αλλά από την ανωριμότητα της 
ψυχής.

Έ τσ ι για μια ακόμη φορά ο Ηράκλειτος αποδεικνύ- 
εται ένας μεγάλος μυστικός, ίσως ο μεγαλύτερος μυστικός 
όλων των ιστορικών αιώνων.
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VII. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΗΣΗ

Απόψε, 18-3-1996 ο μεγάλος Έ λληνας ποιητής και νο
μπελίστας του 1979, Οδυσσέας Ελύτης έφυγε απλά κι απέ
ριττα από τον γήϊνο κόσμο, όπως απλά έζησε τα 85 του 
χρόνια. Η είδηση διαδόθηκε από τα τηλεοπτικά κανάλια 
τις πρώτες μεταμεσηβρινές ώρες.

Έ χω  ασχοληθεί πολύ με την ποίηση του Ελύτη και πιο 
ειδικά με το συνθετικό έργο του το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, το οποίο 
εγώ προσωπικά το θεωρώ σαν το μεγαλύτερο ποιητικό έρ
γο του εικοστού αιώνα σε ολόκληρο τον Κόσμο.

Για μένα, η είδηση του θανάτου του Οδυσσέα Ελύτη, ή
ταν μια ακόμη αφορμή ν’ ανεβούν στα χείλη μου οι στίχοι 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το χέρι που επιστρέφει 
από φόνο φριχτό και τώρα ξέρει 
ποιος ο κόσμος που υπερέχει 
ποιο το "νυν" και ποιο το "αιέν" του κόσμου:

Βέβαια δεν χρειάζεται πάντα το χέρι να επιστρέφει από 
φόνο φριχτό, για  να μάθει κανείς ποιος ο κόσμος που υπε
ρέχει.

Για τον Ελύτη, ο φριχτός φόνος, είναι μια μεγάλη μύη
ση, όπως μεγάλη μύηση και πολύ μεγάλη μάλιστα, είναι η 
μύηση του θανάτου, του φυσικού θανάτου.

Έ τσ ι λοιπόν, πολλές φορές, όταν η σκληρή μοίρα του 
ανθρώπου μ’ έσπρωχνε ν’ ακολουθήσω το ξόδι κάποιου φί
λου στο ταξίδι αυτό που στην τρέχουσα ανθρώπινη γλώσσα 
λέγεται "τελευταίο" (αν είναι δυνατό ! ), στα χείλη μου α
νέβαινε ο στίχος:

και τώρα ξέρεις
ποιος ο κόσμος που υπερέχει
ποιο το "νυν" και ποιο το "αιέν" του κόσμου

Αγαπητέ αναγνώστη. Η πρόθεσή μου δεν είναι εδώ να 
κάνω κάποια νεκρολογία, αυτού του μεγάλου ποιητή, του 
ρδυσσέα Ελύτη.

Εδώ θέλησα να δώσω μια αφορμή στον εαυτό μου, ν’
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αρχίσω το κεφάλαιο αυτό, το οποίο το είχα προσχεδια- 
σμένο για κάποιο χρόνο αργότερα, τώρα.

Ό λοι οι ερμηνευτές του Ηράκλειτου, δέχονται ότι η 
Ηρακλειτική σκέψη, έχει επηρεάσει σημαντικά την νεό 
τερη Ευρωπαϊκή διανόηση.

Ο πρώτος ποιητής στην Ευρώπη που επηρεάστηκε ά- 
μέσα από το σκοτεινό φιλόσοφο, είναι πανθομολογούμενα 
ο Χαίλντερλιν Φρήντριχ, Γερμανός ποιητής. (Λάουφεν 
1770, Τύμπιγκεν 1843). Στην αρχή επιδόθηκε σε θεολογικές 
μελέτες και στη συνέχεια συνδέθηκε φιλικά με τον Hegel 
και τον Σέλλινγκ.511 Ίσω ς μέσον του Χέγκελ επηρεάστηκε 
έμμεσα από την Ηρακλειτική σκέψη.

Για να δούμε πάνω στο θέμα αυτό τι εισφέρει ο Κώ
στας Αξελός. "..Οι στοχαστές και οι πολιτικοί δεν ήταν οι 
μόνοι που στράφηκαν προς τον Ηράκλειτο. Το ίδιο έκαναν, 
και μάλιστα επίμονα και οι ποιητές. Την ίδια εποχή με 
τον Χ έγκελ  -που δήλωνε ότι ήταν φιλόσοφος της Welta- 
nschaung του Γκαίτε- ο Γκαίτε ξαναπιάνει το διάλογο με 
τους προσωκρατικούς... Ο Χ αίλντερλιν και ο Νοβάλις- ό
πως ο Χ έγκελ  και ο Γκαίτε- οδεύουν και αυτοί προς τις 
Η ρακλειτικές πηγές; Ακόμα και στο βαθμό που τείνουν 
προς αυτές, δεν μας επιτρέπουν να τις συνδέσουμε άμεσα 
με τον Ηράκλειτο. Βέβαια, η ποίησή τους είναι τραγική, ε
πιχειρεί να εναρμονίσει τα αντίθετα και υμνεί την μεγάλη 
σύγκρουση....Την ίδια αλλοίωση αυτού του αντίλαλου προ- 
καλεί με την σειρά του και ένας ποιητής καθαρά μοντέρ
νος, ο Α ντρέ Μπρετόν αφού προσπάθησε να συνδεθεί με 
τον Ηράκλειτο, τον Χέγκελ, τους Γερμανούς ρομαντικούς 
και τον Φρόυνυ. Ανακηρύσσει τον Ηράκλειτο "πρώτο υ
περρεαλιστή".^ διαθλασμένη ποιητική ακτινοβολία του

511 Ο Αύγουστος Φρειδερίκος Γουλιέλμος Ιωσήφ Σέλλινγκ, γεν
νήθηκε στις 27-1-1775 στο Λέομπεργκ. Το έτος 1790 δεκαπε- 
ντάχρονος παίρνει του δρόμο για το περίφημο δεολογικό 
Σεμινάριο του Τύμπιγκεν, στο οποίο έγινε κατ’ εξαίρεση δε
κτός. Εκεί συναντά τους κατά πέντε χρόνια μεγαλυτέρους του 
Χέγκελ και Χαίλντερλιν και συνδέονται με ιδιαίτερη φιλία. Ο 
Σέλλινγκ άφησε την τελευταία του πνοή στις 20-8-1854.
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Ηρακλειτικού λόγου εκδηλώνεται στο έργο κι άλλων σύγ
χρονων ποιητών, που επανέρχονται συνειδητά κι εσκεμμέ- 
να Η ρακλειτικά θέματα: Σ ’ αυτού του είδους την ενέργεια 
προβαίνουν λόγου χάρη, ο Τ.Σ. Έ λιοτ και ο Ρενέ Σαρ.... Και 
μετά τον 19ο αιώνα- τον αιώνα που τείνει να οικειοποιηθεί 
ολόκληρο το παρελθόν φιλόσοφοι και φιλόλογοι, ζωγράφοι 
και ποιητές, προσπαθούν να ξαναπιάσουν το διάλογο με  
τον Ηρακλειτικά λόγο. Έτσι η Ηρακλειτική σκέψη απο
καλύπτει την παγκοσμιότητά της και την συμπαντικότητά 
της, το βάθος της και την πολυεδρικότητά της!'

"..Ήρθε σ ’ εμένα απρόβλεπτα 
Έ να  πεπρωμένο, διότι ακόμη τότε 
Η ψυχή μου μες τη ζεστή σκιά 
Χαμένη σε συζήτηση με τον εαυτό της.."

Αυτά μας λέγει ο Χαίλντερλιν στο ποίημά του Ο Ρή
νος. 512 Στο κομμάτι αυτό, ανιχνεύουμε την επίδραση δυο α
ποσπασμάτων του Ηράκλειτου. Το ένα είναι το απ. 18 ".Εάν 
μη έλπηται, ανέλπιστον ουκ εξευρήσει, ανεξερεύνητον 
εόνκ α ι άπορονΑ513 Το άλλο είναι το απ. 101. εδιζησάμην ε -  
μεωυτόν, συζήτησα με τον εαυτό μου.

Ίσω ς ο Χαίλντερλιν με τη σειρά του, επηρέασε άμεσα 
τον μεγάλο Άγγλο ποιητή Τ. Σ. Έλιοτ.

Ο Έ λιοτ, είναι βαθειά επηρεασμένος από τον Ηρά
κλειτο, καίτοι μπορεί να μην τον διάβασε άμεσα, αν και 
από το γεγονός ότι παραθέτει στα ποιήματά του αρκετά 
από τα αποσπάσματά του, μάλλον συνηγορεί για το αντί
θετο συμπέρασμα.

Πάντως στο μεγάλο του έργο κυριαρχεί ατόφια η πο
λυδιάστατη Ηρακλειτική σκέψη.

"Ότι καλούμε αρχή συχνά είναι τέλος και

512 βλέπε Η Ο LDERLIN FRIEDRICH' ΕΛΕΓΕΙΕΣ, ΥΜΝΟΙ και 
ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ", μετάφραση Στέλλα Γ. Νικολούδη, εκδό
σεις ΆΓΡΑ" Αθήνα 1996, σελ. 113.
513

Α ν δ ε ν  ελπίζεις , δ εν  8α  δρεις το ανέλπιστο , το α νεξευρεϋνη το  και 
το ά π ο ρ ο ν  (αυτό που δ εν  έχε ι πόρο, πέρασμα, άδατο, απλησίαστο, α
προσπέλαστο.)
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Να κάνεις ένα τέλος είναι να κάνεις μιαν αρχή.
Το τέλος είναι απ’όπου ξεκινούμε. Και κάθε φράση 
Κάθε πρόταση που είναι σωστή (με κάθε λέξη στη 
φωλιά της,
Παίρνοντας τη θέση της για να στηρίξει άλλες,
Την λέξη μήτε δύσπιστη μ ή τ’ επιδεικτική,
Μ ιαν εύκολη εμπορία του παλιού και του καινούρ
γιου,
Την κοινή λέξη σαφή χωρίς χυδαιότητα,
Την λόγια  λέξη εύστοχη μα όχι σχολαστική  
Το τέλειο ταίρι χορεύοντας μαζί)
Κάθε φράση και κάθε πρόταση ένα τέλος είναι και 
μια αρχή
Κάθε ποίημα επιτάφιος.515

Το ποιητικό αυτό δείγμα δεν είναι και το μόνο ποίημα 
του Τ. Σ. ΕΛΙΟΤ που είναι επηρεασμένο άμεσα από την Η- 
ρακλειτική σκέψη.

Τα "Τεσσερα Κουαρτέττα" τα ξεκινά με προμετωπίδα 
δυο αποσπάσματα του Ηράκλειτου. Το απ. 2 και το απ. 60 
και το Burnt Norton αρχίζει έτσι:

Χρόνος παρών και χρόνος παρελθών 
Ίσως και οι δυο παρόντες είναι εις χρόνο μέλλοντα  
Και ο μέλλω ν χρόνος έγκλειστος εις χρόνο παρελ
θόντα.
Αυτό είναι η αρχή του ποιήματος και καταλαβαίνει 

κανείς άνετα πόσο ο Τ.Σ.ΕΛΙΟΤ είναι επηρεασμένος από 
την Ηρακλειτική σκέψη, αλλά και πόσο κοντά είναι στην 
σύγχρονη επιστημονική αντίληψη και αναζήτηση του χρό
νου, όπως είδαμε πιο πάνω στο κεφάλαιο "Ο Ηράκλειτος 
και η σύγχρονη επιστήμη."

515 βλέπε Τ.Σ. ΕΛΙΟΤ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδόσεις 
ΚΕΔΡΟΣ 1984, μετάφραση Αριστοτέλης Νικολαϊδης, σελ. 27. 
Εδώ όπως γίνεται αντιληπτό ο Τ.Σ. ΕΛΙΟΤ αναφέρεται στο απ 
103 ' ’ ζυνόν αρχή και πέρας επί κύκλου περιφέρειας.’ (Είναι 
κοινή η αρχή και το πέρας πάνω στην περιφέρεια κύκλου.)
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Χρόνος παρελθόν και χρόνος μέλλω ν  
Ότι μπορούσε να είχε γίνει κι ότι απέγινε 
Στοχεύουν σ ’ ένα τέλος που είναι πάντοτε παρόν.

Εδώ εξακολουθούμε να βλέπουμε ξεκάθαρη την Η- 
ρακλειτική σκέψη.

"Π οταμό γαρ ούκ έστιν δις τω αυτά καθ’ Ηράκλει
τον ουδέ θνητής ουσίας δις άψασθαι κατά έξιν (της αυτής) 
α λλ ’ οξύτητι και τάχει της μεταβολής σκίδνησι και πάλιν 
συνάγει (μάλλον δε ουδέ πάλιν ούδ’ ύστερον, α λ λ ' άμα συ- 
νίσταται και απολείπει) και πρόσεισι και άπεισυ"{απ.91)

Στο ίδιο ποτάμι δεν μπορούμε να μπούμε δυο φορές, 
κατά τον Ηράκλειτο, ούτε ν’ αγγίξουμε δυο φορές την ίδια 
θνητή ουσία γιατί με την δύναμη και την ταχύτητα της με
ταβολής διασκορπίζει και πάλι μαζεύει ( και μάλιστα όχι 
απλά πάλι, ούτε πιο ύστερα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί- 
ται και χάνεται) και πλησιάζει και απομακρύνεται.

Είναι ένα απόσπασμα του Ηράκλειτου που το συνα
ντήσαμε πολλές φορές και μας διδάσκει, εκτός από απει
ράριθμα άλλα, την ρευστότητα και το πολυδιάστατο του 
χρόνου, αυτή την ρευστότητα που οδήγησε τον Σαλβαντόρ 
Ν τα λ ί516 ένα γνήσιο παιδί του υπερρεαλισμού, να ζωγραφί
ζει κάποια λειωμένα ρολόγια, που ρέουν κατά κάτω, υπα- 
κούοντας στην βαρύτητα και τις επιδράσεις της, αυτή τη 
βαρύτητα που είναι ιδιότητα του χώρου.

Ο χρόνος, αυτός που είναι ένα παιδί που παίζει ρί
χνοντας ζάρια,517 αυτός που είναι ένας θηριώδης πατέρας 
που τρώει τα παιδιά του, αυτός που δεν είναι άλλος απ’ 
τον θεό Κρόνο, τον αιώνιο παιδοκτόνο που δεν μπορεί να 
κάνει αλλοιώς παρά να τρώει τα παιδιά του, αφού τίποτα 
δεν αντέχει στην εξουσία του, δηλαδή στη διάρκειά του 
και τα στέλνει πίσω στην γυναίκα του τα παιδιά της, τη

516 Salvador Dali. Ισπανός ζωγράφος, συγγραφέας, κοσμπματο- 
ποιός και σκηνογράφος (Φιγκέρας Βαρκελώνη 1904-1989).

αιών παις έστι παίζων πεσσεύων, παιδός η βασιλίη” (Ο χρό
νος είναι ένα παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια, ενός παιδιού η 
βασιλεία). Απ. 52.
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Ρέα ή τη Γη.518 519
Πιο κάτω ο Τ. Σ. ΕΛΙΟΤ μας λέγει:
"Ενίοτε απορώ αν είναι αυτό που ο Κρίσνα εννοού

σε- Μ εταξύ άλλων- ή ένας τρόπος για να θέσεις το ίδιο 
πράγμα:

Πως το μέλλον ε ίν ’ ένα σβησμένο τραγούδι, ένα Βα
σιλικό Ρόδο

ή ένα κλαδί λαβάντουλας
Α πό  λύπη λαχταριστή γ ι ’ αυτούς που πια δεν ε ίν ’ 

εδώ να λυπηθούν,
πιεσμένο απ’ τα κιτρινισμένα φύλλα ενός βιβλίου που 

δεν άνοιξε ποτέ
Και η οδός άνω είναι η οδός κάτω™ η οδός εμπρός 

είναι η οδός πίσω.
Να το αψηφήσεις δεν μπορείς κανονικά, μα τούτο εί

ναι βέβαιο,
πως ο θεραπευτής δεν είναι ο χρόνος: Ο πάσχων πια 

δεν είναι εδώ.
Και πιο κάτω ο Τ.Σ. ΕΛΙΟΤ μας λέγει:

Κάθε είδος πράγματος θα είναι καλό
όταν οι γλώσσες της φλόγας αναδιπλωθούν
μεσ’στον στεφανωμένο κόμπο της φωτιάς520

518 Για τις σχέσεις του Κρόνου και της Γαίας, την γέννηση του 
Δία και την επικράτησή του, μπορεί όποιος αναγνώστης θέλει 
να επεκτείνει την έρευνά του, να συμβουλευτεί τις Ελληνικές 
Μυθολογίες του Ζαν Ρισπέν, του Ρ. Decharme και του Κ.ΚΕΡΕ- 
ΝΥΙ.
519 Αναφέρεται στο απόσπασμα 60 που μας διέσωσε ο Ιππόλυ
τος και έχει έτσι "οδός άνω κάτω μία και ωυτη.
520 Όπως είναι γνωστό και από τα πιο πάνω πιστοποιείται, για 
του Ηράκλειτο το βασικό στοιχείο είναι η φωτιά, το πυρ. Είναι 
αρκετά τα αποσπάσματα που ο Ηράκλειτος αναφέρεται σ’ αυτή 
τη φωτιά.

"τα δε πάντα οιακίζει Κεραυνός" Όλα τα κυβερνά και τα κα
τευθύνει ο Κεραυνός, απ. 64. "όλων αίτιον, καλεί δε αυτό χρη- 
σμοσύνην και κόρον ...όλων αιτία, την αποκαλεί ανάγκη και 
χορτασμό, απ. 65. "..κόρος, πάντα yap φησί το πυρ επελδών
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Και πυρ και ρόδο γίνουν ένα™

Ο Τ. Σ. ΕΛΙΟΤ, στα αποσπάσματα αυτά, δεν αφήνει 
καμμιά αμφιβολία για  την Ηρακλειτική επιρροή στο έργο 
του.

Δ εν είναι όμως μόνο στον Χαίλντερλιν και τον Τ. Σ. 
ΕΛΙΟΤ, η επίδραση της κληρονομιάς της Ηρακλειτικής 
σκέψης στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή ποίηση.

Και οι δυο Έ λληνες ποιητές που βραβεύτηκαν με το 
βραβείο Νόμπελ, στα τελευταία χρόνια, Γιώργος Σεφέρης 
(1965) και Οδυσσέας Ελύτης (1979), είναι βαθειά επηρεα
σμένοι από την φοβερή Ηρακλειτική σκέψη, * 522 για να μη 
πούμε πόσο βαθειά επηρεασμένος είναι ο μεγαλύτερος Έ λ 
ληνας πεζογράφος του εικοστού αιώνα, ο Νίκος Καζαντζά- 
κης, ο οποίος, το πιθανότερο, παρέλαβε την Ηρακλειτική 
σκέψη μέσον του Νίτσε. Αλλά και άλλοι νεοέλληνες ποιη
τές, βρίσκονται κάτω απ’ τον αστερισμό του Ηράκλειτου. 
Λεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε μια τέτοια αναδρομή 
στους νεοέλληνες ποιητές, αλλά δεν μπορώ να μην αναφέ
ρω εδώ τον Ά γγελο Σικελιανό, τον οποίο συναντήσαμε και 
πιο πάνω, και αναφερθήκαμε στο σημαντικό ποίημά του 
"Ιερά Οδός" 523 όπου το άρωμα της Ηρακλειτικής σκέψης, 
είναι κάτι περισσότερο από υπαρκτό. Είναι κυριαρχικό. 
Αλλά ας δούμε και κάποιες ευθείες αναφορές του Αγγέλου 
Σικελιανού στον Ηράκλειτο,

"τι πανωθέ μας, όπου ο άρρητος παλμός 
της αιωνιότητας αστράφτει, αυτή την ώρα 
Ορφέας, Ηράκλειτος, Αισχύλος, Σολωμός

κρινείκαι καταλήρεται.” Κορεσμός, η φωτιά όταν έλθει, λέγει, 
θα κρίνει και θα καταλάβει το παν. απ. 66.

Ό λα τα πιο πάνω ποιήματα του Τ.Σ.ΕΛΙΟΤ τα έχω πάρει από 
την έκδοση του ΚΕΔΡΟΥ σε μετάφραση Αριστοτέλη Νικολαϊ- 
δη.
522

Βλέπε πάνω στο θέμα αυτό και Ευαγ. Ρούσσου, ΗΡΑΚΛΕΙ
ΤΟΣ, σελ. 33*

Βλέπε στο τέλος του κεφάλαιου "Από τον Ηράκλειτο στους 
Σούφι."
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την άγια δέχονται ψυχή την τροπαιοφόρα

που, αφού το Έργο της θεμελίωσε βαθιά 
στη γην αυτή με μιαν ισόθεη Σκέψη, 
τον τρισμακάριο τώρα πάει ψηλά τον Ίακχο  
με τους αθάνατους θεούς για να χορέψει".

Αυτά είναι δυο τετράστιχα από το ποίημα του Α γγέ
λου Σικελιανού Ο ΠΑΛΑΜ ΑΣ που το διάβασε ο ίδιος 
στην κηδεία του Κωστή Παλαμά το 1943. Βλέπουμε εδώ 
πως ο ποιητής Ά γγελος Σικελιανός, τοποθετεί τον Ηρά
κλειτο στο πιο μεγάλο και ψηλό βάθρο της αρχαιοελληνι
κής σκέψης, κοντά στον Ορφέα, τον Ηράκλειτο και όχι 
κανέναν άλλο και πιο ύστερα τον Αισχύλο, που ήταν κι 
αυτός γνήσια Ηρακλειτικός, όπως και όλοι οι Έ λληνες 
τραγικοί άλλωστε. Κι ύστερα τον Σολωμό, τον εθνικό 
ποιητή της νεώτερης Ελλάδας.

"..με την ιερή που Σ ’ το’ θρεψε Πλατωνική μανία 
βαθιά προς την απόκρυφη του Ηράκλειτου Αρμονία 
που απάνω κι απ’ το θάνατο αφουκρώνται οι Λίγοι;."

Είναι ακόμη κάποιοι στίχοι του Σικελιανού που είναι 
αφιερωμένοι στον I. Συκουτρή. Μέσα σ’ αυτούς μπορεί να 

δει ο αναγνώστης, την αντίληψη που είχε αυτός ο μεγάλος 
νεοέλληνας ποιητής για τον Ηράκλειτο. Η Πλατωνική μα
νία οδηγεί βαθειά στην απόκρυφη Ηρακλειτική σκέψη, που 
βρίσκεται πάνω από τον θάνατο και την αφουγκράζονται 
οι λίγοι κι οι εκλεκτοί. Ό ταν ο Ηράκλειτος μιλά για τους 
λίγους κι εκλεκτούς, δεν τους προσδιορίζει ούτε με κάποια 
ανθρώπινα αξιώματα, ούτε με τους κατόχους των ανθρώπι
νων αξιών. Χρήματα, περιουσία κ.λ,π. αλλά για εκείνους 
που είναι άριστοι, δηλαδή εντρυφείς στην αληθινή γνώση. 
Δηλαδή για όλους, έχουν ή δεν έχουν αξιώματα, χρήματα ή 
περιουσία. Να ο μεγάλος "σοσιαλιστής" με την σύγχρονη 
κοινωνική έννοια του όρου, αφού αυτός ο "σκοτεινός" που 
γεννήθηκε "βασιλιάς" κι απαρνήθηκε τα πάντα, κανένα δεν 
βάζει όριο υλικών πραγμάτων για το "άριστος".

Αλλά όπως έχουμε πει πιο πάνω, η Ηρακλειτική
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σκέψη, πέρασε μέσα απ’ τα παγκόσμια, για  τις τελευταίες 
χιλιετίες, φίλτρα της διανόησης και βρίσκεται πάντα μπρο
στά μας, κι ας μη την αναγνωρίζουμε, άλλωστε τι ανα
γνωρίζουμε απ’ το φοβερό παρελθόν μας.

"Από τον Ηράκλειτό124 έως τον Πλάτωνα και από 
τον Πλάτωνα έως τον Ιησού διακρίνουμε αυτό το "δέσιμο" 
που φτάνει κάτω από διάφορες μορφές ως τις μέρες μας 
και που μας λέγει περίπου το ίδιο: ότι εντός του κόσμου 
τούτου εμπεριέχεται και με τα στοιχεία του κόσμου τούτου 
ανασυντίθεται ο άλλος κόσμος, ο "πέραν" η δεύτερη πραγ
ματικότητα η υπερτοποθετημένη επάνω σ ’ αυτήν όπου πα
ρά φύσιν ζούμε. Είναι μια πραγματικότητα που τη δικαι
ούμαστε και που από δική μας ανικανότητα δεν αξιωνό-
μαστε.....Ο Ηράκλειτος δεν είχε ήδη μιλήσει για μιαν "εκ
των διαφερόντων καλλίστην αρμονίην"; Εάν είναι ο Α πόλ
λων ή η Αφροδίτη, ο Χριστός ή η Παναγία, που ενσαρκώ
νουν και προσωποποιούν την ανάγκη να δούμε 
υλοποιημένο εκείνο που σε ορισμένες στιγμές διαισθανό
μαστε, δεν έχει σημασία..... Μ ε τη διαφορά ότι ο ήλιος κα
τά την ρήση του αρχαίου σοφού, εάν υπερβεί τα μέτρα κα
ταντά ύβρις..."524 525

Ό πω ς θα παρατηρήσατε σ’ ένα πανηγυρικό λόγο, ο 
Οδυσσέας Ελύτης κάνει εκτεταμένες αναφορές στον Ηρά
κλειτο και ιδίως στο πρώτο κομμάτι, που κάνει λόγο για 
δυο παράλληλους κόσμους με τις φράσεις "..εντός του κό
σμου τούτου εμπεριέχεται και με τα στοιχεία του κόσμου

524 Τα αποσπάσματα που ακολουθούν είναι παρμένα από τον 
λόγο του Οδυσσέα Ελύτπ στην Ακαδημία της Στοκχόλμης κατά 
την απονομή του Νόμπελ.
525 Είναι φανερό ότι εδώ ο Ελύτης αναφέρεται στον Ηράκλειτο 
και συγκεκριμένα στο απόσπασμα 94 κατά το οποίο: Ήλιος yap 
ουχ υπερβήσεται μέτρα, είδε μη, Ερινύες μιν Δίκης επίκουροι 
εξευρήσουσιν, που σημαίνει ότι ούτε και ο ήλιος έχει εξουσία 
να υπερβεί τα μέτρα τα καθορισμένα απ’ το παγκόσμιο σχέδιο, 
δηλαδή τον φυσικό νόμο αλλοιώς οι Ερινύες, οι οποίες στο α
πόσπασμα αυτό, ονομάζονται από τον Ηράκλειτο, βοηθοί της 
Δικαιοσύνης, θα τον βρουν με την έννοια ότι θα τον επαναφέ
ρουν στην Τάξη του σύμπαντος.
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τούτου ανασυντίθεται ο άλλος κόσμος, ο "πέραν" η δεύτερη 
πραγματικότητα η υπερτοποθετημένη επάνω σ ’αυτήν όπου 
παρά φύσιν ζούμε. Είναι μια πραγματικότητα που τη δι
καιούμαστε και που από δ ική  μας ανικανότητα δεν αξιω
νόμαστε..."

Αυτά τα θέματα τα ανέπτυξα στο κεφάλαιο ο Ηρά
κλειτος και η σύγχρονη επιστήμη και κυρίως στο υποκε
φάλαιο η γάτα του Σραίντινγκερ. Εδώ όμως είναι νομίζω 
ανάγκη ν’ αναπτύξω και πάλι για λίγο το απ. 116.

Απ. 116. "Ανθρώποισι πάσι μέτεστι γιγνώσκειν εαυ
τούς και σωφρονείν". Σ’ όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί 
η δυνατότητα να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να σωφρο
νιστούν με την έννοια να ξεπεράσουν την ανικανότητα και 
ν’ αξιωθούν την άλλη πραγματικότητα. Ό πω ς έχω πει πιο 
πάνω, το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Ηράκλειτος δεν αφήνει 
αμφιβολία γ ι’ αυτό, μ έ τ ε σ τ ι  που σημαίνει ότι στον κάθε 
άνθρωπο, υπάρχει μαζί η δυνατότητα της αυτογνωσίας, αυ
τής που οδηγεί στη φρόνηση, στην γνώση, στην ατραπό. 
Δηλαδή υπάρχει από την κατασκευή αυτή η δυνατότητα. 
Είναι μια ιδιότητα του ανθρώπου. "Γνώθι σ’ αυτόν" Είναι 
ένα γνωμικό που βρίσκονταν στα προπύλαια του Δελφικού 
Ναού του Απόλλωνα.

Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή 
για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά 
πολλή
θέλει νεκρούς χιλιάδες νάναι στους 
τροχούς
θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους.

Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Οδυσσέα Ελύτη 
από το Αξιόν Εστί.

"τους καθεύδοντας οίμαι ο Ηράκλειτος εργάτας εί
ναι λέγε ι και συνεργούς των εν  τω κόσμω γινομένων." απ. 
75.

Αυτούς που κοιμούνται (αναπαύονται), νομίζω ότι ο 
Ηράκλειτος έλεγε ότι είναι εργάτες και συνεργοί σ’ αυτά 
που γίνονται στον κόσμο.

Το ρήμα εύδω και σύνθετο καθεύδω, στην αρχαία 
Ελληνική γλώσσα έχει την έννοια του κοιμούμαι, κατα-

ΡΑΜΗ Φ· Γ̂ Λ/>ΓΑΚορο/Λ<>/ ΑΜΗΤΟΣ ο
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κλίνομαι, αναπαύομαι, απέχω.526
Εδώ ο Ηράκλειτος μας θέτει ένα ακόμη παράδοξο, 

από πρώτη ματιά. Αυτοί που κοιμούνται είναι εργάτες και 
συνεργοί γ ι’ αυτά που γίνονται στον κόσμο. Δηλαδή απο
δίδει μια συνολική ευθύνη στην ανθρωπότητα σαν ενότητα, 
μακρυά και πέραν από την ατομική ευθύνη του καθενός. 
Αυτοί που κοιμούνται λοιπόν, σημαίνει ότι δεν μετέχουν 
στα γεγονότα, αλλά και αυτή η απουσία ενεργείας, συντε
λεί εξίσου στη διαμόρφωση των γεγονότων.

Πιο κάτω μπορούμε να δούμε και μια άλλη διάσταση 
του αποσπάσματος αυτού.

Το καθεύδω όπως είπαμε έχει την έννοια του κοιμά
μαι, αλλά με την σειρά του το κοιμάμαι έχει την μεταφορι
κή έννοια του θανάτου, ιδίως στην Χριστιανική ορολογία. 
Αλλά και το καθεύδοντες όμως απαντάται κάποιες φορές 
και σαν πεθαμένοι.527

Ο Ηράκλειτος, πάνω στον ύπνο και το θάνατο, μας 
προσφέρει κάποια περίεργα και διφορούμενα αποσπάσματα.

Ο Κλήμης της Αλεξανδρείας μας διάσωσε στους 
Στρωματείς III το πιο κάτω απόσπασμα. Απ. 21 "..ουχί και 
Ηράκλειτος θάνατον την γένεσιν καλεί...εν οίς φήσι θάνα
τός εστιν οκόσα εγερθέντες ορέομεν, οκόσα δε εύδοντες ύ
πνος. "

526 Βλέπε Liddell-Scott, Μεγάλο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσ
σας, κάτω από τις λέξεις εύδω και καθεύδω.
527 '  Ότι ουκ έδετο ημάς ο Θεός εις οργή ν, αλλ ’εις περιποίησιν 
σωτηρίας διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του αποδανό- 
ντος υπέρ ημών, ίνα είτε γρηγορώμεν είτε καδεύδωμεν άμα συν 
αυτώ ζήσωμεν.'
Γιατί ο Θεός δεν μας προώρισε για οργή, αλλά μας προώρισε 

για να αποκτήσουμε την σωτηρία μέσον του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού, αυτός ο οποίος πέθανε για μας, και να ζήσουμε μαζί μ’ 
αυτόν, είτε μας βρει ζωντανούς είτε μας βρει πεθαμένους. (Απ. 
Παύλου προς Θεσσαλονικείς Α’ κεφ. Ε’ στ. 9-10)
Εδώ θα μου επιτρέμετε να θυμηθώ την μεγάλη φράση που ο 

Σοφοκλής έβαλε στο στόμα της Αντιγόνης: "..ου συνέχδειν αλ- 
Άά συμφιλείν έφυν..". Δεν γεννήθηκα για να μισώ μαζί με άλ
λους, αλλά είμαι καμωμένη από τη φύση μου ν’ αγαπώ.
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Η μετάφραση του αποσπάσματος είναι η εξής: "Και ο 
Ηράκλειτος δεν αποκαλεί την γέννηση θάνατο...όταν λέγει 
"θάνατος είναι όσα βλέπουμε ξύπνιοι και όσα βλέπουμε 
κοιμισμένοι ύπνος".

Και πάλι ο Κλήμης της Αλεξανδρείας μας διάσωσε 
στους Στρωματείς IV και το πιο κάτω απόσπασμα:

Απ. 26 "Άνθρωπος εν  ευφρόνη φως άπτεται εαυτώ 
(αποθανών) αποσβεσθείς όψεις, ζων δε άπτεται τεθνεώτος 
ευδων (αποσβεσθείς όψεις), εγρηγορώς άπτεται εύδοντος."

Ο Ανθρωπος μεσ’ την νύχτα ανάβει ένα φως για τον 
πεθαμένο εαυτό του, όταν θάχουν σβήσει τα αισθητήρια της 
όρασης (τα μάτια) 528 στη ζωή όμως όταν κοιμάται, ακουμ- 
πάει τον θάνατο, αφού τα μάτια του είναι κλειστά, κι όταν 
(στη ζωή του) είναι ξύπνιος, ακουμπάει τον ύπνο.529

Από την πρώιμη Ελληνική αρχαιότητα κυριαρχούσε 
στις ανθρώπινες δοξασίες μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ ύπ
νου και θανάτου.

Και κατά τον Όμηρο και κατά τον Ησίοδο, ο θάνα
τος και ο ύπνος ήταν σαν δίδυμα αδέρφια. Είναι γεγονός 
ότι ο ύπνος είναι μια μικρή δοκιμασία του ανθρώπου στον 
θάνατο. Είναι μια κατάσταση που ο άνθρωπος εξοικειώ
νεται με τον θάνατο και προδοκιμάζεται μ’ αυτόν.

Ας δούμε λοιπόν τι μας λέγει ο Ησίοδος:
" Νυξ δ ' έτεκε στυγερόν Μόρον και Κήρα μέλαιναν
και Θάνατον, τέκε δ ’ Υπνον, έτικτε δε φύλον Ονεί

ρων.."
".Κι η Νύχτα γέννησε το μισητό Μόρο και τη μαύρη 

Κήρα και το Θάνατο, και γέννησε τον Ύ πνο και γέννησε 
το γένος των Ονείρων.."530

"Ένθα δε Νυκτός παίδες ερεμνής ο ίκ ι’έχουσιν,
Ύ πνος και Θάνατος, δεινοί Θεοί..."

ΡΑΛΛΗ <j>. Γ^Λ/>ΓΑ^οΠθ/Α<>/ ΗΜΚΛ«ΙΤ<>ξ ο

528 Βλέπε Liddell-Scott, Μεγάλο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσ
σας, κάτω από τη λέξη όμις και στην περίπτωση πληθυντικού.
5 2 9  *τ* ’ t ,  ,ι ο απόσπασμα αυτό, που, κατα την γνώμη μου είναι από τα 
πιο δύσκολα, θα το αντιμετωπίσουμε πιο κάτω. Πάντως εδώ 
μπορούμε να δούμε αυτό το παίξιμο του Ηράκλειτου ανάμεσα 
στον ύπνο και το θάνατο.
530 Ησίοδος, Θεογονία στ.212
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"Εκεί της σκοτεινής Νύχτας οι γιοι έχουν το σπίτι
τους, ο Ύ πνος και ο Θάνατος, οι τρομεροί Θεοί..''531
Βλέπετε εδώ ότι και ο Ησίοδος μας μιλά για τον ύ

πνο και τον θάνατο σαν τα δυο αδέρφια που γεννήθηκαν 
από την σκοτεινή Νύχτα.

Ανάλογες εισφορές στο θέμα μας, κάνει και ο 
Όμηρος στην Ιλιάδα και στους στίχους Π 671 επ. και 681 
επ., όπου διαβάζουμε:

"..Και στείλε διο οδηγούς γοργούς μαζί να τον ση
κώσουν

το Χάρο κ ι’ Υπνο, δίδυμα διο αδέρφια, που σε λίγο
θαν τόνε παν ως της Λυκιάς μεσ  τα χωριά τα πλού

σια."532
Έ τσ ι λοιπόν ο Ηράκλειτος; μας εισάγει σε μια άλλη 

αντίληψη, και πάλι, του χώρου και του χρόνου, σ’ αυτή που 
οι ζωντανοί και οι νεκροί μπορεί να είναι σε διαφορετι
κούς κόσμους, αλλά είναι σ’ ένα και το ίδιο υπερβατικό ε
πίπεδο δράσης.

Κι έτσι:
Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή 
για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή  
θέλει νεκροί χιλιάδες νάναι στους τροχούς 
θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους.

Έ τσ ι λοιπόν, για  να γυρίσει ο Ή λιος, αυτός που δεν 
μπορεί να υπερβεί τα μέτρα, χωρίς οι Ερινύες να τον ανα
καλέσουν, θέλει δουλειά πολλή, θέλει νεκρούς χιλιάδες 
νάναι στους τροχούς θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αί
μα τους.

Μ’ αυτόν τον τρόπο οι νεκροί κι οι ζωντανοί, ανακα
τεύονται στο γίγνεσθαι του κόσμου, αυτού του κόσμου που 
τον θεωρούμε δικό μας αποκλειστικά και που δεν είναι α
κριβώς έτσι. Ο Ηράκλειτος μας λέγει στο απ. 88 "ταυτό τ’ 
ένι ζων καί τεθνηκός" Αυτό που ζει κι αυτό που πέθανε εί
ναι το ίδιο.

Θυμηθείτε το πιο πάνω απόσπασμα από τον λόγο του

531 Η σίοδος, Θ εο γο νία  στ.758.
532 Σε μετάφραση Α λέξα νδρ ου  Π άλλη, εκδόσ εις Ι.Δ.Κολλάρου, 
Α θήνα 1950, σελ.286.
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Οδυσσέα Ελύτη στην Ακαδημία της Στοκχόλμης για τους 
πολλαπλούς κόσμους.

Αλλά και μετά τον Οδυσσέα Ελύτη, ένας σύγχρονος 
μουσικός ο Δήμος Μούτσης στο τραγούδι που ανάφερα 
στον πρόλογο, ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ και ήταν στην ουσία η αφορμή 
αυτού του βιβλίου, τραγουδάει:

Κι ε κ ε ί εκείνη τη στιγμή  
άκουγα να τραγουδάν εντός μου 
ο Ύ πνος με το θάνατο μαζί 
τραγούδια του έρωτός μου.

Κι εδώ λοιπόν συναντάμε τον ύπνο και τον θάνατο 
μαζί, σαν δίδυμα αδέλφια, όπως τα βρίσκουμε στον Όμηρο 
και στον Ησίοδο, αλλά και στον Ηράκλειτο.

Το ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελύτη, είναι διαποτι- 
σμένο κυριαρχικά από αυτό το τρομερό παιδί της αρχαιό
τητας, τον Ηράκλειτο.

Βέβαια δεν είναι δυνατό ν’ αναπτύξω εδώ βήμα 
προς βήμα την επίδραση της Ηρακλειτικής σκέψης στο έρ
γο του Οδυσσέα Ελύτη, απ’ την μια μεριά γιατί αυτό δεν 
μπορεί να χωρέσει στα πλαίσια αυτού του βιβλίου και απ’ 
την άλλη γιατί κυκλοφορεί λαθραία στο νου μου, μια άλλη 
παράτολμη σκέψη, να εκδώσω μια ανάλυση του Αξιόν Εστί 
του Ελύτη.

Πάντως σας διαβεβαιώ, ότι, κατά την προσωπική 
μου πάντα, άποψη, ο Ελύτης είναι ο πιο άμεσα επηρεασμέ
νος ποιητής, από την Ηρακλειτική σκέψη.

Και για να μη λέγω πάντα εγώ, αυθαίρετα (μπορεί 
να τα πείτε κι έτσι) συμπεράσματα, ο Ελύτης φρόντισε με
ρικούς μήνες πριν το θάνατό του να εκδώσει (Δεκέμβρης 
1995) δυο βιβλία του. Το ένα είναι ποιητικό κι έχει τον τίτ
λο ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ και το άλλο, δεν κατατάσσεται 
μ’ ευχέρεια, σε κανένα απ’ τα είδη του λόγου και γ ι’ αυτό 
εγώ το λέω μικτό με τίτλο Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑ
ΤΕΣ. Στο πρώτο είναι καταχωρημένο ένα πρώτο κομμάτι 
με τον τίτλο της Εφέσου που έχει έτσι:

Ελεύθερα στο πλάι μου τρέχουν τ ’ αμπέλια κι αχαλίνω
τος Μένει ο ουρανός. Πυρκαγιές ανταλλάσσουνε τα 
κουκουνάρια κι ένας 
Όνος φευγάτος πάει ψηλά τον ανήφορο

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^Λ/>ΓΑ(ορο/Λο/ ΗΜΜ«ΙΤ<>£ ο <<Κξΐθ£
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για λ ίγο  σύννεφο
Κάτι πρέπει να γίνεται του Α γίου Ηρακλείτου ανήμερα
Που μήτε οι ρίνες διαγιγνώ σκουν533
Είναι ζαβολιές του ανυπόδητου που αρπάζεται απ’ την
άκρη
Του νυχτικού της μοίρας και πάει να μας αφήσει στων
αίγαγρων το ύπαιθρο έκθετους
Στα κρυφά φεύγω με τα κλοπιμαία στο νου μου
Για μιαν απ’ την αρχή ζωή απροσκύνητη. Χωρίς κεριά
χωρίς πολυελαίους
Μ ε μόνο μια στη θέση αδάμαντοςβέρα χρυσή ανεμώνη 
Πασπατευτά που πάει; Και ζητώντας τι; Ο μισός της σε
λήνης μας ίσκιος
Α νάγκη πάσα να καθησυχάζεις είναι ως και τα μνήματα 
Εάν ομοεθνών ή όχι αδιάφορον. Το παν είναι 
Η  και από τα λαγωνικά χαμένη οσμή της γης με ρείκια  
σφένταμα και κρόμμυα
Στην ιδιωματική ν’ αποκαθίσταται γλώσσα της 
Ε  τι! Μια λέξη αρκεί να σε χωρέσει χωρικέ του πράσινου 
της νύχτας
Έ φεσος! Του πάππου του θείου και του φωσφόρου δέκτη  
τέταρτη γεναιά
Μέσα σε περιβόλια του πορτοκαλιού χρυσά και της σμί
λης όμορα λόγια
Τέντες προτού απλωθούν κι άλλες μετέωρες απωλεσθέ- 
ντων πόλων
Αιφνιδίως οι τροχασμοί. Κηρύγματα των απ’ αντικρύ 
κόλπων θαλάσσης
Δαπέδων δρέπανα διπλά για ναό ή για θέατρο
Νερά χλωρά λειβαδίσια κι άλλα σγουρά του γαρ και του
άρα
Ρεούμενα. Εάν ποτέ κύκλους από τριφύλι και άγρωστιν 
Η  σοφία σχεδίαζε άλλο θα γινόταν όπως πριν 
Της άκρης του δακτύλου σου το εναποτύπωμα

633 Εδώ ο  Ελύτης αναφέρεται στο απ. 7 Έι πάντα καπνός γένοι- 
το, ρ ίνες  α ν  διαγνοίεν" ηου έχει την έννοια: Α ν  τα πάντα μετα
β άλλοντα ν σ ε  καπνό, τα ρουθούνια  8άταν σ ε  θέσ η  να τα 
αναγνω ρίσουν.
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Μέχρι τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες, όπως εί
παμε πιο πάνω, ήταν ένας παραξηγημένος μεγάλος. Μετά 
χάθηκε. Η σκέψη του, κυκλοφορούσε παντού, αλλά, με άλ
λα ονόματα και με διάφορα μεταφορικά μέσα. Ο Ηρά
κλειτος όμως ήταν πάντα εκεί. Η αρχέγονη και ποτισμένη 
με τα θεία αρχέτυπα Σκέψη του, αυτή που ήξερε ότι το Σό
μπαν, την ίδια ώρα που διαστέλλεται, την ίδια ώρα συ
στέλλεται, αυτή που ήξερε ότι ο Χρόνος και Χώρος, τελεί 
σε μια ενιαία συνάρτηση, και ότι δεν υπάρχει Χρόνος α
νεξάρτητα από τον Χώρο, αυτός ο μεγάλος που ήξερε την 
ανώτερη αλχημεία, όχι αυτή που προσπάθησε ή προσπαθεί 
ακόμη, να μεταστοιχειώσει τα αγενή μέταλλα σε χρυσό, 
αυτές είναι στοιχειώδεις εκφάνσεις του κατώτερου ψυχι
σμού, αλλά αυτή την τρομερή αλχημεία της φωτιάς που α
ναγεννά ολόκληρη την φύση και που εμείς δεν μπορούμε 
ακόμη να το συνειδητοποιήσουμε.

Είναι αυτός ο μεγάλος μύστης, που πολύ λίγο τον 
ξέρει η ανθρωπότητα, αυτός που ήρθε ταπεινά κι έφυγε α
σήμαντα αλλά που είπε το φοβερό " ο άναξ ου τό μαν- 
τειόν εστι τό εν  Αελφοίς, ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά 
σημαίνει." ΑΠ. 93. Πλούτ. Π ερί του μήχρ. έμμ. 404 d."

Ναι ο Άναξ, ο Άρχοντας που είναι δικό του το Μα
ντείο των Δελφών ούτε λέγει, ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει. 
Έ τσ ι λοιπόν αυτός που έφυγε τόσο ασήμαντα, μας επισή- 
μανε τα καίρια στοιχεία της αρχαίας γνώσης.

Είναι αυτός που έλυσε, πριν τεθούν, προβλήματα 
της σύγχρονης επιστήμης, όπως τα αντιμετωπίσαμε πιο πά
νω. Το πρόβλημα της επανεμφάνισης Πουανκαρέ, με την 
θέση που παίρνει στο απόσπασμα 91 που μας λέγει ότι δεν 
μπορείς ν’ αγγίξεις δυο φορές την ίδια θνητή ουσία κι έτσι 
θέτει πρώτος το πρόβλημα των μη αντιστρεπτών συστημά
των σε επίπεδο κβαντομηχανικής. Είναι αυτός που μας λέ
γει τόσα πράγματα πριν από τους σύγχρονους επιστήμονες.

Ό τα ν λέγω ότι ο Ηράκλειτος είναι terra incognita, 
και τό έχω πει σε πολλά σημεία του βιβλίου αυτού, εννοώ 
ότι σε όλα τα σχετικά βιβλία που γίνεται αναφορά σε φι
λοσόφους, σε επιστημονική γνώση, σε ιστορία σε μυστι
κούς, κ.λ.π. ο Ηράκλειτος δεν κατέχει καμμιά ή κατέχει 
κάποια ασήμαντη θέση.
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Είναι πολύ δύσκολο να κάνω μια εκτεταμένη ανα
φορά σε ανάλογα βιβλία, η οποία στα τελευταία-τελευταία 
θα είναι και άσκοπη, αφού μπορεί ο κάθε αναγνώστης να 
ίο  διαπιστώσει διαβάζοντας αυτά τα βιβλία. Εδώ θα κάνω 
μια μικρή παρατήρηση που θα σας βοηθήσει να κατανοή
σετε αυτό που λέω. Παίρνετε στα χέρια σας ένα βιβλίο, ι
στορικό, φιλοσοφικό, επιστημονικό ή με οποιοδήποτε άλ
λο περιεχόμενο, το οποίο, για τον σκοπό που επιδιώκει, 
κάθε βιβλίο επιδιώκει κάποιο σκοπό τελικά, κάνει ανα
φορά στην αρχαία Ελλάδα. Εκεί θα διαπιστώσετε, εκτός 
φυσικά, αν είναι ένα βιβλίο, που ασχολείται αποκλειστικά 
με τον Ηράκλειτο, ότι οι αναφορές στους αρχαίους Έ λ 
ληνες, είναι πολύ πυκνές, Πυθαγόρας, Αριστοτέλης, Πλά
τωνας, Ελεάτες, Στωϊκοί, Αρίσταρχος, Ερατοσθένης, Αρ
χιμήδης Γνωστικοί, Νεοπλατωνικοί και ότι άλλο μπορείτε 
να φανταστείτε, ανάλογα με στον σκοπό του βιβλίου. Για 
τον Ηράκλειτο, οι αναφορές, τις πιο πολλές φορές είναι α
νύπαρκτες (μηδενικές) και καμμιά φορά ελάχιστες.

Βέβαια για να είμαστε πιο ακριβείς, οι περισσότερες 
ανάλογες αναφορές, μέχρι τώρα, γίνονται στον Αριστοτέλη 
και τον Πλάτωνα. Είπα μέχρι τώρα, γιατί νομίζω ότι στα 
αμέσως επόμενα χρόνια, η σκυτάλη αυτή θα περάσει στο 
"Σκοτεινό"! παιδί της Εφέσου.

Ό λα αυτά τα αντιμετώπισα στις πιο πάνω σελίδες 
του βιβλίου αυτού διεξοδικά, νομίζω, και επειδή δεν είναι 
δυνατό εδώ να κάνω συστηματική αναφορά σε κάθε περί
πτωση που επιβεβαιώνει αυτή ακριβώς την αντιμετώπιση 
του Ηράκλειτου από τις μεταγενέστερες γενιές, θα αναθέ
σω αυτή την διαπίστωση στον αναγνώστη.

Αλλά εκείνο που θα διαπιστώσετε και στις περι
πτώσεις που γίνεται μια μικρή αναφορά στον Ηράκλειτο, 
αυτή είναι τις περισσότερες φορές, εντελώς επιφανειακή 
και γίνεται με ένα τρόπο που εμένα προσωπικά με εξορ
γίζει. Ναι από πολλούς ο Ηράκλειτος, χρησιμοποιείται σαν 
"γλάστρα" με όποια έννοια αυτή η λέξη αυτή χρησιμο
ποιείται στη νεοελληνική ορολογία. 535 Γι’ αυτά έχω μιλή-

5 "Γλάστρα" σημαίνει στην τρέχουσα νεοελλη νικ ή  ορολογία , 
κάτι το οπ ο ίο  είναι εξωτερικά ωραίο κι επιθυμητό, χωρίς καμμιά

,ιί&'ή.
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σει πιο πάνω και νομίζω όχι το τελευταίο πράγμα που ται
ριάζει στον Ηράκλειτο, είναι ο ρόλος της "γλάστρας".

Εκείνο όμως που δεν μπόρεσα να καταλάβω, είναι 
το γιατί ο Ηράκλειτος πέρασε terra incognita, από τους μυ
στικούς του μεσαίωνα, της αναγέννησης και τους μυστι
κούς των τελευταίων Ευρωπαϊκών χρόνων, με ελάχιστες 
βέβαια εξαιρέσεις. Και η έκπληξη βρίσκεται στο γεγονός, 
ότι απ’ όσα είπα μέχρι τώρα ο Ηράκλειτος ήταν ο πρώτος, 
αλλά και ο πιο ολοκληρωμένος μυστικός της δυτικής σκέ
ψης. Ό χ ι ο Ηράκλειτος δεν ήταν οπωσδήποτε αρεστός σε 
όλους αυτούς του εσωτερικούς κύκλους. Εγώ τώρα, μετά 
από κάποια μελέτη του έργου του, υποψιάζομαι γιατί. 
Μπορεί οι υποψίες μου να μην είναι βάσιμες. Αυτό θα το 
κρίνει ο αναγνώστης αφού διαβάσει τις απόψεις που θα α
ναπτύξω στη συνέχεια.

Αφού είδαμε πως τους πρώτους αιώνες μ. X. ο Ηρά
κλειτος σαν φιλόσοφος, ήταν σχετικά γνωστός και ότι η 
σκέψη του κυκλοφορούσε αφειδώς σε όλους τους εσωτερι
κούς κύκλους, ανεξάρτητα από το εάν πήρε άλλες μορφές 
και άλλες ονομασίες, στη συνέχεια η γνώση του Ηράκλει
του σαν υπαρκτού προσώπου-φιλόσοφου, χάνεται.

Στο μεσαίωνα είναι ελάχιστες οι αναφορές στον Η
ράκλειτο καίτοι αρκετοί συγγραφείς της περιόδου αυτής α- 
ναφέρονται στον Ηράκλειτο. Μη ξεχνάτε ότι μερικά από 
τα αυθεντικά του αποσπάσματα, διασώθηκαν στην Λατι
νική γλώσσα από δυτικούς συγγραφείς.536

Σ’ αυτή την περίοδο (μεσαίωνας), αναπτύχθηκαν 
πολλές εσωτερικές, γράφε μυστικές, σχολές. Αυτές είχαν 
σαν βασικά τους κείμενα, τα κείμενα που αποδίδονται

ουσιαστική αξιολογική  απόκριση. Π αραδείγματος χάριν "γλά
στρες" είναι κάποιες όμ ορ φ ες κοπέλες, που εμφανίζονται σαν 
τραγουδίστριες, σε κάποια Ελληνικά κέντρα, επιδεικνύοντας  
την ομορφιά τους και το κορμί τους, μ’ ένα  μικρόφωνο στο χέρι, 
ενώ  το μικρόφωνο αυτό, είναι νεκρω μένο και δ εν  ακούγεται τί
ποτε, αλλά από το στη μ ένο  αυτό σκηνικό, φαίνονται σαν να 
τραγουδάν.
536 Σαν παράδειγμα αναφέρω  ότι το απ. 4  διασώ θηκε από τον 
Α λβέρτο τον Μ εγάλο, όπω ς είδαμε πιο πάνω.
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στον Ερμή τον Τρισμέγιστο, που όμως, όπως είδαμε πιο 
πάνω, αυτά, γράφτηκαν ή αναπαράχθηκαν, στα χρόνια των 
Πτολεμαίων, στην προχριστιανική Αλεξάνδρεια. Έ τσι λοι
πόν, όλες οι ερμητικές και αλχημιστικές σχολές του με
σαίωνα και της αναγέννησης, δούλεψαν αποκλειστικά, πά
νω στα κείμενα αυτά. Πιο πάνω, αναφορικά με τα ερμητικά 
κείμενα διατύπωσα κάποιες απόψεις που ανάγκη είναι να 
τις ξαναθυμηθούμε. Τον 6ο π.Χ. αιώνα, δεν κυκλοφορού
σαν Ερμητικά κείμενα ή τουλάχιστο, δεν κυκλοφορούσαν, 
αυτά τα Ερμητικά κείμενα, που παρέλαβε η δυτική σκέψη 
και πάνω σ’ αυτά στηρίχθηκε όλη η μετέπειτα Ερμητική ε
σωτερική επιστήμη, είτε αυτή λέγεται Ερμητισμός, είτε λέ
γεται Αλχημεία, είτε λέγεται Ταρώ, είτε λέγεται Καβ- 
βάλα, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Μήπως όμως ο Ηρά
κλειτος είχε υπ’ όψει του τα αρχέτυπα από τα οποία μετά- 
γραψε ο Μανέθωνας; Είναι μια εκδοχή την οποία εγώ προ
σωπικά δεν την αποκλείω, αλλά από κανένα στοιχείο δεν 
επιβεβαιώνεται. Εκείνο όμως το οποίο είναι βέβαιο, είναι 
το γεγονός ότι στα χρόνια που ο Μανέθωνας υποτίθεται 
ότι μετάφραζε από τα αρχέτυπα του Ερμή του Τρισμέγι
στου, η Ηρακλειτική σκέψη, κυκλοφορούσε σε επάρκεια 
στον πνευματικό ορίζοντα της Αλεξάνδρειας. Έ τσ ι λοιπόν 
εδώ ανακύπτει ένα σημαντικό θέμα κι αυτό συνοψίζεται 
στο ερώτημα "ποιος ποιον αντέγραψε".

Εδώ δεν θέλω να υποστηρίξω ότι ο Μανέθωνας αν
τέγραψε την Ηρακλειτική σκέψη. Θέλω απλά να επιση- 
μάνω κάποια γεγονότα και να αναρωτηθώ, μήπως οι παν
τοειδούς μορφής και επωνυμίας εσωτερικές σχολές της 
Ευρώπης που αναπτύχθηκαν από το μεσαίωνα και μέχρι 
σήμερα πάνω στον ερμητισμό, σε όλα τα παρακλάδια του, 
αναμασούν γνήσια Ηρακλειτική σκέψη κι ας μη το υπο
ψιάζονται;

Έ να  θέμα βάζω εδώ. Και μάλιστα σ' αυτούς που πα
θιάζονται με τον ερμητισμό και αγνοούν τις παρόμοιες α
ντιλήψεις που αναπτύχθηκαν στην ανθρωπότητα, πολύ 
πΡ<-ν ο Μανέθωνας μεταφράσει τα ερμητικά κείμενα, στην 
αΡχαία Ελλάδα, ιστορική και προϊστορική ( Καβείρια μυ
στήρια, Ορφικά, προσωκρατικοί και κυρίως Ηράκλειτος κι 
ο,τι συνεχίστηκε μετά, για να μη επαναλαμβάνω κάποια
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πράγματα που έχουν ειπωθεί) αλλά και στην ανατολή, σε 
περιόδους που απέχουν πάρα πολύ (σε αρχαιότητα) από 
την εποχή του Μανέθωνα.

Αλλά θα ρωτήσετε, γιατί ο Ηράκλειτος έτυχε της 
απαρέσκειας αυτών των σχολών; Θα απαντήσω πάνω σ’ 
αυτό το ερώτημα.

Οι εσωτερικές σχολές του μεσαίωνα, που δούλευαν, 
όπως είπαμε, πάνω σ’ αυτά που θεωρούσαν, ερμητικά κεί
μενα, και μετά οι σχολές της αναγέννησης, πορεύτηκαν μια 
δύσκολη πορεία. Μέσα από φοβερές διώξεις, στον με
σαίωνα αλλά και τα μεταγενέστερα χρόνια, διώξεις που ο
δήγησε πολλά από τα μέλη τους να ανεβούν στην πυρά της 
ιερής εξέτασης σαν μάγοι ή μάγισσες. Μετά τα πράγματα 
καλυτέρεψαν, οι διώξεις αραίωσαν και τελικά σταμάτησαν, 
αλλά οι τραυματικές εμπειρίες, παρά ήταν ίσως δυνατές, κι 
οδήγησαν αυτούς τους αδελφούς σε μια υπέρβαση, σε μια 
υπερβολή. Στον 18ο και 19ο αιώνα ο Ευρωπαϊκός μυστικι- 
σμός, κατά την προσωπική μου γνώμη, πήγε μερικά "κλικ" 
προς την μυστικοπάθεια. Έ τσι, αυτή την περίοδο, διατυπώ
θηκαν κάποιες συνταγές για την γνώση, κάποιες τεχνικές 
για μαντείες, κάποιες ερμηνείες "αυθεντικές" για τους α
ριθμούς, τα σχήματα, τα χαρτιά του ταρώ, τα δέντρο της 
Καμπάλα και γενικά τα σύμβολα ή τα σημεία, όπως λέγει 
ο Ηράκλειτος. Ξαφνικά εμφανίστηκαν πάνω στον πλανήτη, 
πολλοί που άφηναν να εννοηθεί ότι είχαν αποκαταστήσει 
απ’ ευθείας σύνδεση με το θείο ή την ανώτερη πνευματική 
ιεραρχία. Απ’ την άλλη μεριά εμφανίστηκε η αναζήτηση 
της γνώσης στην ανατολή. Έ τσ ι δημιουργήθηκε η μεγάλη 
σχολή της θεοσοφίας με ανάλογη οίηση, θάλεγε ο Ηρά
κλειτος, κι έμπασε στην Ευρώπη, τις έννοιες του διδασκά
λου (γκουρού) και την αναζήτηση της γνώσης μέσο αυτού, 
ή με άλλες τεχνικές.

Έ τσ ι ξεχάστηκε εκείνη η ρήση του μεγάλου με
σαιωνικού μυστικού, του, Δάντη:537

ΡΑΜΗ Φ Γ^Λ/>ΓΑΚθρο/Α<>/ Η/>ΑΚΑ<ΙΤ<>£ ο  <φ<1\<>1

537 Dante Alighieri (Φλωρεντία 1265-Ραβέννα 1321). "ένας από 
τους μεγαλύτερους ποιητές της Ιταλίας αλλά και του κόσμου. 
Επηρεασμένος από τον Λατίνο ποιητή Βιργίλιο, τον Θωμά τον) 

Ακινάτη και μέσο αυτού από τον Αριστοτέλη. Το σημαντικό-
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" πως ο θνητός θεώνεται δε λέγεται με λόγια"538 
Σας θυμίζει άραγε τίποτα αυτό; Μήπως σας θυμίζει 

το απ. 93, το οποίο μας λέγει πως η αλήθεια δε λέγεται με 
λόγια, το οποίο το επικαλεσθήκαμε πολλές φορές στο βι
βλίο αυτό.

Τα φαντάσματα και οι νεράιδες, που με την επι
κράτηση του τεχνητού φωτός πάνω στον πλανήτη και με 
την πρόοδο της επιστήμης, της ορθολογιστικής βέβαια επι
στήμης, των αιώνων αυτών, συρρικνώθηκαν σε μηδενική 
κατάσταση, αναπήδησαν μέσα από τα γραπτά επιφανών 
μυστικών και τρόμαξαν, αλλά και τρομάζουν ακόμη.

Δ εν θα αναφερθώ εδώ σε λεπτομέρειες πάνω στο 
θέμα αυτό, που είναι κάπως πιο ειδικό, αλλά θα πω ότι ό
σοι ασχολούνται με την εσωτερική αναζήτηση γνωρίζουν 
αυτά που λέω. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω είναι το 
εξής: Ενώ οι ορθολογιστές πούροι επιστήμονες της εποχής 
εκείνης, πίστευαν ότι η απομυθοποίηση του θεού, είναι θέ
μα μερικού χρόνου, οι μυστικοί της αντίστοιχης εποχής, ά
φηναν να εννοηθεί ότι η απόκτηση της αληθινής γνώσης, 
είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση, φτάνει να ακολουθήσει 
κανείς τις προτεινόμενες απ’ τον κάθε συγγραφέα ή δά
σκαλο "διδασκαλίες" και "τεχνικές".

Τι έμεινε από τις κατακτήσεις των ορθολογιστών 
επιστημόνων; Πολλά αφού η σύγχρονη επιστήμη βασίστηκε 
πάνω στα αξιώματα και τα πορίσματα εκείνης της επι
στήμης. Αλλά τι απέμεινε ειδικά απ’ την υπερφίαλη οίησή 
τους αναφορικά με την απομυθοποίηση του θεού; Τίποτα, 
αφού αυτή ναυάγησε αρχικά στην ατομική επιστήμη και 
στην συνέχεια τραγικά στην κβαντική επιστήμη, όπου η

τερο έργο του είναι "η θεία κωμωδία" που χωρίζεται σε τρία μέ
ρη την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο. Ήταν βαθύς 
εσωτεριστής και λέγεται ότι επηρεάστηκε κι από δυο βιβλία 
Σούφι συγγραφέων με τους τίτλους "βιβλίο της κλίμακος" και 
βιβλίο του νυχτερινού ταξιδιού'.Είδαμε πιο πάνω ότι ο Ηρά

κλειτος, επηρέασε άμεσα τους Σούφι, έστω κι αν αυτοί δεν το 
ξέρουν, κι έτσι μη σας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι πολλές Η- 
Ρακλειτικές σκέμεις, πέρασαν και στον Δάντη.

Παράδεισος Α’ 70
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παντοδυναμία του πειράματος, σαν μέσο απόδειξης της ε
πιστημονικής γνώσης των ορθολογιστών, έφαγε δυνατές 
και καταλυτικές κατραπακιές.

Α λλά με τους μυστικούς της ίδιας εποχής τι έγινε; 
Αυτοί, σαν μεταφορείς πολλών μυστικών γνώσεων, πήραν 
το άριστα, χωρίς αμφιβολία. Όμως στο πεδίο των υπερβά
σεων που έγινε με τις "διδασκαλίες" και τις "τεχνικές" 
στους πιο πάνω αιώνες, τα πράγματα είναι πιο τραγικά, σε 
αποτελέσματα, από την αποτυχία των ορθολογιστών επι
στημόνων στην απόπειρα απομυθοποίησης του θεού. Πραγ
ματικά, σε διάρκεια κάποιων αιώνων, αποδείχτηκε με 
τρόπο που δεν επιδέχεται καλόπιστη αμφισβήτηση, ότι η 
κατάκτηση της αληθινής γνώσης, δεν μπορεί να γίνει με 
τέτοιες συνταγές και διδασκαλίες, μετά ή άνευ διδάκτρων 
και προπαντός δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση όπως νομί- 
ζονταν σ’ αυτούς τους αιώνες και απαιτεί σημαντικό χρο
νικό διάστημα για τον κάθε άνθρωπο, διάστημα που για 
τον ανθρώπινο χρόνο είναι πολύ μεγάλο. Έ τσ ι σήμερα πα
ρά τις ευοίωνες προοπτικές αυτών των αδελφών, ότι η α
ληθινή γνώση θα κατακτηθεί σύντομα και μαζικά με την 
"διδασκαλία" (και καθένας εννοούσε την δίκιά του 
"διδασκαλία"), φαίνεται ότι οι άνθρωποι, είναι λίγο πιο μα- 
κρυά από την αληθινή γνώση. Το τραγικό όμως είναι ότι μ’ 
αυτά και μ’ αυτά, γέμισε ο κόσμος από μάγους, μάντεις, α
στρολόγους, "δασκάλους", "μάντεις του ταρώ" 539, γκουρού, 
εταιρίες,, τάγματα, οργανώσεις που "αφιλοκερδώς" (!) δί
νουν γνώση με την σέσουλα.

Στους κύκλους και στα γραπτά αυτών των κύκλων 
της περιόδου που αναφερόμαστε, πολλές αναφορές γίνον
ται στους αρχαίους Έ λληνες συγγραφείς, αλλά καμμιά ή 
σχεδόν καμμιά στον Ηράκλειτο. Κατ’ αρχήν ανακηρύχθηκε 
σαν ο αγαπημένος φιλόσοφος της εποχής ο Απολλώνιος ο 
Τυανέας, γ ια  τον οποίο είπαμε πιο πάνω και ο οποίος ανα- 
φέρεται ευθέως στον Ηράκλειτο. Μετά η προτίμηση στρέ
φεται σε Πυθαγόρα και νεοπλατωνικούς, αλλά δεν

ΡΑΛΛΗ φ. Γ<Λ/ΤΑΚομογ^ογ Η/>ΑΚΛ<ΙΤάξ <> *Φ*£Ι<>ξ

539 Ειδικά στο 8έμα του ταρώ παραμπέπω τον αναγνώστη σ’ αυ
τά που είπα πιο πάνω στο κεφάλαιο "Απ’ τον Ηράκλειτο στους 
ΣούφΓ και στο υποκεφάλαιο ΤΟ ΤΑΡΩ.
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εξαιρούνται οι Πλάτωνας, Σωκράτης, οι Στωϊκοί κ.λ,π.
Κι έτσι ήρθε η ώρα να δούμε γιατί ο Μεγάλος μυ

στικός, ο Ηράκλειτος, είναι έξω από τις προτιμήσεις των 
μυστικιστών αυτής της περιόδου. Μήπως από αβλεψία ή ά
γνοια; Αυτό αποκλείεται. Δ εν μπορεί κανείς να κάνει α
ναφορά στον Απολλώνιο τον Τυανέα ή στους νεοπλατωνι
κούς ή στους Στωϊκούς ή ακόμη στον Πλάτωνα και να συ- 
μπεριφέρεται σα να αγνοεί τον Ηράκλειτο. Αυτό είναι 
καθεστώς στους αδελφούς της περιόδου αυτής. Κανείς σο
βαρός μελετητής, οποιουδήποτε θέματος, δεν μπορεί να α
γνοεί τις πηγές στις οποίες παραπέμπουν οι "πηγές" του. 
Εδώ όλες οι πηγές σηματοτοδοτούν τον Ηράκλειτο, αλλά 
κανείς δεν έσκυψε πάνω σ’ αυτόν, την πηγή των "πηγών" 
τους. Λέτε να είναι τυχαίο αυτό; Εγώ λέω ότι αυτό απο
κλείεται. Ο Ηράκλειτος πέρασε στο παρασκήνιο, αυτή την 
εποχή, για ορισμένους συγκεκριμένους λόγους που θα προ
σπαθήσω να αναπτύξω στη συνέχεια.

Ο Ηράκλειτος εισφέρει κάποια αποσπάσματα τα ο
ποία δεν "ταίριαζαν" στο κλίμα της εποχής εκείνης. Κατ’ 
αρχήν ο Ηράκλειτος δεν δέχεται τον "δάσκαλο" ούτε με 
την ανατολική ούτε με τη δυτική έννοια του όρου. Αντιμε
τωπίσαμε κατ’ επανάληψη το απ. 93 όπου μας λέγει: "ο ά
ναξ ου τό μαντείον εστι τό εν  Λελφοίς, ούτε λέγει ούτε 
κρύπτει αλλά σημαίνει." A m o  έχει την έννοια ότι η γνώση, 
η αληθινή γνώση, δεν ανακοινώνεται με λόγια. Αυτό κα
ταφέρει δεινό πλήγμα στην έννοια του δασκάλου που κα
τέχει και ανακοινώνει, έστω και αποσπασματικά, αληθι
νή γνώση.

Πιο κάτω ο Ηράκλειτος μας είπε στο απ. 40 
πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει δηλαδή η πολυμάθεια δεν διδάσκει να έ- 
Χεις μυαλό, πράγμα το οποίο αποκλείει την απόκτηση της 
γνώσης με την "διδασκαλία" και άλλα τερτίπια.

Ακόμη ο Ηράκλειτος δέχεται ότι σε όλους τους 
ανθρώπους έχει δοθή η δυνατότητα να γνωρίσουν τους 
εαυτούς των και να σωφρονιστούν όπως μας λέγει στο απ. 
116, και στο απ. 113 στο οποίο μας λέγει: "ξυνόν έστι πάσι 
το φρονέειν" που σημαίνει ότι είναι κοινή σ’ όλους η δυνα- 
τότητα να σκέφτονται. Έ τσ ι ο Ηράκλειτος εστιάζει την 
πΡοσπάθεια της λήψης της αληθινής γνώσης στην αυτο-
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γνωσία. Ο ίδιος άλλωστε στο απ. 101 μας δηλώνει: "εδιζη- 
σάμην εμεωυτόν", συζήτησα με τον εαυτό μου.

Παρακάτω ο Ηράκλειτος, όπως είδαμε στη σειρά 
των αποσπασμάτων που αντιμετωπίσαμε με τον τίτλο από
κρυφα, αλλά και σε άλλα σημεία, δεν εγκρίνει γενικά την 
μυστικοπάθεια είτε αυτή πραγματοποιείται με θυσίες είτε 
με οργιαστικές λατρείες, είτε με την διατύπωση μονοσή
μαντων εννοιών του τύπου "αυτό είναι αυτό" ή "κάνε αυτό 
για να αποκτήσεις αυτό”. Επίσης ο Ηράκλειτος είπε αυτή 
την φοβερή κουβέντα στο απ. 47 "μη εική περί των μ εγί
στων συμβαλλώμεθα" Να μη ασχολούμαστε τυχαία, επι
πόλαια, με τα μεγάλα και τα σοβαρά πράγματα. Αλλά ας 
δούμε και μερικά άλλα αποσπάσματα πάνω στο θέμα αυτό.

Απ. 85.
θυμώ μάχεσθαι χαλεπόν ό γόρ αν θέλη, ψυχής ωνείχαι.
είναι δύσκολο να μάχεσαι το θυμικό, γιατί ό,τι δήποτε θέλει το αγορά

ζει με ψυχή.
Στην αρχαία Ελληνική γλώσσα η λέξη θυμός σημαί

νει πνεύμα, ψυχή, αλλά και επιθυμία ψυχής, καρδιά, νους 
κ.λ.π. Επί σφοδρού πάθους σημαίνει οργή και με καλή έν
νοια τόλμη, θάρρος, φρόνημα.540

Με ποια άραγε έννοια την χρησιμοποιεί εδώ ο Ηρά
κλειτος; Πριν πω την άποψή μου, θα παρατηρήσω ότι η λέ
ξη θυμός προέρχεται από το θύω που σημαίνει θυσιάζω. 
Πολλοί πιστεύουν πως ο Ηράκλειτος εδώ αναφέρεται στον 
θυμό με την νεοελληνική έννοια της λέξης που σημαίνει 
οργή.541 Εγώ πιστεύω ότι ο Ηράκλειτος χρησιμοποιεί την 
λέξη θυμός με την έννοια της επιθυμίας του πνεύματος ή 
ττΙζ ψυχής, την επιθυμία και τη θέληση της προσωπικότη
τας που είναι πολύ δύσκολο να την πολεμήσεις, η οποία ό
μως ότι επιθυμεί το παίρνει με θυσία της ψυχής, το

ΡΛΛΛΗ φ. Γ « Λ /Τ Α ^ο /ιο //\ο / ΗΜ Μ «ΐΤθξ ο «Φ«£Ι<>£

540 β λέπ ε Ιωαν. Σταματάκου ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗ Σ Α ΡΧ Α ΙΑ Σ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, εκ δόσ εις  "ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" 
Α θή να  1994  κάτω από τη λέξη  θυμός.
541 6λέπε ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, εκδόσεις "ΚΑΚΤΟΣ", Αθήνα 1995. σελίδα 
197. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ "ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, εκδόσεις ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, Αθήνα 1992,σελίδα 186.
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πληρώνει δηλαδή με το ανάλογο τίμημα. Εδώ λοιπόν ο Η
ράκλειτος μας ξεκαθαρίζει ένα βασικό πρόβλημα. Η αληθι
νή γνώση, αυτή που ποθεί κάποια ψυχή, αν πραγματικά 
την ποθεί, θα την πάρει μόνο πληρώνοντας, όχι τα 
"δίδακτρα της αλήθειας" σε κάποιο "Δάσκαλο" ή "Γκου- 
ρού", αλλά με μέρος της ψυχής της, που τελικά δεν είναι 
τίποτε άλλο από κατάθεση στο Ταμείο της Αγάπης και 
που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο επαχθής αλλά ασφαλής 
δρόμος της θυσίας και της αληθινής προόδου στην εσωτε
ρική ατραπό. Αυτό το θέμα είναι κυρίαρχο, για  να μην πω 
αποκλειστικό για την ασφαλή όδευση στην ατραπό της 
γνώσης.

"Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέ
λων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα  χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλα- 
λάζον. και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και 
πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθι- 
στάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν είμι.. και εάν ψωμίσω πάντα τα 
υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, α
γάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, χρη- 
στεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύετας ου 
φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου 
λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αλή
θεια πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομέ
νει. η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείας καταργη- 
θήσονται. είτε γλώσσαι παύσονται. είτε γνώσις καταργηθήσεται. 
εκ μέρους γαρ γιγνώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. όταν δε 
έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. ότε ήμην 
νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογι- 
ζόμην. ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου, βλέπομεν 
γαρ άρτι δι’ εσόπτρου εν αινίγματς τότε δε πρόσωπον προς πρό- 
σωπον. άρτι γιγνώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και 
επιγνώσθην. νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. 
μείζων δε τούτων η αγάπη."542

542 An. Παύλος προς Κορινθίους Α '  13 1 που έχει την έννοια: 
"Εάν μιλώ τις γλώσσεις των ανθρώπων και των αγγέλων αλλά 
δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός και κύμβαλο που αλαλάζει. Κι αν 
ακόμη έχω το χάρισμα της προφητείας κι αν γνωρίσω όλα τα 
μυστήρια και όλη την γνώση κι αν έχω την πίστη ώστε να μετα
κινώ βουνά, κι αν ταίσω όλα τα υπάρχοντά μου (στους πτωχούς) 
κι αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη,
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Αυτό είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι του Αποστόλου 
Παύλου. Μας λέγει με λίγα λόγια: Η αληθινή γνώρη δεν 
αποκτιέται, με την ανθρώπινη μάθηση, των γλωσσών των 
ανθρώπων, ούτε ακόμη και με την "μάθηση" της γλώσσας 
των Αγγέλων, ούτε με την "μάθηση" των μυστηρίων και 
την "κατάκτηση" της πίστης, γιατί όλες αυτές οι καταστά
σεις, είναι ένα μικρό μέρος της αληθινής γνώσης. Εκ μι
κρού, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει αυ
τή η γνώση, δηλαδή μ’ όλα αυτά κι αυτά, τελικά η ανθρώ
πινη αντίληψη της "γνώσης", ακολουθεί ένα εσφαλμένο 
δρόμο για την ατραπό της αληθινής γνώσης, γιατί για την 
επιδίωξη όδευσης αυτής της ατραπού, απαιτείται ανάλωση 
ψυχής, δηλαδή αγάπης.

Βέβαια εδώ ό Παύλος κάνει μια υπέρβαση, δηλαδή 
εδώ διατυπώνει μια υπερβολή, επιτρεπτή, όπως θα δούμε 
στην συνέχεια.. Ο Παύλος ξέρει, ότι για να μπορεί κανείς 
να φτάσει σε επίπεδα που να μπορεί να ομιλεί την γλώσσα 
των αγγέλων και να γνωρίσει όλα τα μυστήρια και όλη 
την αληθινή γνώση, πρέπει να έχει εισφέρει ήδη την κατά-

ΡΑΛΛΗ φ. Γ ^ΓΑ Κ Ο Π Ο /Α Ο / ΗΜΜ*ΙΤ<>£ ο *<Κ£Ι0£

κομμιά ω φέλεια δ εν  έχω. Η αγάπη είναι ανεκτική, και προσφ έ
ρει ωφέλεια, η αγάπη δ εν  ζηλοτυπεί, η αγάπη δ εν  κομπορρημο- 
νεί ούτε περηφανεύεται, δ εν  ασχη μ ονεί, ούτε δικαιώματα ζητεί, 
δ εν  φτάνει σ ε  ακραίες καταστάσεις, δ εν  υπολογίζει το κακό, ού
τε χαίρεται με την αδικία, αλλά  συγχαίρει με την επικράτηση  
της αλήθειας. Τα πάντα στεγάζει, τα πάντα πιστεύει, για τα πά
ντα ελπίζει, τα πάντα υπομένει. Η αγάπη δ εν  υπόκειται ποτέ σε 
έκ π τω σ η . Και αν είναι προφητείαι θα καταργηθούν, και αν είναι 
γλώ σ σες θα παυσουν, εάν δ ε  είναι γνώ ση θα καταργηθεί, γιατί 
μερικά μ ό νο  γνω ρίζουμε και μερικά προλέγουμε. Α λλά όταν έλ
θει το τέλειο, τότε η ατελής αυτή γνώ ση θα  καταργηθεί. Ό ταν  
ήμουνα  νήπιο, σ α ν νήπιο μιλούσα, σ α ν νήπιο σκεπτόμουνα, και 
σ α ν νή π ιο  συλλογιζόμ ουν. Ό ταν δ ε  έγινα  άντρας κατάργησα  
τις αντιλήμεις του νηπίου. Γιατί τώρα β λέπουμε μέσα σ ’ ένα  κα- 
θρέπτη, αβέβαια. Τότε όμω ς θα βλέπουμ ε αληθινά, πρόσω πο με 
πρόσω πο. Τώρα γνωρίζω το μέρος της αλήθειας, τότε θα  έχω  
πλήρη γνώ ση όπω ς και θ ’ αναγνωρισθώ . Αυτή την στιγμή μένει 
η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη. Αυτά τα τρία. Μ εγαλύτερη δε όλοτν 
είναι η αγάπη.
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θέση αγάπης και θυσίας.543 Αλλά γιατί τα λέει αυτά ο Παύ
λος; Τα λέει γιατί απευθύνεται σε μερικούς που, ανά τους 
αιώνες ξετρυπώνουν και πιστεύουν ότι μπορούν με κάποιες 
τεχνικές ! να κατακτήσουν την αληθινή γνώση, χωρίς να 
περάσουν από την δύσκολη θύρα του Ταμείου ! κι επιχει
ρούν να προσπελάσουν αυτή την θύρα με τεχνάσματα και 
με τερτίπια απαράδεκτα.

Αν διαβάσει κανείς τα κείμενα αυτών των αδελφών, 
για τους οποίους μιλάμε τώρα, θα δει ότι αυτό, δηλαδή ο 
δρόμος της θυσίας, δηλαδή της αγάπης, βρίσκεται σε δεύ
τερη μοίρα σε σχέση με τις συνταγές "γνώσης της αλή
θειας" που στηρίζεται κυρίως σε άλλες συνταγές κι άλλες 
φόρμουλες.

Απ. 86.
αλλά των μέν θείων τά πολλά, καθ' Ηράκλειτον, απιστίη διαφυγγάνει 
μή γιγνώσκεσθαι.
αλλά κατά τον Ηράκλειτο τα περισσότερα των θείων πραγμάτων ένεκα 

απιστίας μας διαφεύγουν, ώστε να μη τα γνωρίζουμε
Ο Ηράκλειτος και σ’ αυτό το απόσπασμα, αφήνει την 

σφραγίδα του. Τι μας λέγει εδώ; Μας λέγει με λίγα λόγια 
ότι τα περισσότερα από τα θεία πράγματα μας διαφεύγουν 
ένεκα της απιστίας. Έ τσ ι μπαίνει, για την ερμηνεία αυτού 
του αποσπάσματος, μια βασική παράμετρος. Η ενδιάθετη 
τοποθέτηση του ανθρώπου. Αυτό συνάδει προς τα αποσπά
σματα που μιλούν για την αυτογνωσία. Η πίστη και η απι
στία, στον Ηράκλειτο έχει μια διαφορετική διάσταση. Δεν 
είναι η πίστη ή όχι σε κάποιες δογματικές θέσεις, θρη
σκευτικές, ιδεολογικές, ή σε κάποιες εντολές, όποιας "δι
δασκαλίας" αλλά σηματοδοτούν μια πολυδιάστατη αντίλη
ψη της θέσης του ανθρώπου πάνω στα θεϊκά πράγματα, που 
προέρχεται από την εσωτερική διάθεση του κάθε ανθρώ
που. Μήπως στο απ. 18 δεν μας είπε:

εάν μή έλπηται ανέλπιστον ουκ εξευρήσει ανεξερεύνητον εόν καί άπο
ρον

αν δεν ελπίζεις, δεν θα βρεις το ανέλπιστο, το ανεξευρεύνητο και το ά
πορον (αυτό που δεν έχει πόρο, πέρασμα, άβατο, απλησίαστο, απροσπέλαστο.)

543 Ο δίσκ ος που περιφέρεται στην εκκλησία αλλά  και σε όλες  
τις παρόμοιες οργανώ σεις, έχει αυτό του α ρ χέγ ο υ ο  συμβολισμό  
της καταβολής αγάπης.

pi ΑΛΛΗ φ. Γ*Λ/ΤΑΚ<>Ρ0/Λ0/ ΗΛΑΚΛ^ξ ο *Φ*£Ι0£
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ΡΛ/W φ. r^WAKono/A<>/ ΗΑΛΚΛΗΤΟξ ο

Κι εδώ για πίστη μας μιλά, σε τελευταία ανάλυση, 
και μας λέγει ότι για να αξιωθείς το ανέλπιστο, πρέπει να 
έχεις ελπίδα ή πίστη γ ι’ αυτό, αλλοιώς ματαιοπονείς. Βλέ
πουμε λοιπόν ότι κι εδώ ο Ηράκλειτος μιλά όχι για  μια 
δογματική πίστη, αλλά για μια εσωτερική τοποθέτηση του 
ανθρώπου, που η δυνατότητα της ανάπτυξής της, βρίσκεται 
μέσα του. Μας λέγει με λίγα λόγια, με αρνητικό τρόπο βέ
βαια, ότι το ανέλπιστο είναι υπαρκτό και εφικτή η κατά- 
κτησή του, αλλά αυτό εξαρτάται από την ειδική αυτή 
κατάσταση της ελπίδας ή της πίστης γ ι’ αυτό. Βλέπουμε 
λοιπόν ότι ο Ηράκλειτος μεταθέτει το κλειδί για την εύρε
ση του ανέλπιστου, από τις διδασκαλίες, την πολυμάθεια 
και τις οποιεσδήποτε άλλες ανθρώπινες διαδικασίες, στο 
εσωτερικό του ανθρώπου, αφού η ελπίδα, είναι προϊόν της 
ψυχικής δομής του ανθρώπου. Αλλά και πάλι με λίγα λό
για, μας προδιαθέτει ότι το ανέλπιστο είναι άπορο, δηλαδή 
απροσπέλαστο που δεν μπορείς να το προσπελάσεις εύκο
λα, παρά μόνο με την ελπίδα και την θυσία, όπως αυτή την 
αναπτύξαμε πιο πάνω στο απ. 85.

Έ να  ακόμη καταλύτικό, θα λέγαμε, απόσπασμα, εί
ναι αυτό το αμφιλεγόμενο, αναφορικά προς την γνησιό
τητά του:

(139) Catal. Codd. Astral. Graec. IV 32 VI1106.
Ηρακλείτου φιλοσόφου. Επειδή φασί τινές εις αρχάς κείσθαι τα ά

στρα.. ..μέχρις ου εθέλει ο ποιήσας αυτόν.
Ηρακλείτου του φιλοσόφου. Επειδή κάποιοι λέγουν ότι στην αρχή υ

πάρχουν τα άστρα...αλλά μέχρι εκεί που θέλει (επιτρέπει) ο δημιουργός του 
κόσμου.

Καταλαβαίνετε τι μας λέγει εδώ ο Ηράκλειτος, για 
κάποιους αστρολόγους της εποχής του. Μας λέγει λοιπόν 
ότι κάποιοι θεωρούν ότι τα άστρα βρίσκονται στην αρχή, 
δηλαδή στην κορωνίδα της γνώσης, αλλά ο Ηράκλειτος 
τους προσγειώνει απότομα λέγοντας ότι τα άστρα έχουν 
τόση αξία, όση τους επιτρέπει ο δημιουργός τους, δηλαδή ο 
Λόγος και, αν το θέλετε έτσι, ο Θεός.

Λοιπόν, καμμιά αξία δεν έχει η παρατήρηση των ά
στρων και τα τοιαύτα, των απανταχού της γης και των χι
λιετιών, αστρολόγων, εάν πρωταρχικά αυτοί δεν γνωρί
ζουν τον Λόγο, αυτόν που ρυθμίζει κυριαρχικά τα άστρα
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ΡΛΛΛΗ φ. Γ^Λι^ΓΑΚΟΠΟ/ΛΟ/ ΗΜΚΛθΤΟξ ο  «φ«£ΐο ζ

και τα μυστικά τους και κατά συνέπεια αυτές οι μελέτες 
πάνω στα ζώδια, τις συζυγίες και τις λοιπές διαδικασίες 
των άστρων, όπως αναπτύχθηκαν από την αρχαία αστρο
λογία, αλλά και στην σύγχρονη, προ παντός σ' αυτή, δεν 
προσπορίζει καμμιά ουσιαστική γνώση σ'όσους ασχολούν
ται μ’ αυτή, εάν δεν έχουν την ουσιαστική γνώση του Λό
γου, ούτε βέβαια και στους "πελάτες" τους. Το μόνο που 
προσπορίζει, είναι μια εύκολη κι ανέξοδη πηγή βιοπορι
σμού, στους δήθεν μάντεις κι αστρολόγους, πάνω σε πα- 
νάρχαιες βέβαια, αλλά και πανάρχαια πάντα, όπως προ
κύπτει απ’ τον Ηράκλειτο, αμφισβητούμενες, συνταγές.544

Έ τσ ι λοιπόν, ο Ηράκλειτος, βάζει παραμέτρους για 
την πορεία στην ατραπό της αληθινής γνώσης που δεν ή
ταν οικείες κι αρεστές, για  τους αδελφούς της χρονικής 
περιόδου που αναφερόμαστε κι έτσι εξηγείται, εύκολα πια, 
γιατί ο Ηράκλειτος αγνοήθηκε απ’ αυτούς ή το πολύ-πολύ, 
πέρασε στα ψιλά και η σκέψη του, αντιμετωπίστηκε ελάχι
στα κι επιπόλαια.

Ναι ο Ηράκλειτος είναι ένας "αναρχικός" κι απρο
σάρμοστος, σε παντός είδους ρετσέτες, τσιτάτα, κι απλο
ϊκές κι εύκολες συνταγές για την πορεία της αληθινής 
γνώσης.

Πάντως η Ηρακλειτική σκέψη, υπήρξε και υπάρχει 
πάντα και θα υπάρχει πάντα. Τα οχήματα της διαδρομής 
της, δεν τα επέλεξε ο Ηράκλειτος, αλλ’ ούτε αυτά εμπο
δίζονται στην διαδρομή τους, από κάποιες παρασιωπήσεις 
ή αγνοήσεις, οποιωνδήποτε και σ’ οποιονδήποτε τόπο και 
χρόνο.

544 Έ να από ία  m o "ατράνταχτα", κατά τη γνώ μη τους, επιχειρή
ματα των σ ύ γχρ ονω ν μάντεω ν, καφετζούδω ν και πιο πολύ των 
αστρολόγω ν, είναι ότι η τεχνική τους είναι αρχαία ή και πανάρ- 
χαια. Ε και λοιπόν; Π οιος είπε ότι δ εν  είναι; Σ’ αυτό το βιβλίο, 
είπαμε π ο λ λ ές  φ ορ ές γι’ αυτό το αριστερό μονοπάτι, που υπο
δύεται το δεξιό, α πό  την πιο α ρ χέγο νη  ιστορία της ανθρω πότη
τας. Εδώ χαρακτηριστικά β λέπ ουμ ε ότι πριν από 2 .500  χρόνια , 
ο  Η ράκλειτος μάχεται ενάντια  σ ε  τέτοιες καταστάσεις. Και δ εν  
είναι μ ό ν ο  στο α πόσπ ασ μ α  αυτό, αλλά και σε τόσα άλλα  που α
ντιμετωπίσαμε πιο πάνω.
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Έ τσι ο Ηράκλειτος είναι πάντα εκεί και μας περιμέ
νει. Μακρυά κι έξω, απ’ όποια αναγνώριση ή όποια επιτί
μηση ή όποια παρασιώπηση και οποιαδήποτε αγνόηση, 
μέσα στους φθαρτούς ανθρώπινους αιώνες.

Ο Ηράκλειτος είναι ένας μεγάλος δάσκαλος, για ό
λους τους ανθρώπους, οποιοσδήποτε εθνικότητας κι ο
ποιοσδήποτε εποχής, αλλά δάσκαλος που δεν λέγει, ούτε 
κρύπτει, αλλά σημαίνει. Σημαίνοντος όμως, δεν προσφέρει 
"ξεκάθαρες", για  την αντίληψη των "πολλών", απαντήσεις. 
Ο μέσος άνθρωπος, δυστυχώς, αρέσκεται σε απαντήσεις ξε
κάθαρες, κατά την δική του αντίληψη, αλλά και βολικές 
για τον εαυτό του. Ξεχνούν όμως τι είπε ο Ηράκλειτος για 
την περίπτωση αυτή:

ανθρώποις γίνεσθαι οκόσα θέλουσιν ουκ άμεινον. 
για τους ανθρώπους, το να γίνονται όσα θέλουν, δεν είναι το καλύτερο 

.μ α ς  ε ίπ ε  ο  Η ρ ά κ λ ε ιτ ο ς  σ τ ο  απ. 110.
Έ τσ ι λοιπόν, όσοι προσπάθησαν ή προσπαθούν, με 

οποιοδήποτε τρόπο, αστείο, λιγώτερο αστείο ή σοβαρο 
(διάβαζε σοβαροφανή) να αποκτήσουν γνώσεις και δύναμη, 
με διδασκαλίες, (εύκολες αλλά επωφελείς και συμφέρου- 
σες, εννοείται, λύσεις!), δυσφορούν αλλά και δυσφόρησαν 
στους 25 αιώνες, απέναντι στην Ηρακλειτική σκέψη.

Καταλαβαίνετε τώρα,γιατί ο Ηράκλειτος και η σκέ
ψη του, δεν ήταν αρεστοί σε κάποια εποχή της εσωτερικής 
Ευρωπαϊκής σκέψης.

Αυτό όμως δεν εμπόδισε, ούτε εμποδίζει, ούτε θα ε
μποδίζει την ροή της αδυσώπητης Ηρακλειτικής Σκέψης 
να διαχέεται παντού και να ξεπηδά από οπουδήποτε, από 
την σύγχρονη επιστήμη, απ’ το ταρώ, από τους σούφι, απ 
την σύγχρονη ποίηση, από την σύγχρονη τέχνη, από τα 
σύγχρονα ρεύματα σκέψης, απ' τους γνωστικούς μέχρι τον 
εξπρεσσιονισμό, απ' τον υπαρξισμό μέχρι τον ερμητισμό.

Από τα πάντα αναβλύζει καθάρια και πάντα φρέ
σκια Ηρακλειτική Σκέψη. Μια σκέψη που ενώνει όλα τα 
κομμάτια και όλες της εκφάνσεις του πλανήτη μας αλλά 
και του σύμπαντος. Μα δεν ήταν αυτός που πρώτος είπε 
και κατάγραψε πάνω στον πλανήτη γη, "Εκ πάντων εν και 
εξ ενός πάντα" όπως μας λέγει στο απ. 10; ή μήπως κάνω 
λάθος;

ΡΑΛΛΗ φ. Γ̂ Λ/>ΓΑΚ0Π0/Α<>/ ο «Φ̂ ξΙΟξ
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Μετά από κάποια χρόνια (100, 200 ή και 500, ίσως 
και πολύ λιγώτερα), όλοι όσοι πέρασαν τον Ηράκλειτο 
"ντούκου" ή terra incognita, και σ’ αυτούς συμπεριλαμβά- 
νονται και οι συγκεκριμένοι αδελφοί του 18ου, 19ου και αρ
χές 20ου αιώνα, θα έχουν περάσει αυτοί terra incognita και 
ο Ηράκλειτος στην κορυφή της πυραμίδας.

Μα θα αναρωτηθεί κάποιος αναγνώστης, εσύ δεν εκ
φράζεις, στο βιβλίο σου, σοβαρές επιφυλάξεις για τις μαν
τείες και προφητείες; τι είναι αυτά που μας λές τώρα. Θα 
απαντήσω στην ερώτηση. Οπωσδήποτε δεν κάνω προφη
τείες, αλλά στη διατύπωση της πιο πάνω πρόβλεψης, οδη
γούμαι από μια καθαρά ορθολογιστική ή ας πούμε επι
στημονική συλλογιστική, που σαν βάση της έχει και την 
"επιστήμη" που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, σαν 
"αχτύπητη", δηλαδή την στατιστική545. Έ τσ ι λοιπόν, μια 
σκέψη που άντεξε στην τεράστια πίεση 2.500 χρόνων και 
κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες, τις οποίες περιγράψαμε 
πιο πάνω, δεν είναι δυνατό να μη μπορέσει να επιβιώσει 
για λίγα ακόμη χρόνια. Τι είναι ακόμη ένας ή δυο αιώνες 
για μια σκέψη που άντεξε 25 αιώνες;

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^Λ/>ΓΑ1«>Π0/Α0/ Η Μ Μ ^ΤΟ ξ ο  <φ<ξΐθξ

545 ρ  , f

£.γω προσωπικά, καιτοι αναγνω ρίζω  την εξαιρετική λειτουρ- 
για αυτής της επιστημονικής μεθόδου, σε κάποιους τομείς, αμ
φισβητώ την ολοκληρωτική α π οδ οχή  των αποτελεσμάτω ν της, 
για λόγους που δ εν  χω ρούν στα περιθώρια του β ιβλίου αυτού 
και δ εν  μπορώ τώρα να  τους αναπτύξω.
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P A /W  φ. Γ Α ^ ο ρ ο /Α ο / ο

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Στο τέλος ενός τέτοιου ταξιδιωτικού, δεν ξέρει κα
νείς τι μπορεί να πει ακόμη. Σας μπέρδεψα με πολλά πράγ
ματα, με πολλές ιδέες. Με θεολογία, εσωτερισμό, μυ- 
στικισμό, επιστήμη, με Ηράκλειτο, Πυθαγόρα, Πλάτωνα, 
Σωκράτη, Αριστοτέλη, Ερμητισμό, Δρυίδες, Φίλωνα, Απολ
λώνιο Τυανέα, Γνωστικούς, Ταρώ Νεοπλατωνικούς, Μανι- 
χαίους, Σούφι, τους μυστικούς του μεσαίωνα και της ανα
γέννησης, την σύγχρονη ατομική επιστήμη, την κβαντομη
χανική, την μοριακή βιολογία, την θεωρία της πολυπλοκό- 
τητας και του χάους, την σύγχρονη φιλοσοφία, την σύγχρο
νη ποίηση και όλη την σύγχρονη διανόηση, όπως όλα αυτά 
ξεδιπλώθηκαν μέσα στις σελίδες του βιβλίου αυτού.

Προσπάθησα, εδώ, στο βιβλίο αυτό, να σας πω μερι
κά πράγματα, δεν ξέρω αν το κατάφερα. Εδώ τώρα κάνω 
μια τελευταία προσπάθεια να εξηγήσω τι ήθελα να σας πω.

Ο Θεός είναι ένας και μοναδικός. Δ εν έχει κι άλλο 
Θεό. Αν εσείς που φτάσατε στη σελίδα αυτή πιστεύετε το 
αντίθετο, τότε με γεια σας με χαρά σας, πετάξτε αυτό το 
βέβηλο βιβλίο που μιλάει για τον Έ να  και μοναδικό Θεό. 
Αν όμως δέχεστε την αρχή αυτή, του Ενός και μοναδικού 
Θεού, τότε μην ταράσσεστε και μη θλίβεστε απ’ αυτή την 
πολυσχιδή πολυπλοκότητα και την απειρία των μορφών, 
που σ’ αυτό το επίπεδο είναι περισσότερο από αναγκαία. 
Θυμηθείτε ότι σε κάθε αρχαίο Ναό, ακόμη και στους σημε
ρινούς, κυριαρχεί ένα μωσαϊκό δάπεδο από εναλλασσόμενα 
μαύρα και άσπρα πλακίδια. Αυτό παρέχει τον πρώτο και 
μεγάλο συμβολισμό της απειραριθμίας των μορφών και της 
πάλης των αντιθέτων.

Ο Σκοτεινός φιλόσοφος μας δίνει τα κλειδιά ν’ α
νοίξουμε το εφτασφράγιστο βιβλίο της Γνώσης, δηλαδή της 
Σοφίας. Δ εν μας δίνει έτοιμες λύσεις, μασημένο, και γ ι’ αυ
τό ακατάλληλο, φαγητό.

Ο Ηράκλειτος, όπως και ο προκάτοχός του, ο Άναξ 
του μαντείου των Δελφών "ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά  
σημαίνει" Ο Ηράκλειτος, γνήσια έκφραση του δυτικού τρό
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που σκέψης, βάζει τα σημάδια για μας όλους, δυτικούς κι 
ανατολικούς για  την πορεία του καθένα στον δρόμο της α
ληθινής γνώσης.

Πολλές και ποικίλες σχολές, πολλά και ποικίλα 
τάγματα, πολλές και ποικίλες εταιρίες, αναπτύσσουν δρα
στηριότητες, πολλές και ποικίλες επιστημονικές θεωρίες 
εκφέρονται, και όλ’ αυτά για να εξηγήσουν το ένα και μο
ναδικό, αλλά και παμπάλαιο ερώτημα.: "Ποιοι είμαστε, από 
που ερχόμαστε, που πάμε"; Και μη νομίζετε ότι η σύγχρονη 
επιστήμη, σήμερα, είναι μακρυά απ’ την αγωνιώδη προσπά
θεια να δώσει κάποιες εξηγήσεις, πάνω σ’ αυτό το ερώτημα 
που μοιάζει σαν εξ ορισμού μεταφυσικό και που, σαν τέ
τοιο, δείχνει νάναι μακρυά από τις επιστημονικές αναζη
τήσεις.

Ό χι, κανένας, πραγματικά σύγχρονος επιστήμονας, 
δεν μπορεί να δώσει σήμερα αρνητική απάντηση. Κανένας 
ερευνητής της κβαντικής φυσικής, της μοριακής βιολογίας, 
του Χάους και της πολυπλοκότητας, του σύμπαντος, γενι
κά, δεν μπορεί, σήμερα, να πει πως το βασικό αυτό ερώ
τημα, βρίσκεται μακρυά από τις αναζητήσεις της σύγχρο
νης επιστήμης.

Αλλά πολλές χιλιετίες πριν απ’ την αυγή της σύγ
χρονης επιστήμης, ο προβληματισμός αυτός, πάνω στο βα
σικό ερώτημα "Ποιοι είμαστε, από που ερχόμαστε, που πά
με"; υπήρχε.

Κάποιοι, προσπάθησαν από τα βάθη της προϊστο
ρίας 546 να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις. Έ τσ ι δημι- 
ουργήθηκαν οι διάφορες εσωτερικές σχολές και οι διάφο
ρες Θρησκείες; Ε, και λοιπόν; μ’ αυτά και μ’ αυτά, έπαψε ο 
Θεός να είναι ένας κι αδιαίρετος; έπαψε ο Θεϊκός Λόγος

546 Ό ταν λέγω  απ’ τα βάθη  της προϊστορίας μη νομίσετε ότι ό 
λοι αυτοί οι π ρ ό γο νο ί μας ήταν πάντα κάποιοι πρω τόγονοι άν
θρωποι ή ίσως-ίσως κάποια ανθρω ποειδή πλάσματα.

Δ ιαλογισθείτε πάνω  σ ε  μια εκ δοχή , που σήμερα τουλάχιστον  
δ εν  φαίνεται να είναι τόσ ο παραμύθι, ό σ ο  πριν α πό  μερικά χρό" 
νια. Π άνω  στην εκ δ οχή  ότι ο  πολυτισμός πάνω  στην γη, δεν ε- 
χει γραμμική ροή αλλά  μ ά λλον κυκλοειδή και για την ακρίβεια 
ανακυκλωτική.

Ρ4ΛΛΗ φ. Γ^Λί>ΓΑΥομογΑογ Η Μ Κ /^Τ όζ ο ^φ^£ΐθ£
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να είναι η έκφραση του Θεού, σ’ αυτόν τον υλικό κόσμο;
Ο Ηράκλειτος, είναι αυτός που σ’ ένα μεταίχμιο της 

γήινης ιστορίας, ήλθε να δώσει κάποιες απαντήσεις στα 
χρονίζοντα προβλήματα της ανθρωπότητας.

Αυτός πρώτος μίλησε, σ’ αυτή την εποχή, για τον 
"Λόγο" με την έννοια που έχουμε δει πιο πάνω. Μετά απ’ 
αυτόν μίλησαν πολλοί για τον "Λόγο". Ο Πλάτωνας, οι 
Στωϊκοί, ο Φίλωνας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και τόσοι 
άλλοι.547

Ο Ηράκλειτος, δεν είναι "Σκοτεινός", ο Ηράκλει
τος είναι φυσικός, είναι ίσως ο πρώτος γνωστός επιστή
μονας φυσικός, σ’ αυτή την περίοδο της ανθρωπότητας.

Ο Ηράκλειτος λοιπόν, προσπαθεί να μας εξηγήσει, 
σαν φυσικός, την φύση. Αλλά αυτή αγαπά να κρύβεται, ό
πως είδαμε στο απόσπασμα 113. 548 Έ τσ ι δεν είναι ο Ηρά
κλειτος "Σκοτεινός", σκοτεινό και μυστικό είναι το αντι
κείμενο της αρχέγονης επιστήμης του. Η φύση, αυτή που α
γαπά να κρύβεται, αυτή που δίνει απλόχερα τα κάλλη της 
και το δυναμικό της, σ’ όλους τους έμβιους οργανισμούς 
και προ πάντων στους ανθρώπους, αλλά που κρατά τα μυ
στικά της κλειστά κι απόρθητα, για τους λίγους κι εκλε
κτούς 549 , γ ι’ αυτούς τους λίγους αλπινιστές που μπορούν 
ν’ ανηφορίσουν στ’ απόκρημνα μετερίζια της, και να γευ
τούν από την κούπα της Σοφία,.την αρχέγονη Γνώση.

Ο Αλβέρτος Α ϊνστάιν έλεγε αναφορικά με τη φύ
ση, πως στις περισσότερες ερωτήσεις μας, μας απαντά "όχι" 
και καμμιά φορά "ίσως". Ο μεγάλος αυτός σύγχρονος επι
στήμονας, χωρίς να το ξέρει, αντικρύζοντας, με τα δικά του 
(της εποχής του θάλεγα) επιστημονικά δεδομένα, ακουμπά 
την Ηρακλειτική σκέψη ότι η φύση αγαπάει να κρύβεται. 
Την Ηρακλειτική σκέψη την ακουμπούν τελικά πολλοί 
σύγχρονοι επιστήμονες, αλλά στα σίγουρα δεν την ανα
γνωρίζουν, γιατί όπως είπαμε πολλές φορές στο βιβλίο αυ

547 r-f ,
Πάνω στο δέμα  αυτό βλέπετε το βιβλίο του Rudolf Steiner 

ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ απ’ τη σελίδα  57 και 
επόμενες.
Mg Η φύσις κρύπτεσδαι φιλεί.

Πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί, είπε ο Χριστός

ΡΑΛΛΗ φ. Γ^-Λ^ΓΑ^ορο/ΑΟ/ ΗΜΚΛ*ΙΤ<>£ ο  <·φ<·£10£
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τό, ο Ηράκλειτος είναι terra incognita.
Αυτός είναι ο "Σκοτεινός" Ηράκλειτος. Ενα φωτει

νό πνεύμα, που ήρθε στη χαραυγή της σύγχρονης ανθρώπι
νης ιστορίας για να πεί, πράγματα φαινομενικά αλλόκοτα, 
περίεργα και δυσνόητα. Αλλά μόνο φαινομενικά.

Ό ταν κανείς μπει ουσιαστικά στην Ηρακλειτική 
Σκέψη, τότε καταλαβαίνει, ότι τα πράγματα, τα βασικά 
πράγματα, στην ανθρωπότητα, κινούνται πάνω σε ορισμέ
νες και σταθερές αρμονικές τροχιές.

Τότε καταλαβαίνει, χωρίς καμμιά αμφιβολία, πως η 
μείζων σύγχρονη σκέψη, είναι καθαρά Ηρακλειτική. Πως 
ήρθε σε μας δεν έχει και τόση ιδιαίτερη σημασία. Ό πω ς εί
δαμε όμως πιο πάνω, αυτή η σκέψη, πέρασε στους επιγό
νους του Ηράκλειτου. Πέρασε στους φιλόσοφους της αρ
χαίας Ελλάδας, πέρασε στους Ελεάτες, στους ατομικούς, 
στους Στωϊκούς, στους γιατρούς, με πρώτο τον Ιπποκράτη, 
στον Πλάτωνα, στους τραγικούς, στους μεταπλατωνικούς, 
εν μέρει στον Αριστοτέλη, στον Φίλωνα, στους νεοπλα
τωνικούς, στους Δρυίδες, στους Γνωστικούς, στους Μανι- 
χαίους, στους Σούφι, στους Αλχημιστές.

Η ανθρωπότητα, έζησε και ζει με τη σκέψη του Σκο
τεινού Εφέσιου, κι ας μη το ξέρει κι ας μη ξέρει την πατρό
τητα αυτής της σκέψης. Αυτό δεν νομίζω πως ενοχλεί κα
νένα και πρώτα απ’ όλα τον Ηράκλειτο.

Η φοβερή σύγχρονη επιστήμη, είναι θεμελιωμένη, 
χωρίς καμμιά αμφιβολία, πάνω στην διαλεκτική σκέψη, ό
πως αυτή διατυπώθηκε από τους νεώτερους Ευρωπαίους 
φιλόσοφους με επιφανέστερο τον Hegel.

Μετά, η διαλεκτική σκέψη, πέρασε στον Μαρξ και 
τον Έ νγκελς και γενικά στον "Μαρξισμό", όπως αυτόν το 
εννοεί ο καθένας, Πλεχάνωφ, Λένιν, Τρότσκυ, Λούξε- 
μπουργκ. Παράλληλα όμως η διαλεκτική σκέψη, πέρασε 
διά μέσου της φιλοσοφικής σκέψης στην επιστήμη, θεω
ρητική και εφαρμοσμένη κι από εκεί στα επιστημονικά ερ
γαστήρια.

Πολλοί λίγοι άνθρωποι στον κόσμο σήμερα γνωρί
ζουν όμως, ότι η διαλεκτική σκέψη, συλλαβίστηκε με με
γάλο κόπο και προσπάθεια απ’ τους νεώτερους φιλόσοφους 
κι επιστήμονες, μέσα στα λίγα διασωζώμενα αποσπάσματα
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του σκοτεινού Εφέσιου.
Έ τσ ι απ’ όλες τις πηγές γνώσης, εισρέει μέσα στο 

σύγχρονο πάνθεο των ιδεών, η Ηρακλειτική σκέψη. Ό ποιο 
κρουνό και αν ανοίξεις θα συλλέξεις στον κουβά σου Ηρά
κλειτο. Μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά ο Ηράκλειτος είναι 
εκεί, τον γνωρίζεις ή όχι. Ο Ηράκλειτος δεν έχει κανένα 
πρόβλημα γ ι’ αυτό. Ούτε κανείς από τους συλλέκτες φαι
νομενικά έχει κανένα πρόβλημα απ’ αυτή την έλλειψη α
ναγνώρισης και πορεύεται τώρα χωρίς ανησυχίες για το 
μέλλον. Δ εν θάναι σήμερα, ίσως θάναι αύριο, αλλά μπορεί 
μεθαύριο ή παραμεθαύριο ή λίγο ή πολύ χρόνο πιο ύστερα, 
που ο Ηράκλειτος θα μπει πάλι στην τρέχουσα ανθρώπινη 
σκέψη. Τώρα όχι για να μας διδάξει την διαλεκτική και 
την σύγχρονη επιστημονική αντίληψη των πραγμάτων, αλ
λά να μας διδάξει την άλλη αντίληψη των πραγμάτων που 
μας είπε στα λίγα απ’ αυτά τα αποσπάσματα που ξέφυγαν 
απ’ τη φθορά του χρόνου.

Να μας διδάξει ότι τα πράγματα δεν είναι μονοσή
μαντα αλλά πολυσήμαντα, να μας διδάξει την πολλαπλό
τητα των συμβάντων στην ίδια χωροχρονική στιγμή, να 
μας διδάξει την αρμονία των αντιθέτων, να μας διδάξει ότι 
αυτό που ζει κι αυτό που πέθανε είναι το ίδιο, να μας διδά
ξει ότι το Είναι και το γίγνεσθαι, η τάξη και το χάος, δεν 
είναι ξεχωριστά πράγματα, αλλά συνυπάρχουν και αλλη- 
λοεπηρεάζονται, να μας διδάξει τέλος μια διαφορετική α
ντίληψη των πραγμάτων, έναν άλλο τρόπο σκέπτεσθαι.

Η ανθρωπότητα σήμερα, πέρα από τα κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματά της, φιλοσοφικά και επιστημονικά, 
έχει φτάσει σέ μια θέση μετέωρη. Ενώ στην επιστήμη, έ
χουν γίνει φοβερά άλματα και ο άνθρωπος άγγιξε κατα
στάσεις που είναι πέραν της συνηθισμένης ροής της ύλης 
(διάσπαση ατόμου, κβαντομηχανική κ.λ.π.) η ανθρώπινη 
σκέψη με το ένα πόδι ακουμπά στην χθεσινή λογική και 
τον κλασικό τρόπο σκέπτεσθαι και με το άλλο ψάχνει το 
κενό έντρομη.

Α ς δούμε κάποιο απόσπασμα που εισφέρει πάνω σ’ 
αυτό το θέμα ο Stephen Hawking. Αφού περιγράφει τις συν
θήκες του πειράματος της γάτας του Σραίντιγκερ, 550 συνε
χίζει: "... Ό ταν ανοίξουμε το κουτί, θα βρούμε τη γάτα είτε
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νεκρή είτε ζωντανή. Ωστόσο πριν ανοίξουμε το κουτί, η κ
βαντική κατάσταση της γάτας θα είναι ένα μείγμα της κα
τάστασης που αντιστοιχεί στη νεκρή γάτα και της κατά
στασης που αντιστοιχεί στη ζωντανή γάτα. Ορισμένοι φι
λόσοφοι της επιστήμης, δυσκολεύονται ιδιαίτερα να δεχ
τούν αυτό το συμπέρασμα, ισχυριζόμενοι ότι η γάτα δεν 
μπορεί να είναι κατά το ήμισυ πυροβολημένη και κατά το 
υπόλοιπο μη πυροβολημένη, όπως ακριβώς μια γυναίκα δεν 
μπορεί να είναι κατά το ήμισυ έγκυος. Η  δυσκολία τους 
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούν μια κλασ
σική έννοια για την πραγματικότητα, οπότε το αντικείμενο 
έχει μια καθορισμένη και μοναδική ιστορία. Η  ουσία της κ
βαντικής μηχανικής συνίσταται στο ότι προσφέρει μια δια
φορετική άποψη για την πραγματικότητα, στο πλαίσιο της 
οποίας ένα αντικείμενο δεν χαρακτηρίζεται μόνο από μία 
και μοναδική ιστορία, αλλά από όλες τις δυνατές ιστορίες."

Ο Stephen Hawking, είναι σίγουρο όχι δεν διάβασε 
Ηράκλειτο, γιατί αν είχε διαβάσει θα τον παράθετε στα σί
γουρα για να ισχυροποιήσει τις απόψεις του που είναι στα 
σίγουρα Η ρακλειτικές.550 551

Έ τσ ι απ’ όλες τις πλευρές ακούγεται μια και μόνη 
κουβέντα. "Για να λύσουμε τα προβλήματα της σύγχρονης 
Επιστήμης, πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμαστε μ ’ έναν άλ
λο  τρόπο σκέψεως απ’ αυτόν που σκεπτόμαστε μέχρι σή
μερα".

Ό λοι τα λένε αυτά, αλλά κανείς δεν τολμά να προ
χωρήσει ένα βήμα πιο πέρα,Όλοι φοβούνται την κλίνη του 
Προκρούστη. Είδαμε πιο πάνω ποιος ήταν ο Προκρούστης 
και μάθαμε ότι τον ξολόθρεψε αυτόν και την κλίνη του ο 
Θησέας. Αμ δε, η κλίνη αυτή, υπάρχει ακόμα και υπήρχε 
πάντοτε. Ο Προκρούστης μπορεί να θανατώθηκε απ’ το 
Θησέα, αλλά πάντα υπάρχουν πρόθυμοι Προκρούστες να υ
πηρετούν την κλίνη. Η κλίνη είναι που σηματοδοτεί, την

ΡΑΛΛΗ φ. Γ̂ Λ/>ΓΑ̂ οΠθ/Λ<>/ H/>Ai:A<lT<>£ ο «<Κ£Κ>£

550 Για το πείραμα αυτό παραπέμπω σε όσα έχω πει πιο πάνω 
στο κεφάλαιο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.
551 Stephen Hawking 'ΜΑΥΡΕΣ-ΤΡΥΠΕΣ, ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΒΡΕ
ΦΗ ΚΑΙ ΑΑΑΑ ΔΟΚΙΜΙΑ", εκδόσεις Κάτοπτρο, Αδήνα 1993, 
σελίδα 155.
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όποιας μορφής καταπίεση (ή στην ουσία, την κάθε φορά ο- 
ριοθέτηση της ελεύθερης σκέψης.) Την πολιτική, την εθνι
κή, την θρησκευτική, την οικονομική, την επιστημονική 
κ.λ.π.

Ο Ηράκλειτος ανατάχθηκε πάνω σ’ αυτήν την κλίνη 
και μας βγήκε, "σκοτεινός", "ψυχασθενής.", και "οχλολοί- 
δορος". Ο Σωκράτης μπήκε κι αυτός στην κλίνη και μας 
βγήκε ένοχος ότι καινά552 δαιμόνια εισάγει και τους νέους 
διαφθείρει Ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στην ίδια κλίνη 
και μας βγήκε ανατροπέας του κοινωνικού καθεστώτος 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και εχθρός του θρη
σκευτικού κατεστημένου του τότε Ισραήλ Και μετά απ’ αυ
τούς πολλοί, αναρίθμητοι άλλοι. Σήμερα η κλίνη αυτή 
λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα πάλι, ίσως σε μικρότερη έ
νταση στα πιο πολλά (αληθινά σήμερα δεν είναι τόσο εύ
κολο ν’ ανεβεί στην πυρά ένας επιστήμονας, απ’ το 
σημερινό θρησκευτικό κατεστημένο, όποιας Θρησκείας ή 
όποιου δόγματος Θρησκείας, όπως ο Γαλιλαίος κινδύνε
ψε ή άλλοι ανέβηκαν, αλλά τίποτε δεν αποκλείεται!), αλ
λά πάντα η κλίνη αυτή είναι ενεργή κι επικίνδυνη και 
σήμερα πιο πολύ μάλλον στην σύγχρονη παγκόσμια επι
στημονική κοινότητα. Έ τσ ι δεν μπορεί κανείς σήμερα να 
μεμθεί ένα σύγχρονο επιστήμονα, που δεν προχωρεί, παρά 
τα, μετ’ επιτάσεως παρατηρούμενα στα εργαστήρια, φαινό
μενα των καιρών που οδηγούν εκεί, σε μερικές περιοχές 
της σκέψης, που από πολλούς αιώνες θεωρούνται μεταφυ
σικές. Φοβάται την σύγχρονη κλίνη του Προκρούστη.

Ο γνωστός μας από πιο πάνω Stephen Hawking, μας 
λέγει πάνω σ’ αυτά:

,/ Οπωσδήποτε οι φιλόσοφοι της επιστήμης θα έπρεπε 
λογικά να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Π ολλοί από 
αυτούς, όμως, δεν είναι παρά αποτυχημένοι φυσικοί που τα 
βρήκαν δύσκολα στο να ανακαλύπτουν νέες θεωρίες και 
κατέληξαν να γράφουν σχετικά με την φιλοσοφία της φυ
σικής'Ισως είμαι λ ίγο  σκληρός με τους φιλοσόφους, αλλά  
και αυτοί δεν υπήρξαν πολύ καλοί μαζί μου ως τώρα. Οι 
προσωπικές μου προσεγγίσεις χαρακτηρίστηκαν αφελείς

κ α ιν ο ύ ρ γ ια
552
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και παιδιάστικες..." 553 Πιο κάτω ο ίδιος συγγραφέας γρά
φει: "..Η αναφορά μου στον φανταστικό χρόνο έγινε αιτία 
να δεχθώ τις άγριες επιθέσεις ενός φιλοσόφου της επιστή
μης. Τι σχέση μπορεί να έχει, είπε, ένα μαθηματικό τέχνα
σμα όπως φανταστικός χρόνος μ ε  το πραγματικό σόμπαν;"

Και ο Ηράκλειτος δεν την φοβήθηκε αυτή την κλίνη, 
και γ ι’ αυτό δεν φοβήθηκε και το "κόστος" να προβάλλει 
δυνατά τις απόψεις του και γ ι’ αυτό όπως είπαμε και πιο 
πάνω ονομάστηκε από "σκοτεινός" μέχρι και με άλλα προ
σβλητικά ονόματα και γ ι’ αυτό είχε πέσει στην πιο βαθειά 
αφάνεια που, όπως και πάλι είπαμε πολλές φορές, τον κα
τέστησε terra incognita ανά τους αιώνες.

Ε, λοιπόν και τι μ’ αυτό; Η Ηρακλειτική σκέψη δεν 
έπαψε να κυκλοφορεί ανά τους αιώνες σ’ όλα τα μήκη και 
τα πλάτη της γης.

Ό λοι σήμερα, τουλάχιστο στην επιστήμη, και την 
διανόηση γενικά, σκέπτονται Ηρακλειτικά κι ας μη το ξέ
ρουν, αλλά κι αν τόξεραν θα δίσταζαν να προσχωρήσουν 
στις Ηρακλειτικές θέσεις που δείχνουν να είναι στο μετα
φυσικό επίπεδο. Ό πω ς είδαμε πιο πάνω ο Ηράκλειτος μας 
λέγει ότι αυτό που ζει κι αυτό που πέθανε είναι το ίδιο553 554 555 
Αυτή η θέση είναι εξ ορισμού μεταφυσική με τον τρέχοντα 
τρόπο σκέψης. Αν όμως το αντιμετωπίσει κανείς με την 
βαθειά Ηρακλειτική αντίληψη του "είναι και του γίγνε
σθαι" σύμφωνα με την οποία το γίγνεσθαι περιέχει το είναι 
και το είναι περιέχει το γίγνεσθαι και πρέπει ν’ αντιμετω
πίζονται ενιαία, θα καταλήξει ν’ αποδεχθεί, στην αρχή φι
λοσοφικά αλλά στη συνέχεια και επιστημονικά αυτή την 
παράδοξη, σε πρώτη ματιά, ταυτότητα.

Εκτός όμως από την επιστήμη, που αργά ή γρήγορα, 
όπως είπαμε πιο πάνω, θα προσχωρήσει με μανία σ’ αυτές

553 Stephen Hawking "ΜΑΥΡΕΣ-ΤΡΥΠΕΣ, ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΒΡΕ
ΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΟΚΙΜΙΑ, εκδόσεις Κάτοπτρο, Αδήνα 1993, 
σελίδα 151.
554 Στο ίδιο βιβλίο σελίδα 157.
555 Πρόκειται για το απ. 88 το οποίο μας λέγει: ταυτό τ’ένι ζων 
καί τεδνηκός
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τις περιοχές της Ηρακλειτικής σκέψης, γιατί δεν θάχει πια 
άλλο σκαλί να κατεβεί σ’ αυτή την μισοβέζικη σκάλα της 
ταλαντευόμενης σημερινής επιστημονικής σκέψης, μεταξύ 
των σύγχρονων πορισμάτων της κβαντικής φυσικής και 
της λογικής της κλασσικής φυσικής, πρέπει και η ανθρώ
πινη σκέψη να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπο
ρεί να δεχθεί αυτό τον άλλο τρόπο σκέψης που μας 
διδάσκει ο Ηράκλειτος.

Βέβαια στον χώρο της διανόησης και της τέχνης, έ
χουν γίνει πολλά βήματα πάνω στην κατεύθυνση αυτή. Για 
παράδειγμα πρέπει να αναφερθεί η μεγάλη σχολή του υ
περρεαλισμού στη λογοτεχνία και κυρίως στην ποίηση και 
τις εικαστικές τέχνες, η οποία κυριαρχεί για  πολλά χρόνια 
στον Ευρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο αλλά και σ’ όλο τον 
κόσμο γενικά. Γι’ αυτό πολλοί θεωρούν τον υπερρεαλισμό 
ή σουρεαλισμό, ότι, σαν φιλοσοφικό ρεύμα, είναι επηρεα
σμένος από την Ηρακλειτική σκέψη.556

Πραγματικά ο υπερρεαλισμός, 557 καίτοι δεν μπορεί 
να πει κανείς ότι υιοθετεί την Ηρακλειτική σκέψη, α- 
κουμπά όμως πάνω σ’ αυτή και ερευνά την εννοιολογική 
πολλαπλότητα των γεγονότων και των φαινομένων, με έ
ναν τρόπο που πλησιάζει πολύ στον Ηράκλειτο.

Στη ζωγραφική, όλες οι μοντέρνες τάσεις, ακολου
θούν μια παράλληλη αναζήτηση της αλήθειας και μια άλ
λης μορφής, αισθητική πραγματικότητα, πέρα από τα φαι
νόμενα. Ακόμη από την εμφάνιση του μεγάλου ρεύματος 
του ιμπρεσιονισμού 558 άρχισε η αναζήτηση μιας άλλης

556 Κ.Αξελός Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, σελ. 10 και 
σημείωση του κεφαλαίου αυτού υη’ αρι8.6, όπου και γίνεται πα
ραπομπή στον Αντρέ Μπρετόν "Τι είναι σουρεαλισμός" Παρίσι 
1934. Βλέπε και Ηράκλειτος εκδόσεις Πλέθρου επιμέλεια J. 
BRUN.
557 Βλέπε και Andie Breton, ΜΑΝΙΦΕΣΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΡΕΑ- 
ΛΙΣΜΟΥ", εκδόσεις "ΔΩΔΩΝΗ", Αθήνα 1983,
558 Από το λατινογενές impression που σημαίνει εντύπωση. Με
γάλο ρεύμα στη ζωγραφική που αρχίζει στα μέσα του 19ου αιώ
να και ακουμπά στις πρώτες δεκαετίες του 20ου. Με τους 
ζωγράφους της σχολής αυτής, το ακριβές περίγραμμα των αντι-
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πραγματικότητας. Μετά ήρθαν ακόμη μεγαλύτερες και βα
θύτερες τομές, πάντα με την ανησυχία της αναζήτησης μιας 
άλλης πραγματικότητας, μιας άλλης διάστασης, αυτού του 
ορατού και απτού κόσμου που μας περιβάλλει, αυτού του 
κόσμου, που είναι το αρχέγονο περιβάλλον μας. Εξπρεσιο
νισμός, * 559 κυβισμός, 560ντανταϊσμός, σουρεαλισμός, 561 είναι

κειμένων και οι λεπτομέρειες μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα και 
μέσα στους πίνακες μπαίνει αδυσώπητο το φως και ιδίως το φυ
σικό ηλιακό φως. Εκείνο που επιδιώκεται πια είναι ν’ αποδοθεί 
η εντύπωση που προκαλείται απ’ το εικονιζόμενο μοντέλο, είτε 
αυτό είναι άνθρωπος, ζώο, αντικείμενο ή τοπίο. Αναζητείται μια 
άλλη αισθητική αντίλημη του κόσμου που μας περιβάλλει. Για 
μένα, προσωπικά, ο πρόδρομος του ιμπρεσιονισμού είναι ο με
γάλος Γάλλος ζωγράφος Corot (1796-1875) και απώτερος πρό
δρομος ο Βενετσιάνος, πολύ λίγο γνωστός σήμερα, αντσίσκο 
Γκουάρντι (1712-1793). Η σχολή αυτή αριθμεί στις τάξεις της 
μεγάλους ζωγράφους. Μανέ, Μονέ, Ντεγκά, Σισλέ, Ρενουάρ, 
Σεζάν, Πισσαρό, Σερά και οι Λωτρέκ, Βαν Γκόγκ και Γκωγκέν, ο 
ιδιόρρυθμος Ρουσσώ, κ.α.
559 Και αυτό από το λατινογενές expression που σημαίνει εντύ
πωση αλλά και ζωηρότητα. Εκπρόσωποι του ρεύματος αυτού 
στις εικαστικές τέχνες, Μούνχ, Κοκόσκα, Ρουώ, Σουτίν, Καντίν- 
σκυ και πολλοί άλλοι. Ο μεγάλος πρόδρομος του εξπρεσιονι
σμού πρέπει να θεωρηθεί, κατά την γνώμη μου, Δομήνικος 
Θεοτοκόηουλος., ο επιλεγόμενος Greco (Κρήτη 1541- Ισπανία 
1614).
560 Για τους κυβιστές υπάρχει μεταφρασμένο στην Ελληνική 
γλώσσα ένα βιβλίο του Guillaume Apollinaire (1880-1918) "ΟΙ 
ΚΥΒΙΣΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΓ, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1983. Βέ
βαια λόγω του πρόωρου θανάτου του Απολλιναίρ, δεν παρακο
λουθεί την μετά το 1918 εξέλιξη της σχολής αυτής, που 
συνεχίστηκε και μετά. Κυριώτεροι εκπρόσωποι του κυβισμού οι 
Πικάσσο, Μπρακ, Γ κρις κ.α.
561 Για τον υπερρεαλισμό σαν ιδεολογικό ρεύμα αναφέρθηκα 
πιο πάνω. Δεν είναι στις προθέσεις μου ν’ αναλύσω εδώ τον υ
περρεαλισμό στο λόγο, στην τέχνη, το θέατρο κ.λ.π. όπως ανα
πτύχθηκε αρχικά απ’ τους Αντρέ Μπρετόν, Πωλ Ελυάρ, Λουί 
Αραγκόν και πολλούς άλλους μετά. Εδώ δα αναφέρω μερικούς

536



vr

ΠΑ/W  Φ- i W f  A l^ n o y V W  ΗΜΚΛ^Τάξ ο  «φ^ζίοζ

μια μικρή απαρίθμηση των ρευμάτων που επικράτησαν 
στην ζωγραφική απ’ την αρχή του εικοστού αιώνα, μέχρι 
και τις μέρες μας. Στο θέατρο, μετά την μεγάλη θεατρική 
σχολή του εξπρεσιονισμού (με τους Κλάϊστ, Μπύχνερ, 
Στρίντμπεργκ), ήρθε στο αιώνα μας το θέατρο του παράλο
γου.

Μη περιμένετε βέβαια εδώ να κάνω ειδικώτερες και 
λεπτομερείς αναλύσεις αυτών των ρευμάτων ή τάσεων, 
γιατί όπως έχω πει σε βαθμό κουραστικό, το βιβλίο αυτό 
δεν θα τέλειωνε ποτέ.

Ας αρκεστείτε. πάνω σ’ αυτά, σ’ όσα λίγα έχω γρά
ψει πιο πάνω και στις υποσημειώσεις. Ειδικώτερα για την 
άμεση επιρροή της Ηρακλειτικής σκέψης στην σύγχρονη 
ποίηση, αναφέρομαι σε όσα έχω πει πιο πάνω στο κεφά
λαιο "Ηράκλειτος και η σύγχρονη ποίηση".

Εκείνο μόνο που θέλω να πω εδώ, είναι κάτι για  να 
ξαναβρούμε το αρχικό μας θέμα. Και το αρχικό μας θέμα 
είναι ο Ηράκλειτος και η σκέψη του. Έ τσ ι λοιπόν, αυτή η 
πλευρά της Ηρακλειτικής σκέψης που, μετά την φοβερή 
διαλεκτική σκέψη που μας κληροδότησε, απομένει ακόμα 
να ερευνηθεί από την γήϊνη ανθρωπότητα, η άλλη εκείνη 
σκέψη του, για την πολυσήμαντη έννοια των πραγμάτων 
και των γεγονότων, όπως αναπτύχθηκε πιο πάνω, στις 
πολλές σελίδες (το ομολογώ) του βιβλίου αυτού, βλέπουμε 
πως έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί την ανθρώπινη σκέψη 
σε γενικό επίπεδο διανόησης και τέχνης και (ίσως πιο λ ί
γο και πιο αργά) σε επίπεδο επιστημονικής σκέψης.

Ο Ηράκλειτος όπως βλέπουμε, πρόσφερε και έχει α
κόμη να προσφέρει πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. 
Το περίεργο όμως είναι ότι η Ηρακλειτική σκέψη, ταιριά
ζει με όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και αναζητή
σεις. Φιλοσοφία, επιστήμη, τέχνη, ποίηση κ.λ.π. οι οποίες 
βρίσκονται πολύ κοντά στην σκέψη αυτή. Αυτό δεν είναι 
τυχαίο. Αυτό είναι απόρροια του είδους και της ποιότητας 
της Ηρακλειτικής σκέψης. Είναι συμπαντική, πανανθρώ
πινη, αποκαλυπτική και διαχρονική. Η Ηρακλειτική σκέ

από τους πιο γνωστούς σουρεαλιστές ζωγράφους, Ερνστ. Ντε 
Κίρικο, Μιρό, Νταλί κ.λ.π.
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ψη, ανάγει την φαινομενική πολυμορφία και πολυπλοκό- 
τητα της ύλης, σε ορισμένες αρχέγονες και πρωταρχικές α
ξίες. Δηλαδή ανάγει την πολυπλοκότητα και το Χάος 
στην αρχέγονη Τάξη. Μέσα στη σκέψη αυτή βρίσκει κα
νείς τα σημάδια που οδηγούν από το γενικό στο ειδικό, 
από το εφήμερο και επουσιώδες στο παντοτεινό και το ου
σιώδες. Γίνεται αναφορά για  τον Λόγο ο οποίος ενώνει 
και συντονίζει όλη την δημιουργία, για την διαρκή ροή 
των πάντων, για την αρμονία των αντιθέτων, για το Είναι 
και το γίγνεσθαι. Η Ηρακλειτική σκέψη προσφέρει μια ε
νιαία θεώρηση όλου του κόσμου ορατού και μη ορατού, του 
Είναι και γίγνεσθαι, του όντος και μη όντος, για τα αν
θρώπινα μέτρα. Για τον Ηράκλειτο, δεν υπάρχουν στεγα
νά διαχωριστικά στις διάφορες μορφές και στους διάφο
ρους κόσμους, δεν υπάρχουν στεγανά διαχωριστικά στα 
διάφορα επίπεδα αντίληψης και συνείδησης.

Ο πιο γνήσιος φιλόσοφος, της αρχής της ενότητας 
του σύμπαντος κόσμου, μας δείχνει, στα λιγοστά αποσπά
σματα που ξέφυγαν την απώλεια, τον δρόμο που οδηγεί 
προς αυτή την άλλη αντίληψη του κόσμου που μας περι
βάλλει.

Έ τσ ι ο Ηράκλειτος, πέρα από τα προβλήματα της 
φιλοσοφίας, της επιστήμης, της ποίησης, της τέχνης και 
γενικά της διανόησης, αγγίζει άμεσα τα προβλήματα του 
ανθρώπου.

Αυτού του ανθρώπου, αυτού του παντοτεινού αλ
λά και του σημερινού , που, εκτός από τα χρονίζοντα δια
χρονικά προβλήματα της ανθρωπότητας, τα οποία θίξαμε 
πιο πάνω, αντιμετωπίζει σήμερα, στο τέλος του 20ου και 
αρχές του 21ου μ.Χ. αιώνα, ειδικά συνειδησιακά προβλή
ματα. Μα θα πουν μερικοί, αυτά ισχύουν για κάθε εποχή. 
Αυτό το δέχομαι ανεπιφύλακτα, αλλά με μια μικρή, ασή
μαντη θάλεγα, επιφύλαξη. Μια χιλιετία  δεν είναι ένα ασή
μαντο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η επίσημη 
ιστορία δεν αριθμεί περισσότερες από 3 χιλιετίες, (από 
1.000 π.Χ. μέχρι το 2.000 μ.Χ.). Θέλετε να πάμε πιο μακρυά, 
θέλετε να πάμε στην "μυθική" Ατλαντίδα; Ε, κι έτσι να το 
μετρήσετε, με βάση την χιλιετία, μετράμε 12 επετείους. 
Ό ταν σ’ αυτά προστεθεί η φοβερή ανάπτυξη της επιστήμης
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και της τεχνολογίας, που πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο 
μισό του 20ου αιώνα, τελειοποίηση του ηλεκτρισμού, ηλε
κτρονικά, τηλεόραση, πληροφορική, κομπιούτερς, περιφε
ρειακά, λέϊζερ, αλλά και παιχνίδια, κακά ή και καλά, 
internet, και όλα τα προϊόντα της σύγχρονης επιστήμης και 
τεχνολογίας, τότε αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πως η 
ανθρωπότητα έχει αγγίξει ένα οριακό σημείο της εξέλιξής 
της. Μα είναι κακά αυτά; Βέβαια δεν είναι και φτάσαν α
σθενείς να θεραπεύονται με καταπληκτικές κι ανώδυνες 
μεθόδους σε πείσμα του Εφέσιου κι αυτών που μας λέγει 
στο απ. 58 562 αναφορικά με τους γιατρούς και τις θερα
πείες τους. Ό πω ς όμως παρατηρεί ο Ηράκλειτος στο πιο 
κάτω απόσπασμα, το κακό και το καλό (τα ενάντια γενι
κώς) είναι ένα και αποτελούν ζεύγη και σαν τέτοια συνυ
πάρχουν. Έ τσ ι λοιπόν η τεχνολογική επανάσταση του 
20ου αιώνα, η οποία μας έδωσε τόσα αγαθά και διευκόλυνε 
αφάνταστα τη ζωή των ανθρώπων, έχει ένα κόστος, ένα α
νάλογο τίμημα. Ή ρθε η μόλυνση του περιβάλλοντος, οι ρύ
ποι κάθε μορφής, η τρύπα του όζοντος, η απομάκρυνση του 
ανθρώπου από την φύση, η μοναξιά, τα ναρκωτικά και τα 
παραισθησιογόνα και η ζωή γενικά και πιο πολύ στις σύγ
χρονες μεγαλουπόλεις, έχασε τη φρεσκάδα και τη ζωντά
νια της και ο άνθρωπος έχασε πολλά από τα ιδανικά του. 
Το κέρδος για την δυνατότητα απόλαυσης των υλικών α
γαθών, έγινε ο άξονας της σκέψης και της επιδίωξης των 
ανθρώπων. Ο άνθρωπος σήμερα νοιώθει εγκλωβισμένος, 
μέσα σε ένα κλουβί που ο ίδιος φιλοτέχνησε.

Έ τσ ι ή αλλοιώς όμως, σήμερα, οι απαισιόδοξες

562 '..καί αγαθόν καί κακόν (ένεσην), οι γουν ιατροί, φησίν ο Η, 
τέμνοντες, καίοντες πάντη βασανίζοντες κακώς τούς αρρω- 
ατούντας, επαιτέονται μηδέν άζιοι μισθόν λαμβάνειν παρά των 
αρρωστούντων, ταυτά εργαζόμενοι, τά αγαθά καί τάς νόσους.” 
Και το αγαθόν και το κακόν είναι ένα. οι ιατροί λοιπόν, λέγει ο 

Ηράκλειτος κάνουν τομές, καυτπριασμούς και βασανίζουν με 
κάθε τρόπο τους αρρώστους και ζητούν επί πλέον, κι αν δεν το 
αξίζουν, αμοιβή απ’ τους αρρώστους, ενώ δεν κάνουν τίποτα άλ
λο από το έργο της φύσης, στην οποία υπάρχουν οι αρρώστειες 
και η θεραπεία.
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προοπτικές για το μέλλον, έχουν πληθύνει σημαντικά, πιο 
σημαντικά ίσως από άλλες εποχές. Κάποιες πολλές δοξα
σίες που κυκλοφορούν αιώνες τώρα, θέλουν να έρχεται μια 
κρίση στο τέλος αυτού του αιώνα ή στις αρχές του άλ
λου.563 Το τέλος της εποχής των ψαριών και η αρχή της ε
ποχής του υδροχόου, σηματοδοτεί οπωσδήποτε μια νέα ε
ποχή. Κι αν μετρήσουμε τις εποχές αυτές του ζωδιακού κύ
κλου, που ανακυκλώνονται κάθε δυο χιλιάδες χρόνια, με 
τον υπολογισμό που χρησιμοποιήσαμε για τις χιλιετίες, τό
τε απ’ την γνωστή ιστορία της ανθρωπότητας μετράμε τώ
ρα την δεύτερη επέτειο, ενώ κι απ’ την Ατλαντίδα ακόμη, 
μετράμε την έκτη.

Έ τσ ι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτή την ει
δικά σημαντική στιγμή της ανθρωπότητας που το ρολόϊ 
της ιστορίας θα πάρει μια αντίστροφη πορεία, στην ατέ
λειωτη αυτή ιστορία των κύκλων που φαντάζει τόσο μυ
θική, στην ελάχιστα γνωστή ιστορία, στους ελάχιστους 
χρόνους της ιστορίας της ανθρωπότητας, μπροστά στα 15 
δισεκατομμύρια της ηλικίας του σύμπαντος.564

Μα που είναι εδώ ο Ηράκλειτος; θα ρωτήσει πιθανά, 
κάποιος αναγνώστης. Μα ακριβώς εδώ είναι ο Ηράκλει
τος. Η Ηρακλειτική σκέψη οδηγεί σε άλλη αντίληψη της 
δομής και της ροής του κόσμου και σε άλλη αντίληψη του 
ανθρώπινου ρόλου μέσα στο αέναο γίγνεσθαι. Ο άνθρωπος 
παύει να είναι μια αποκομμένη προσωπικότητα που άγε
ται και φέρεται από ένα φαινομενικά ξένο, αν όχι και ε-

563 Δεν θα ασχοληθώ περισσότερο στο σημείο αυτό με τις διά
φορες απόμεις και προβλέμεις για την εποχή που έρχεται, από 
τα πορίσματα πολλών ερευνητών από τις Αιγυπτιακές πυραμί
δες, τις προφητείες πολλών προφητών, μεταξύ των οποίων και ο 
Νοστράδαμος, αφήνω τον αναγνώστη να αξιολογήσει αυτά τα 
πράγματα και να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα. Πά
ντως ένα αξιόλογο βιβλίο πάνω στα θέματα αυτά, είναι του 
Charles Berlitz "1999 Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ', ανεξάρτητα από το ότι 
δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με τις απαισιόδοξες προ- 
βλέμεις του.
564 Τόση υπολογίζεται σήμερα η ηλικία του σύμπαντος στον 
πλανήτη Γη.
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χθρικό κόσμο, και από τα συμβάντα του κόσμου αυ- τού. 
Επιφανειακά, ό άνθρωπος φαίνεται σαν απλός πάθη- τικός 
αποδέκτης των συνεπειών που προκαλούν αυτά τα συμβά
ντα, για τα οποία νομίζει πως είναι αμέτοχος, ημέ- 
ρα-νύχτα, ζέστη-κρύο, ξηρασία-υγρασία, λύπη-χαρά, νόσος- 
υγεία κ,λ.π. Με την Ηρακλειτική σκέψη νοιώθει σιγά-σιγά 
σαν μέρος του όλου και σαν θεματοφύλακας του όλου, α
ποκτώντας μια συνειδησιακή διεύρυνση που του επιτρέπει 
να βλέπει καθαρά κάτω και πέρα από τις μορφές, τον συν
δετικό ιστό του κόσμου, αυτού του κόσμου που αγαπά να 
κρύβεται. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη και τη 
δράση του Λόγου, μέσα στη ροή των γεγονότων, σαν ενερ
γό ζωοποιό δύναμη και αρχίζει έτσι ν’ ακουμπάει στον 
Θεό, τον πανταχού παρόντα και ενεργό στον χώρο και 
στον χρόνο.

Έ τσ ι εδώ θα διαφωνήσω με τον νεοέλληνα επιστή
μονα Γιώργο Γραμματικάκη που έγραψε ένα πολύ αξιόλο
γο βιβλίο με τον τίτλο "Η ΚΟΜΗ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ565 και

65 Πάνω στο δέμα αυτό υπάρχει ένα φοδερό ποίημα του Κωστή 
Παλαμά που έχει έτσι:

Τ'ύρω στο εφτάστερο τ’Αμάζι ουρανοδρόμοι 
αμέτρη τοι, γι γά ντω ν κόσμοι και θηρίω μ 

ο Γαλαξίας, ήλιων ωκεανός, ο Ωρίων 
τα Ζώδια, τουΆπειρου τέρατα και τρόμοι

Μουγκρίζει ο Λέων στην ερημιά των αιθέριων 
κι η λύρα παίζει, και σαν τρόπαιο κι η Κόμη  
της Β ερενίκης δείχνεται, ρυθμοί και νόμοι 

μέσα στο χάος χάνονται των μυστηρίων.

Και με τον Ήλιο, Κρόνος,Άρης, Γη, Αφροδίτη 
σέρνουνται, φεύγουν, τρέχουνε κυνηγημένοι 
προς του Ηρακλή το μεγαλόκοσμο μαγνήτη.

Μόνο η μυχή μου, σαν το πολικό τ’αστέρι 
ασάλευτη, όμως λαχταρίζοντας προσμένει.

Δεν ξέρει από που έρχεται, που πάει δεν ξέρει'
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στη σελίδα 31 του βιβλίου του γράφει:566
"ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Α Υ Τ Ο  ΑΦΟΡΑ Σ ’ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ 

που έγινε πριν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο επιστή
μονας που το σχεδίασε δεν είναι πια τριγύρω για να μας ε 
ξηγήσει τι ακριβώς έκανε, και κυρίως, τι ακριβώς σκο
πούς εξυπηρετούσε. Ή ταν δε τέτοιες οι συνθήκες και η 
θερμοκρασία του πειράματος που καθιστούν ανέφικτη την 
επανάληψή του στα γήϊνα εργαστήρια. Προκειμενου, συνε
πώς να ανασυνθέσουμε την αρχική εικόνα, είναι αναγκη 
να ’μελετήσουμε ό, τι πληροφορία από το πείραμα εφθασε 
μέχρι εμάς. Περίπου όπως ο ικανός αρχαιολόγος, που από 
κάποια ευρήματα ή υποθέσεις οδηγείται στην ανασύνθεση
μιας ολόκληρης εποχής, , „  _  Γ -„

Το πείραμα ήταν η δημιουργία του ίδιου του Συμ^ 
παντός. Τη μεγαλειώδη γένεση και την εξέλιξη του είναι.

Έ , όχι εδώ θα διαφωνήσω Ηρακλειτικά !
Ο επιστήμονας που σχεδίασε αυτό το πείραμα, εί

ναι πάντα εδώ τριγύρω. Ούτε έφυγε κι ούτε θα φύγει απο 
εδώ ούτε κι από παντού, όπου το πείραμά του βρίσκεται σε 
εξέλιξη, ζει μαζί μας, αλλά εμείς είναι σαν να εχουμε μια 
δική μας φρόνηση. Είναι, ο επιστήμονας αυτός, που είναι 
το "είναι'' αλλά που είναι σύγχρονα και το "γίγνεσθαι και 
σ’ αυτά αναφέρομαι σ’ εκείνα που έχω πει πιο πάνω.^

Το δημιούργημα δεν είναι ένα αρχαιολογικό τοπίο 
που από μια κατάσταση νεκρή και απολιθωμένη απ’ τους 
αιώνες, ψάχνουμε να βρούμε τον δημιουργό. Ε, όχι αυτός ο 
δημιουργός είναι πάντα εδώ παρών, στα πράγματα, στα γε
γονότα αλλά πριν απ’ όλα είναι μέσα σε μας τους ίδιους. 
Αυτή είναι η Ηρακλειτική αντίληψη της αιώνιας ροής του 
κόσμου. Βέβαια, απ’ όσο πρόφτασα να διαβασω το βιβλίο 
αυτό, που περιήλθε στα χέρια μου, τον Νοέμβρη του \99Ι

PAWH Φ- [ W r A ^ p o / A O /  ΗΡΑ1<Α^Τ0^ ο ^ 1 \ οι

566 Ανεξάρτητα από την ειδική διαφωνία μου στο σημείο αυτό, 
Η ΚΟΜΗ THE ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ απ’ ότι πρόλαβα να διαβάσω, είναι 
ένα δαυμάσιο βιβλίο που αναλύει εκλαϊκευτικά και συνοπτικά 
όλη την σύγχρονη επιστήμη και είναι πολύ καλύτερο απο πο 
λά άλλα ανάλογα βιβλία ξένων συγγραφέων και αξίζει τον κο- 
πο να διαβαστεί.
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και ειχ<χ ενα τεράστιο όγκο μερικών εκατοντάδων βιβλίων 
βιβλιογραφίας να αντιμετωπίσω, γίνεται μόνο μια αναφορά 
στον Ηράκλειτο, στην οποία και αναφέρομαι πιο κάτω 567 
και στον πρόλογο του βιβλίου που είναι γραμμένος από 
τον Στυλιανό Αλέξιου, διαβάζω: Ύπερβαίνοντας τον χρό- 
νο, φτάνει τελικά ο συγγραφέας στο απώτατο μέλλον στο 
τέλος του αιωνος" όταν με  την εξόγκωση του Ήλιου σε 
ερυθρό γίγαντα" θα απορροφηθεί μέσα του ολόκληρο το 

σύστημα των πλανητών. Είναι η εκπυρωσις που συνέλαβε 
ηδη η αρχαία Ε λληνική φιλοσοφία, το τέλος του κόσμου 
μας μέσα στη φωτιά." Βέβαια ο όρος εκπυρωσις, θυμίζει τις 
εκπυρωσεις kcu παλιγγενεσίες" των Στωϊκών, αλλά αν 

σκεφτει κανείς ότι οι Στωϊκοί παρήγαγαν γενικά μια πα
ραλλαγή της Ηρακλειτικής σκέψης, που διαφέρει σημαντι
κά απο αυτήν, οι απόψεις τους αυτές στηρίζονται στην 
Ηρακλεππκη σκέψη περί του πυρός. Αυτό το δέχονται 
πολλοί από τους νέους αλλά και τους αρχαίους συγγρα-

τουλαχιστο απ’ όσο μπόρεσα να φυλλομετρήσω το βιβλίο 
αυτό στο οποίο αναφέρομαι, στο λίγο χρόνο που απέμενε για 
την ολοκλήρωσή αυτού εδώ του βιβλίου. Στη σελίδα 102 αφού 
αναφερεται στον Δαρβίνο και τη θεωρία του περί της φυσικής 
επιλογής των ειδών, που είναι, εξ ορισμού, μια θεωρία γνήσιας 
εξελικτικής ροής, επιλέγει: "..Καθώς έτσι ο μύθος, του αμετά
βλητου των ζώντων οργανισμών καταρρέει, δεν είναι περίεργη 
η σφοδρή αντίδραση που εκδηλώθηκε, και όχι μόνο από θρη
σκευτικό φανατισμό, προς τηνΔαρβινική θεωρία. Το ανθρώπι
νο πνεύμα αρέσκεται στο δόγμα ή τηνεπανάπαυση. (Έχω την 
αντιλημη ότι εδώ ο συγγραφέας θα έγραμε επανάσταση, μιας 
και το δόγμα είναι εξ ορισμού συντήρηση και κατά συνέπεια ε- 
παναπαυση και το αντίθετο του δόγματος είναι η επανάσταση, 
αή/ία ο δαίμονας του τυπογραφείου έκανε το θαύμα του) Η  εκ
θρόνισα τηςΓης ως Κέντρου του Ηλιακού συστήματος από τον 
Κοπερνικο, (όπως είδαμε όμως η διατύπωση του ηλιοκεντρικού 
συστήματος έγινε από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο. Δική μου ση
μείωση) όπως και η ιδέα της συνεχούς ροής των πάντων του 

ρακλειτου, αντιβαίνουν στην Αριστοτελική λογική ότι τα γήι
να δεν αλλάζουν, και αντιμετωπίσθησανμε παρόμοια εχθρότη-
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ψοι^.
Βέβαια για εκπύρωση μιλάει, αναφερόμενος στον Η

ράκλειτο, και ο Ινδός Sri Aurobindo που το αναφέραμε πιο 
πάνω, ας το θυμηθούμε:

"...Και προβάλλει το πρόβλημα. Ο Ηράκλειτος παρα
δεχόταν ή όχι την θεωρία της περιοδικής εκπυρωσης ή 
πραλάγια το πυρ επελθόν κρινείκαι καταλήψεται. 568 569Α ν  υ
ποστήριζε την άποψη αυτή, τότε έχουμε και πάλι χτυπητή  
σύμπτωση της σκέψης του Ηρακλείτου με τις οικείες γνώ
σεις των Ινδών για το περιοδικό πραλάγια της Πουρανικής 
εκπύρωσης του κόσμου με την εμφάνιση των δώδεκα ή
λιων της Βεδαντικής θεωρίας των αιώνιων κύκλων εκδή
λωσης και απόσυρσης από την εκδήλωση.."

Κι έτσι, ο Ηράκλειτος, αυτός ο Μεγάλος Αδελφός 
μας, είναι πάντα ο δικός μας άνθρωπος. Αυτός που δίδαξε 
τους αιώνες, να σκέφτονται διαλεκτικά, αυτός που επη
ρέασε αφάνταστα την γνώση και την σκέψη, εδώ και 2.500 
χρόνια, αυτός που επηρέασε την νεώτερη φιλοσοφία, την 
λογοτεχνία, την ποίηση, τη ζωγραφική και συνολικά την
διανόηση, στην αρχή βέβαια.

Στη συνέχεια θα μας μάθει να είμαστε έτοιμοι να δε
χθούμε την άλλη αντίληψη της πραγματικότητας, πέρα από 
την αντίληψη της παλιάς αλλά και της σύγχρονης, ακόμη, 
επιστήμης, που είτε θέλει είτε όχι, θα ξεπεράσει, εγώ πι
στεύω σύντομα, τα προβλήματά της και τις συστολές, της

568 Το πυρ αναφέρεται στα απ. 30, απ. 31 , απ. 67, απ. 66, και απ. 
90. Οι περισσότεροι από τους "ερμηνευτές του Ηράκλειτου 
στον αρχαίο κόσμο, κι όταν λέω αρχαίο εννοώ τους ουγγρα- 
φείς των τελευταίων και των πρώτων μετά Χριστόν αιώνων, ή
ταν φοβερά επηρεασμένοι από τους Στωϊκούς φιλοσόφους, της 
σχολής που ίδρυσε ο Ζήνωνος ο Κιτιέας από την Κύπρο. Πάνω 
στο θέμα αυτό μπορείτε να βρείτε αξιόλογες αναφορές στο βι
βλίο του Κώστα Αξελού Ό  ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟ
ΦΙΑ" στο οποίο έχω αναφερθεί και πιο πάνω και στο οποίο, 
όπως λέω και πιο πάνω θα βρείτε θαυμάσιες πραγματικά δια
κρίσεις, μεταξύ της Ηρακλειτική ς σκέμης και των θεωριών των 
Στωϊκών.
569 Εδώ ο Sri Aurobindo αναφέρεται στο απ. 66.
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παιδιάστικης αιδημοσύνης της και θα δει κατάματα αυτή 
την αλήθεια που μας έβαλε στο μεγάλο τραπέζι της γνώ 
σης ο Μεγάλος Εφέσιος.

Αυτός είναι ο Ηράκλειτος, όπως εγώ τον αντιλαμ
βάνομαι. Αλλά έχω ένα προαίσθημα, ας μου το επιτρέψετε, 
ότι μετά από μένα, χρονικά αλλά και χωρικά μετά, (άλ
λωστε τώρα έχουμε οικειωθεί με την έννοια του χωρο
χρόνου,) δεινοί βουτηχτάδες της σκέψης, Δήλιους ας τους 
πείτε κολυμβητές, 570 θα βουτήξουν και θα ανασύρουν, από 
τα βάθη της Ηρακλειτικής σκέψης τα μαργαριτάρια που 
περιλαμβάνει για να γίνουν η αφετηρία της νέας γενιάς, 
της γενιάς του 21ου αιώνα, του αιώνα του υδροχόου.

Αυτός ο αφανής και μόνιμα terra incognita Αδελ
φός μας, έχει να πει ακόμη, μ’ αυτά τα ξέφτια της σκέψης 
του, που απόμειναν από την καταστροφή του έργου του, 
πολλά και επίκαιρα για την ιστορική καμπή στην οποία 
βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα, τόσα πολλά και τόσο ε
πίκαιρα που δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε α
κόμη τώρα.

Λέγεται ότι η ιστορία, αξιολογεί με αντικειμενικό
τητα, τα ιστορικά πρόσωπα, την αξία τους και την συμβολή 
τους, στο ιστορικό γίγνεσθαι, μετά από αρκετά χρόνια ή 
μετά μερικούς αιώνες, από την δράση τους. Για τον Ηρά
κλειτο όμως δεν στάθηκαν ικανοί οι 25 αιώνες για να το
ποθετηθεί αυτό το παιδί της Ελλάδας κατά την αξία του 
και την συμβολή του, στο ιστορικό γίγνεσθαι, με αντικει
μενικότητα.

Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο Ηρά
κλειτος βρίσκεται μόνιμα στην αχλύ της ιστορίας και την 
νεφελώδη κατάσταση που δημιούργησε το πυκνό, αλλά α
κατανόητο, για τους αιώνες εκείνους, στους οποίους έζησε, 
έργο του. Ο Ηράκλειτος δεν γίνεται αντιληπτός σε βάθος,

Ας μη ξεχνάμε τι είπε ο Σωκράτης στον Ευριπίδη όταν τον 
ρώτησε για την εντύπωση που του προκάλεσε το έργο του Ηρά
κλειτου: ",.ά μεν συνήκα γενναία οίμαι δε και ά μη συνήκα πλήν 
Δηλίου γε τίνοςδείται κολυμβητοΰ"{όσα κατάλαβα ήσαν σπου
δαία, νομίζω δε και όσα δεν κατάλαβα να ήσαν σπουδαία, αλλά 
Χρειάζεται κάποιος Δήλιος κολυμβητής)

ΠΑ/W  φ. Γ^Λ^ΓΑΚΟΠΟ/ΑΟ/ ΗΜΜ<·ΙΤ<>£ ο  <φ<ζΐθ£
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ούτε από τον μεγάλο Σωκράτη, ούτε από τον Πλάτωνα, 
ούτε από τον Αριστοτέλη, ούτε από τους Ελεάτες, ούτε 
από τους Ατομικούς, ούτε από τους Στωϊκούς. Δεν τους α
ναφέρω με χρονολογική σειρά, αλλά έτσι τυχαία. Ολοι πή
ραν απ’ αυτόν, αλλά τελικά δεν κατανόησαν στο βάθος την 
Ηρακλειτική σκέψη, και αυτό είναι πολύ λογικό και ευε
ξήγητο. Ο Ηράκλειτος συλλαβίζει έναν άλλο τρόπο σκέ
ψης, που έμελε να περάσουν πολλοί αιώνες για να γίνει 
αντιληπτός.

Ό ταν ο Ηράκλειτος επιτίθεται, σε όλους τους ^πα
λαιούς προγόνους του, πλην των Ορφικών και των αρ
χαίων" μυστηρίων, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει στην 
αρχαία Ελληνική πραγματικότητα το γιατί.

Ό ταν ο Ηράκλειτος λέγει "Πολυμαθίη νόον έχειν 
ου διδάσκει Ησίοδον γαρ αν εδίδαξε και Πυθαγορίην, αυ- 
τίς τε Ξενοφάνεα τε και Εκαταίον" 571 (Η πολυμάθεια δεν 
διδάσκει να έχεις νού. Αν ήταν έτσι θα δίδασκε τον Ησί
οδο και τον Πυθαγόρα κι ακόμη τον Ξενοφάνη και τον Ε- 
καταίο.) εννοεί ότι η αληθινή γνώση δεν διδάσκεται με τις 
γνωστές διδακτικές μεθόδους ανά τους αιώνες, αλλά από 
άλλο κανάλι Ο Ηράκλειτος πάνω σ’ αυτό το θέμα έχει πει 
την μεγάλη αλήθεια στη φοβερή φράση που είδαμε και πιο 
πάνω.: "ο άναξ ου τό μαντειόν εστι τό εν Δελφοίς, ούτε λέ
γει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει."

(ο άναξ, ο οποίος είναι ο κύριος του μαντείου στους 
Δελφούς, ούτε φανερώνει ούτε αποκρύπτει, υποδηλώνει 
μόνο με σημάδια.)

Έ τσι, η αλήθεια, δεν παίρνεται από την άλφα η τη 
βήτα, ή και οποιαδήποτε διδασκαλία, αλλά μόνο απ τα ση
μάδια (τα σύμβολα) που σηματοδοτούν την γνώση. Η φύση, 
που αγαπά να κρύβεται, τοποθετεί για  την ανεύρεση της α
τραπού της γνώσης, σημάδια.

Ο Ηράκλειτος δεν είχε τίποτα με τον Όμηρο η τον 
Ησίοδο ή τον Πυθαγόρα κ,λ,π. ούτε ήταν σύγχρονός τους, 
ούτε ανήκαν σε διαφορετικές σχολές, κι αν σε μερικά απο
σπάσματα τους επιτίθεται δεν είναι ούτε από προσωπική 
αντιπαλότητα, ούτε από προσπάθεια ν’ αποκτήση μια υστε- 571

ΡΆΛΛΗ φ. Γ<Δί>ΓΑΚΟΠΟ/ΑΟ/ Ηί> ΑΜΗΤΟΣ ο  <Φ4£|<:>£

571 Διογένης Λαέριιος 6ι6λ. ένατον αριδ. 1
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ροφημία τσαλακώνοντας τα νερά τέρατα της αρχαίας Ελ
ληνικής σκέψης. Ό πω ς είδαμε πιο πάνω ο Ηράκλειτος ή
ταν ένας ταπεινός, και μονήρης άνθρωπος, που αφού πα
ραιτήθηκε απ’ το βασιλικό του αξίωμα, έζησε για πολλά 
χρονιά σαν αναχωρητής. Αποποιήθηκε την δελεαστική 
πρόσκληση του Πέρση βασιλιά και ούτε δέχτηκε αξιώματα 
που του προσφέρθηκαν από τους συμπολίτες του. Από το 
προφίλ του Ηράκλειτου, όπως το αντιμετωπίσαμε στα άλ- 
λα κεφάλαια του βιβλίου, αλλά και σ’ αυτό το κεφάλαιο, ο 
Ηράκλειτος δεν ήταν εκείνος που θα έκανε επιθέσεις από 
προσωπική φιλοδοξία και υστεροφημία. Ο Ηράκλειτος θέ
λει, κατά την γνώμη μου, μ’ αυτόν τον τρόπο να τονίσει 
ότι η αληθινή γνώση δεν είναι φύσης διδακτικής αλλά βι
ωματικής. Δηλαδή, ότι η ανθρώπινη γνώση, με όλες τις 
γνωστές μεθόδους διδασκαλίας της, δεν είναι δυνατό να 
μεταδώση την ουσιαστική και ζώσα κατάσταση του Λόγου 
η του Θεού, δηλαδή την αληθινή γνώση. Αυτή η γνώση 
μπορεί μόνο ν’ αποτυπωθεί με σημάδια, που ο καθένας από 
εμάς μπορεί να τα βιώσει. Και όταν μιλά για πολυμάθεια, 
εννοεί στα σίγουρα αυτή την ανθρώπινη πολυμάθεια.

Βέβαια έτσι μπορεί να αδικεί λίγο κάποιες απ’ τις 
κορυφές,  ̂της μεγάλης κι ανεπανάληπτης στους αιώνες, 
Ελληνικής σκέψης και κύρια τον μεγάλο Πυθαγόρα, αλλά,’ 
πως να το κάνουμε, η γνώση του Ηράκλειτου, αυτού του α
παίδευτου, επίσημα, παιδιού, αυτού που δεν πήγε ούτε σε 
κανένα επιφανή δάσκαλο, ούτε στα γνωστά τότε ανατο
λικά ή Αιγυπτιακά κέντρα "διδασκαλίας της γνώσης", ό
πως πήγαν πολλοί άλλοι Έ λληνες, μεταξύ των οποίων και 
ο Πυθαγόρας, είναι καθαρά βιωματική. Ο Ηράκλειτος δεν 
είχε ούτε Σχολή, ούτε μαθητές, όπως είδαμε πιο πάνω. Ο 
Ηράκλειτος, κινείται σε ορισμένες περιοχές της σκέψης 
αυτόνομες, που θα μπορούσαμε να τις πούμε με μια γενική 
ορολογία "αναρχικές, " ορολογία η οποία όμως επικαλύ
πτει την σημερινή εννοιολογική υπόσταση του όρου. Δηλα- 
οη, με λίγα λόγια, η βασική αντίληψη του Ηράκλειτου για 
την αντικειμενική πραγματικότητα, είναι σαφέστατα αι
τιοκρατική, με την έννοια ότι ο Λόγος είναι ο κανόνας ή 
οι κανόνες που διέπουν το γίγνεσθαι. Εμφανίζεται όμως 
σαν αναρχικός", δηλαδή με την έννοια της έλλειψης στα-

ΠΛ/W  <)>. [~<ΛίΤΑΚορο//\ο/ WAtA^TOZ ο <ψ<ζιοζ
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θερών αρχών που διέπουν το γίγνεσθαι, όταν λέγει η επά
νω η οδός και η κάτω είναι μία, όπως και η ημέρα και η 
νύχτα και κυρίως όταν λέγει κάποια πράγματα ("κουφά" θα 
λέγαμε σήμερα) που ενοχλούν πολύ κόσμο και πρώτο και 
καλύτερο τον Αριστοτέλη, όπως είδαμε πιο πάνω. Πραγ
ματικά για την τρέχουσα αντίληψη όποιας εποχής, θέσεις 
όπως: "αυτό που ζει κι αυτό που πέθανε είναι ένα",572 ηχούν 
παράξενα και επιφανειακά θρυμματίζουν την αιτιοκρατική 
συνοχή της σκέψης του, αφού εισάγουν "μεταφυσικά" στοι
χεία. Αλλά εδώ βρίσκεται αυτή η ιδιομορφία της σκέψης 
του Ηράκλειτου, η οποία θεωρεί το Είναι και το Γίγνεσθαι 
σαν αδιάσπαστη ενότητα η οποία μπορεί να κατανοηθεί 
μόνον όταν εξετάζονται ενιαία τα μέρη της, όσο κι αν αυτό 
φαίνεται επιφανειακά ότι δεν είναι μέσα στα πλαίσια της 
τρέχουσας λογικής. Πιο πάνω είδαμε τις έννοιες της Τά
ξης και του Χάους, όπως διαμορφώνονται από την σύγ
χρονη επιστήμη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σημερινή επιστήμη 
ψηλαφίζει κάποιες έννοιες που δεν διαφέρουν πολύ από 
την Ηρακλειτική σκέψη. Η αταξία και η τάξη που συνυ
πάρχουν μαζί στην θεωρία του Χάους, είναι έννοια που αν- 
τιδιαστέλλεται στην τρέχουσα λογική αντίληψη. Πραγμα
τικά πως είναι δυνατό μέσα σ’ ένα και το αυτό γίγνεσθαι, 
σ’ ένα σύστημα, να συνυπάρχουν ταυτόχρονα τάξη αλλά 
και αταξία. Αυτό σίγουρα ξεφεύγει από την τρέχουσα λο
γική των πραγμάτων και πολύ πιο σίγουρα ακουμπά στην 
Ηρακλειτική σκέψη, όπως την αντιμετωπίσαμε πιο πάνω, 
πέραν από το γεγονός ότι ούτε και οι σημερινοί επιστήμο

572 Ο βαθειά επηρεασμένος από τον Ηράκλειτο ποιητής Οδυσ- 
σέας Ελύτπς μας λέγει: Χ α ρ ά ζ ω  τ ι ς  φ λ έ β ε ς  μ ο υ  κ α ι  κ ο κ κ ι ν ί 

ζ ο υ ν  τ α  ό ν ε ι ρ α .  Τόσο εύλογο το ακατανόητο! Πως είναι 
δυνατόν αλήθεια να χαράζεις τις φλέβες και να κοκκινίζουν τα 
όνειρα. Κι από μια άπομη είναι. Το πραγματικό, δηλαδή το ορα
τό και απτό, βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το μη 
"πραγματικό", δηλαδή το μη ορατό και απτό.

Σήμερα μετά τη φοβερή ανάπτυξη της ατομικής και στη συνέ
χεια της κβαντικής επιστήμης, ξέρουμε ότι τα όρια ανάμεσα 
στην ύλη και την ενέργεια και την αντιύλη, το παρόν, το π α ρ ε λ 
θόν και το μέλλον, είναι τόσο εύθραυστα.
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νες που ασχολούνται με το Χάος αναγνωρίζουν τον Ηρά
κλειτο κι ίσως πολλοί αγνοούν και την ύπαρξή του.

Αλλά ο Ηράκλειτος γίνεται αναρχικός, με την ση
μερινή έννοια του όρου, από το γεγονός ότι οι περισσότε
ροι άνθρωποι, σε κάθε ιστορική εποχή, ενώ ζούν καθημε
ρινά και σε κάθε έκφραση της ζωής τους με τον Λόγο, 
ζουν σα να έχουν μια δική τους φρόνηση, δηλαδή ζουν σαν 
να μην αντιλαμβάνονται το εσωτερικό νόημα του Λόγου. 
Έ , τότε ο Ηράκλειτος γίνεται αναρχικός και λέγει: "άξιον 
Εφεσίοις ηβηδόν απάγξασθαι πάσι καί τοις ανήβοις τήν 
πόλιν καταλιπείν, οίτινες Ερμόδωρον άνδρα εωυτών ονή- 
ιστον εξέβαλον φάντες ημέων μηδέ εις ονήιστος έστω, ει 
δέ μή, άλλη τε καί μετ’ άλλων."

Όλοι οι ενήλικες Εφέσιοι να κρεμαστούν και να α- 
φήσουν την πόλη στους ανηλίκους, αφού εξώρισαν τον Ερ- 
μόδωρο, που υπήρξε μεταξύ τους ο πιο άξιος, λέγοντας κα
νείς να μη είναι πιο άξιος ανάμεσά μας, αλλοιώς, να πάει 
να ζήσει αλλού και με άλλους.

Ακριβώς αυτά είπε ο Ηράκλειτος όταν βγήκε σε 
κάποιο τηλεοπτικό κανάλι της Εφέσου. Τι είπατε; Ό τι το 
500 π.Χ. δεν υπήρχε τηλεόραση; Ναι μάλλον έχετε δίκιο. 
Αλλά η Ελληνική πραγματικότητα, είχε τα αντίστοιχα 
"μίντιουμ" 573 Κι αυτά τα "μίντιουμ" ήταν ο γραπτός λόγος, 
που πριν, πολύ πριν, από τον πατέρα της τυπογραφίας, τον 
Βυτεμβέργιο, ήταν γνωστός στο χώρο της Μεσογείου με 
την μέθοδο της γραφής πάνω σε πάπυρο ή περγαμηνή, ό
πως αυτά τα είδαμε πιο πάνω, ή χαράσσονταν στην πέτρα 
ή τον πηλό

Στο βιβλίο του Ουμπέρτο Έ κ κο  "ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 
ΡΟΛΟΥ" μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες πάνω σ’ 
αυτούς τους αντιγράφεις των βιβλίων της αρχαιότητας, 
τους κατά πολύ μεταγενέστερους βέβαια στην περίπτωση 
αυτή, αυτούς τους αφανείς υπηρέτες των "μίντιουμ" ανά 
τους αιώνες, που όμως έκαναν χρήση της αντιγραφής, όχι 
με πολύ διαφορετικό τρόπο από τους αρχαίους ομοτέχνους

573 / ,  ,μίντιουμ ή μέντιουμ προήλθε από την Ελληνική λέξη μέσον 
που εκλατινίστηκε σε μέντιουμ και στην Αγγλική του έκδοση 
"μίντιουμ".

ΡΑΛΛΗ φ. Γ̂ Λ̂ ΓΑΚΟΠΟ/ΛΟ/ ο «Φ«£Ιθ£
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τους.
Για σκεφτείτε όμως την αντίδραση του φοβερού Ε- 

φέσιου, εάν είχε κληθεί σε ένα σημερινό τηλεοπτικό κα
νάλι, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον Κόσμο, δίπλα σε 
βαμμένες εξωφρενικά τραγουδίστριες, κάποιων πολλών δε
καετιών ζωής, που κάθε φορά που εμφανίζονται, μειώ
νουν δραματικά την ηλικία απ’ την οποία ξεκίνησαν να 
τραγουδούν, για να μειώσουν την αυτονόητη ηλικία τους. 
Για σκεφτείτε ακόμα τον Ηράκλειτο να μετέχει σε μια τη
λεοπτική εκπομπή με κάποιους σύγχρονους επώνυμους ( η
θοποιούς, τραγουδιστάδες, μοντελίστ κ.λ.π.) μεγάλης ή μι
κρής ηλικίας που σε κάθε τρεις λέξεις επαναλαμβάνουν τα 
"βασικά εγώ..και όχι μόνο.." και που οι άντρες φορούν 
σκουλαρικάκι στο αυτί ή καπελλάκι ή κασκόλ, έτσι για να 
εντυπωσιάζουν τα πλήθη ή για  να υποδηλώνουν τις ανομο
λόγητες ή κι ομολογημένες, με κάποιο τρόπο, ιδιαιτερό- 
τητές τους, τότε ο Ηράκλειτος θα γινόταν θηρίο. Θα έ
παιρνε, αν δεν μας έλεγε τίποτα χειρότερο, το κριθάλευρο 
με το νερό για να φάει, για να υποδείξει και πάλι τον δρό
μο, όπως τον έδειξε και στούς Εφέσιους πριν από 2500 
χρόνια.

Ο Ηράκλειτος είναι πραγματικά ένας γνήσιος αναρ
χικός, αλλά μόνο γ ι’ αυτούς που το παίζουν δήθεν ελεύ
θεροι και δεν είναι παρά δεσμώτες των παθών τους, τα ο
ποία τα ντύνουν όμορφα με διάφορα ονόματα, χάντρες και 
κορδελάκια και μπόλικη ψευτοκουλτούρα. Αυτοί που μι
λάνε με άνεση και υπεροψία για την "ελευθερία" και ο κα
θένας τους την εννοεί όπως αυτός θέλει και όπως ταιριά
ζει στον εαυτό του ή, στήν καλύτερη περίπτωση, στο στενό 
κύκλο των ομοϊδεατών τους. Αλλά τώρα ας δούμε: υπάρχει 
ελευθερία; και ποια τα αντικειμενικά της όρια;

Στην πρώτη ερώτηση, θα απαντήσω καθαρά Ηρα- 
κλειτικά. Και υπάρχει και δεν υπάρχει. Στη δεύτερη ερώ
τηση, θα απαντήσω και πάλι Ηρακλειτικά, τι άλλο μπο
ρούσα άλλωστε. Τα αντικειμενικά όρια της ελευθερίας εί
ναι ο Ηρακλειτικός Λόγος, αυτό το παγκόσμιο σχέδιο του 
γίγνεσθαι, που κανείς δεν μπορεί να το υπερβεί, χωρίς τις 
ανάλογες συνέπειες. Έ τσ ι λοιπόν η ελευθερία υπάρχει στο 
περιβάλλον του Λόγου, μόνο στο μέτρο που αυτή επιτρέ
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πεται απ’ τους κανόνες του Λόγου. Ό ταν κάποτε εμείς α
ποφασίσαμε να πέσουμε στον κύκλο των ενσαρκώσεων, 
αποδεχτήκαμε τους όρους της ύλης, για να πάρουμε τα δι- 
δάγματά της, που εμείς τα θελήσαμε και τα επιδιώξαμε, για 
να γίνουμε ισόθεοι, αποδεχτήκαμε ταυτόχρονα και σαν α
ναγκαία συνέπεια των επιδιώξεών μας, την υποταγή και 
τη συμμόρφωση σ’ αυτούς τους κανόνες. Απ’ τα πιο πάνω 
καταλαβαίνει ο καθένας την έννοια του γεγονότος ότι η 
ελευθερία υπάρχει και δεν υπάρχει. Υπάρχει απεριόριστη 
ελευθερία, αλλά μόνο μέσα στους κανόνες του Λόγου, που 
οφείλω να ομολογήσω ότι μέσα σ’ αυτούς τους κανόνες 
του Λόγου, η ελευθερία είναι μεγάλη, για τα ανθρώπινα 
μέτρα, πάντοτε.

Είδαμε πιο πάνω ότι οι σύγχρονοι επιστήμονες της 
ατομικής επιστήμης και της κβαντομηχανικής, αναρω
τιούνται πόση ελευθερία είχε ο Θεός κατά την δημιουργία 
του σύμπαντος και που καταλήγουν ότι και ο Θεός είχε 
πολύ μικρή ελευθερία. Ακόμα είδαμε το απ. 94 και το απ. 
30, του Ηράκλειτου, που σ’ αυτά, ο μεγάλος Εφέσιος μας 
λέγει ότι ακόμη και ο Ή λιος δεν μπορεί να υπερβεί τα μέ
τρα χωρίς συνέπειες, αλλά ακόμη και το "αείζωον πυρ", α
νάβει και σβήνει με μέτρα, δηλαδή με κανόνες. Έ τσ ι πρέ
πει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε και ελεύθεροι και δε
σμευμένοι.

Ό ταν εδώ μιλάω για ελευθερία, δεν αναφέρομαι 
στην κοινωνική και οικονομική ελευθερία που παραβιά- 
ζεται πολλές φορές από διάφορα ανά τους αιώνες ανελεύ
θερα συστήματα, τα οποία επινοούν κάθε φορά, αδελφοί 
μας μεν άνθρωποι, οι οποίοι όμως υπερβαίνουν τα "μέτρα". 
Λεν μιλάω, προς Θεού, για  μια τέτοια δέσμευση κι ανε
λευθερία, κατά της οποίας είναι θεμιτή η αντίσταση, με τα 
ανάλογα "μέτρα".

Μιλάω γ ι’ αυτούς τους αδελφούς μας, που στο όνομα 
μιας ελευθερίας, που οπωσδήποτε δεν μπορούν να μας δώ
σουν τον ορισμό της, στρέφονται εναντίον των πάντων.

Μιλάω ακόμη γ ι’ αυτούς που λένε ή κι αν δεν το λέ
νε, το εννοούν με την συμπεριφορά τους: "Εγώ είμαι ε 
λεύθερο πουλί". Μπα! ποιος είπε ότι το πουλί είναι ε- 
λεύ- θέρο; Υπόκειται κι αυτό όπως όλοι μας στα μέτρα. Η
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πο- λυπληθής και συμπαθητική οικογένεια την πτηνών, ε- 
ξαρ- γυρώνει την επιλογή της να ζει στον αέρα με το ανά
λογο τίμημα. Στον αέρα, στο φυσικό τους περιβάλλον, δεν 
υ- πάρχει συνήθως τροφή και πόση για τα πτηνά. Αυτά υ
πάρχουν στη γη και εκεί γίνονται θύματα των ζώων της 
γης και πρώτα απ’ όλα του ανθρώπου.

Ναι, μπορεί ο Γλάρος Ιωνάθαν574 575 να έκανε μια υπέρ
βαση, μικρή θα πω εγώ, των μέτρων, αλλά όλα τα έμβια ό
ντα και πρώτος και καλύτερος ο άνθρωπος, μπορεί να κά
νει αυτή την μικρή υπέρβαση των μέτρων.

Η Δαρβίνεια φυσική επιλογή των ειδών, επιβεβαι
ώνει ότι μέσα στους κανόνες του γίγνεσθαι, (μέτρα) υ
πάρχει κι αυτή η δυνατότητα της υπέρβασης, σε επίπεδο ύ
λης. Ό πω ς αντιλαμβάνεται βέβαια ο αναγνώστης, στις πιο 
πάνω περιπτώσεις, η έννοια της υπέρβασης δεν είναι ταυ
τόσημη με την υπέρβαση του Ήλιου. Αυτή η υπέρβαση του 
Γλάρου Ιωνάθαν είναι μια "νομοθετημένη", ας πούμε, από 
τον Λόγο υπέρβαση, αλλά που δεν είναι απαραίτητο να 
συμβεί σε κάθε άνθρωπο αλλά ενδεχόμενο.

Αυτή η δυνατότητα της υπέρβασης, τουλάχιστο σε 
ανθρώπινο επίπεδο, περνάει αναγκαία από την κατανόηση 
του Λόγου, της μοναδικής, δηλαδή, αντικειμενικής πραγ
ματικότητας πάνω στον πλανήτη Γη, αλλά και παντού, της 
αλήθειας επομένως.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εισέφερε μια ανεπανάλη
πτη φράση πάνω στο θέμα αυτό:

"Γνώσεσθαι την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει 
υμάς//575

Εμπρός λοιπόν, όσοι αδελφοί αναζητάτε μανιωδώς 
την ελευθερία, ιδού ο δρόμος: Γνωρίστε την αλήθεια και η 
αλήθεια θα σας προσφέρει την γνώση που ζητάτε αλλού κι 
αλλού και θα σας ελευθερώσει. Μα που είναι αυτή η αλή
θεια, θα ρωτήσουν πολλοί αναγνώστες. Θα σας πω αμέσως. 
Αυτή η αλήθεια δεν είναι μακριά, αυτή η αλήθεια είναι πο-

ΠΑΛΛΗ Φ· Γ̂ Λ̂ ΓΑ̂ ΟΠΟ/ΑΟ/ Ηί>4ΚΛ̂ Τ<>£ <> «Κ£Ι<>£

574 Ο Γλάρος Ιωνάθαν είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο του Richard 
Bach, που εκδόθπκε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Δ.Κ. Ζάρβα- 
νος, Αθήνα 1974.
575 Ιωάννη 8 32-33.
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λυ κοντά μας, δίπλα μας και πρώτα απ’ όλα μέσα μας. Πα
ρατηρείστε προσεκτικά αυτό που είναι γύρω μας. Το 
φυτικό βασίλειο, τα ζώα. Δέστε την εσωτερική αρμονία 
που αναβλύζει από την φύση και τα φαινόμενά της, παρά 
τις επιφανειακές αντιθέσεις, που επέβαλε ο Λόγος για την 
αναγκαία τροφική αλυσίδα και τις καταστροφές των μορ
φών, που είναι αδήριτη ανάγκη για την πρόοδο και την 
καθολική εξέλιξη του σύμπαντος Κόσμου.

" Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην απο- 
θάνη, αυτός μόνος μένει, εάν δε αποθάνη πολύν καρπόν 
φέρει."™ Μας λέγει λοιπόν ο Ευαγγελιστής, ότι στο επί
πεδο γης, και γενικώτερα σε επίπεδο ύλης ο κανόνας είναι 
η καταστροφή των μορφών ή ο θάνατος των μορφών για 
την παραγωγή του έργου, που είναι η διαρκής εξέλιξη της 
ζωής. Εδώ πάλι η σκέψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ακουμ- 
πά για μια ακόμη φορά στον Ηράκλειτο και την ρήση του 
"τα πάντα ρεί"

Και ύστερα παρατηρείστε τα ουράνια σώματα και 
την "αέναη" και αρμονική τροχιά τους. Θα αναρωτηθείτε 
γιατί έβαλα την λέξη αέναη μέσα σε εισαγωγικά. Θα σας 
εξηγήσω αμέσως. Οι τροχιές αυτές δεν είναι αέναες, με την 
τωρινή αντίληψη του Χωροχρόνου. Πρώτ’ απ’ όλα γιατί 
σήμερα ξέρουμε ότι τα ουράνια σώματα δεν είναι παντο- 
τεινά, αλλά, αφού ο νόμος της διαρκούς εξέλιξης, κυβερνά 
τα πάντα, έχουμε κι εδώ καταστροφές μορφών κι αναπα
ραγωγής της ύλης, από την έκρηξη ή την κατάρρευση ενός 
άστρου, μέχρι την δημιουργία, από την αστρική του ύλη, 
κάποιου άλλου ή την δημιουργία μιας μαύρης τρύπας, από 
την κατάρρευση ενός άστρου. Αλλά πιο πέρα γιατί κανένα 
σύμπαν δεν είναι οριστικό και αμετάκλητο κι αυτό γιατί 
τα πάντα υπόκεινται στους νόμους και τους κανόνες του 
Λόγου και κινείται διαρκώς, διαστελλόμενο και συστελ- 576

576 Ιωάννη 12, 24-25. Ε άν ο  κόκκος του σταριού που 9α πέσει 
στη yn δ εν  πεθάνει, μ ένε ι αυτός μ ό νο ς  του, α ν  όμως πεδάνει 
φ έρνει π ολύ  καρπό. Εδώ αναπτύσσεται η φοβερή αλήθεια της 
καταστροφής των μορφών, που δεν είναι τίποτε άλλο από το 
Θεϊκό Σχέδιο. Ο Ηράκλειτος εδώ εισφέρει κάποια δυναμικά α
ποσπάσματα.
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λόμενο την ίδια στιγμή όπως μας λέγει ο Ηράκλειτος.
Έτσι, τελειώνοντας θέλω να πω ότι ο Ηράκλειτος 

και η σκέψη του, έχει ακόμη να προσφέρει πάρα πολλά 
στην Ανθρωπότητα, σ’ οποιοδήποτε τομέα της ανθρώπινης 
σκέψης και σ’ οποιοδήποτε τομέα της ανθρώπινης δρα
στηριότητας. , , „ , „

Ο Ηρακλειτικός λόγος είναι κάτι σαν σύμβολο, ία  
σύμβολα, έχουν μια μοναδική ικανότητα. Γίνονται αντιλη
πτά, ανάλογα με τον βαθμό της συνειδησιακής ανάπτυξης 
του ανθρώπου. Σε κάποιο επίπεδο ο άνθρωπος αντιλαμ
βάνεται κάποια πράγματα, με αφορμή κάποιο σύμβολο και 
σ’ ένα ανώτερο επίπεδο, πάνω στο ίδιο σύμβολο, κάποια 
άλλα.

Το σύμβολο είναι μια αρχέγονη σημειολογία που α
κολουθεί τα αρχέτυπα.

Ό πω ς είδαμε πιο πάνω και συγκεκριμένα στο στο 
απ. 93 μας λέγει: "ο άναξ ου τό μαντείον εστι τό εν  Α ελ -  
φοίς, ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει.'.77 Ο μεγάλος 577

577 Στα σίγουρα πολοί αναγνώστες 8α έχετε σκεφτεί πως ίσως 
σας "έπρηξα'' με τον εμμονή μου σε κάποια αποσπάσματα. Να 
σας πω κάτι; Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Αλλά πως να 
μη σας πρήξω, όταν σήμερα απ’ όλα τα μέσα μαζικής επικοινω
νίας, εξαπολύεται ένα μόνιμο μήνυμα. "Τηλεφω υείστε στο τάδε 
τηλέφωνο, μ ε  αλμυρή εννοείται yia τα οικονομικά σαςχρέω ση, 
να σας πούμε το μ έλ λ ο ν  σας, με την ή τον αστρολόγο τάδε ή με  
την ή τον μ ά γο  τάδε, και δ εν  συμμαζεύεται, τα χαρτιά του ΤΑ- 
Ρ Ω  λ έ ν ε  την μοίρα σας και π ολλά  άλα παρόμοια. Όταν στο 
ημερήσιο ή τον περιοδικό τύπο, διαβάζεις αγγελίες του τύπου. 
στείλε τόσα να σου  πούμε την αληθινή γνώση, να σε̂  απαλλά
ξουμε α π ’όλα  τα προβλήματά σου, όταν το "στείλε τόσα για να 
σου στέλνουμε το μηνιαίο ραβασάκι της αλήθειας  δίνει και 
παίρνει, όταν πολιτικοί, καλλιτέχνες, αθλητές, επιστήμονες, χα 
ζοί, επισκέπτονται συστηματικά, χαρτορίχτρες, καφετζούδες, 
μέντιουμ, μάγους, Δασκάλους, Γκουρού, μευδόχριστους και 
μευδοπροφήτες, με, εννοείται, την ανάλογη αμοιβή, για να μά
θουν τα μελούμενα και να βοηθηθούν στην ατομική τους εππυ- 
χία, δεν μπορείς παρά να λες και να ξαναλές ότι η γνώση δεν 
μοιράζεται έτσι, αλλά μόνο με σημάδια και ούτε πουλιέται.
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δάσκαλος, ο Ηράκλειτος είναι εκείνος που πρώτος εισηγή- 
θηκε στην σύγχρονη εποχή την αξία του συμβόλου, την α
ξία της σημειολογίας, σαν τρόπο συνοπτικής έκφρασης της 
αληθινής γνώσης. Στα σίγουρα δεν ξέρουμε το ακριβές 
δείγμα γραφής του έργου του Ηράκλειτου ( Περί Φύσιος) 
μιας κι αυτό έχει χαθεί, σε χρονική περίοδο που δεν μπο- 
ρουμε σήμερα ακόμη να ελέγξουμε, αλλά απ’ αυτό που δια
σώθηκε, δεν μένει καμμιά αμφιβολία, πως ο Ηράκλειτος ή
ταν ένας μεγάλος φυσικός, ένας μεγάλος φιλόσοφος, αλλά 
και ένας μεγάλος σημειολόγος.

Προσέξτε, είπα ένας μεγάλος σημειολόγος κι όχι ο 
πρώτος σημειολόγος. Ο πρώτος σημειολόγος είναι ο Λό
γος, δηλαδή η εκδηλωμένη θεότητα, δηλαδή η φύση, αυτή, 
που αγαπάει να κρύβεται, όπως μας λέγει ο Ηράκλειτος 
στο απ. 113 κι αγαπώντας να κρύβεται, εκδηλώνεται μόνο 
με σημεία. Μετά, ήρθαν οι ατέλειωτοι αδελφοί μας της ε
σωτερικής ιεραρχίας, που μέσα στα σπήλαια και μέσα σε 
δύσκολες εποχές της ιστορίας της ανθρωπότητας, χάραξαν 
τα αρχέτυπα σύμβολα της ουσιαστικής Γνώσης, δηλαδή της 
αλήθειας. Σημεία βέβαια, ναι ακριβώς σημεία, αφού ο Α 
πόλλωνος ούτε λέγει, ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει, με την 
έννοια που είδαμε πιο πάνω.

Κάποια όμως θλιβερά όντα που αναπαράγουν τους 
εαυτούς τους, όπως η διπλή έλικα του DNA αναπαράγει 
την ζωή και που κατάκλυσαν τους ατέλειωτους γήινους 
αιώνες και ύστερα τον εικοστό, και ανακυκλώνουν με την 
συμπεριφορά τους, το πρωταρχικό σφάλμα, που στην Αν
θρωπότητα στοίχισε την έκπτωση απ’ τον Παράδεισο, 578 
εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη της ζωής πάνω 
στον πλανήτη Γη. Κι ενώ αυτή τους η συμπεριφορά, μας έρ- 
ριξε σ’ αυτή εδώ τη λάσπη, μέσα από τις προτροπές και τις 
παρακινήσεις του όφι, του φιδιού δηλαδή, αυτού που παρέ
συρε την Εύα και τον Αδάμ στην έκπτωση από τον Παρά
δεισο, αυτός ο φοβερός υποκινητής, ο όφις, ντύνεται πάντα,

’Δ ωρ £ά ν ελάβατε, δωρεάν δώτε ” είπε ο Χριστός.
με όποια  συμβολική έννο ια  μπορούμε να το α π οδεχθούμ ε  

αυτά τα πράγματα, δη λαδή  του παραδείσου, του Α δάυ Εύας 
oqu κ.λ.π.
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παράξενα σχήματα για να μας απροσανατολίζει από τον 
τελικό στόχο, από την καταληκτική πορεία. Μη νομίσει ό
μως κανείς ότι ο όφις είναι κάτι έξω από μας, ο σκανδα
λιάρης και ζαβολιάρης, αυτός ο όφις είναι πια μέσα μας, 
στον καθένα μας. Γιατί θα ρωτήσετε. Γιατί κανένας εξωτε
ρικός πειρασμός ή κανένας όφις δεν μπορούσε να παρασύ
ρει τον Αδάμ και την Εύα αν δεν τον είχαν μέσα τους. 
Αυτό συνάδει με την αρχή της δυαδικότητας που διέπει 
όλο το σύμπαν. Ο Ηράκλειτος με τόσο γλαφυρές αναλύσεις 
μας έχει μιλήσει γι’ αυτή την δυαδικότητα. Τι να πρωτοθυ- 
μηθούμε! Το απ. 67. ο θεός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, πό- λεμος ειρή
νη, κόρος λιμός, αλλοιούται δέ όκωσπερ (πυρ), οπόταν συμμιγή θυώμασιν, 
ονομάζεται καθ' ηδονήν εκάστου.

ο θεός είναι η μέρα και η νύχτα, χειμώνας καλοκαίρι, πόλεμος και ει
ρήνη, χορτασμός και πείνα και αλλοιώνεται, όπως ακριβώς το πυρ, το οποίον, 
όταν αναμιχθεί με αρωματικές ουσίες, παίρνει το όνομα κατά το κέφι του καθε- 
νός, που μας λέει με λίγα λόγια, ότι σε κάθε τι υπάρχει και 
το καλό και το κακό σαν αντίρροπες αλλά αναγκαίες δυ
νάμεις αντιθέσεων για την λειτουργία του σχεδίου. Μή
πως στο απ. 58 δεν μας είπε:, καί αγαθόν καί κακόν (έν εστιν) και το 
αγαθόν και το κακόν είναι ένα:, ή μήπως δεν μας είπε στο α.π .. 88 
ταυτό τ' ένι ζων καί τεθνηκός καί εγρηγορός καί καθεύδον καί νέον καί γηραιόν 
τάδε γάρ μεταπεσόντα εκείνα έστι κ'ακείνα πάλιν μεταπεσόντα ταύτα.

είναι το ίδιο αυτό που ζει κι αυτό που πέθανε, αυτό που είναι ξύπνιο κι 
αυτό που κοιμάται, νεότητα και γηρατειά διότι αυτά μεταπίπτουν και γίνονται 
εκείνα και εκείνα πάλι μεταπίπτουν σε αυτά.

Βλέπουμε λοιπόν πως ο Ηράκλειτος περιγράφει αυτή 
την δυαδικότητα του σύμπαντος, την αναγκαία ύπαρξη των 
αντιθέτων καταστάσεων του Αδάμ και της Εύας αλλά και 
του πονηρούλη όφι.

Ο πιο καλός, λέγεται, είναι εκείνος που κάνει τα 
λιγώτερα λάθη. Έ τσ ι εδώ ο πιο καλός είναι εκείνος που 
βγάζει λιγότερο όφι και περισσότερο από το άλλο αν
θρώπινο συνθετικό. Μη με ρωτήσετε τι είναι αυτό. Νομίζω 
είναι κατανοητό πια για τον καθένα. Κανένας δεν μπορεί 
να πάρει τίποτε το ουσιαστικό αν δεν πληρώσει με ψυχή 
με την έννοια που είδαμε πιο πάνω στο απ. 18. Έ τσ ι λοιπόν 
Αυτός, ο δικός μας, με την έννοια όλων των ανθρώπων, Η
ράκλειτος είναι πάντα εδώ, έτοιμος να μας δώσει την σκέ-

Μ
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f H ^ L T  είναΐ φ0βερ'ί " Ο ^ ο ν τ η  κα, κολυ&άσ,ατη.
η ην σκέψη που αν μπορέσουμε να την διαννώσουιιε 

μας οδηγεί με ασφάλεια στον οληθ.νό δ ρ ά μ ο Τ η Γ ν νώ σ ^

« f t E S S K  παρέχε' την « ■ *-'

π ^ ™ Γ ω" Κ° τητ“  σΤ” ν m O Pta Της ‘" “ «"Κ "*= ανθρω-
Ναι πράγματι ο Ηράκλειτος, σαν μια τεοάστ,α mvw 

ϋηηίαη' φΐγθυρα’ απλώνει χην σκέψη του πάνω σε όλα to

λες ̂ ς^ λ ύ σ ε ι^ σ ’ ^ ® ρω^ °ττ'τα<’ και επιχειρεί 1  δώσει όλες τις λύσεις σ αυτα. Διευκρινίζω, η σκέψη του κι όνι γ.
Ηράκλειτος, ο οποίος δεν είχε βέβαια την έγνοια τ ω ν ^ ι-

ων μας προβλημάτων, αλλά διατυπώνοντας τις αpχέγovεc

6 ^ Z V 0U,; V0ll0U? TOU ™ Λ υ ρ 3 Γ σ εόλες τις εκφάνσεις της εκδήλωσης, δίνει κάποια συαείσ 
για την κατανόηση και την πορεία μας. ™

°  ΗΡ“ κλειτος δεν είναι εκείνος που δίνει έ- 
το μες λύσεις, γιατί αυτός μας είπε ότι τέτοιες έτοιμες λύ-
' ^ Λν ε,1! αΐ ε<Ρικτεζ> όταν μας είπε στο φοβερό απ 93 
οτι ο Απολλωνας ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει. Ρ

Ετσι ο Ηράκλειτος εισάγει έναν άλλο τοόπο ποο- 
σεγγισης της εσωτερικής αλήθειας, μακρυά από αμα>ίβολυσ

Γ ξ ης απ6Κτη,,ης τηζ “λήθε^ ·  ^
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Ό τα ν μου μπήκε η ιδέα να γράψω αυτό το βιβλίο, 
μέσα στην σκέψη μου ήταν ένα βιβλιαράκι των 100 μέχρι 
150 σελίδων, σαν μια μικρή ατομική προσπάθεια να πω πέ
ντε πράγματα, για  το πως εγώ αντιλαμβάνομαι το έργο του 
Εφέσιου. Αλλά λάθεψα, οπωσδήποτε, στην κυριαρχική δύ
ναμη αυτού του παιδιού της Εφέσου, πάνω στη σκέψη του 
ανθρώπου, μικρής, μέτριας ή μεγάλης ευφυΐας, δεν έχει ση
μασία.

Έ τσ ι κι εγώ, παιδί μιας μικρής ευφυΐας, 579 έπεσα 
στο δόκανο της φοβερής Ηρακλειτικής σκέψης, ίσως της 
πιο γνήσιας Ελληνικής σκέψης, σε όλους τους ασήμαντους 
30 ιστορικούς αιώνες και τις χιλιάδες αιώνες τις προϊστο
ρίας της Γης. Το δόκανο παραήταν δυνατό για ν’ αντέξω. 
Κι έτσι αυτή την ώρα, όταν αυτό το βιβλίο, έχει τελειώσει 
(!) νοιώθω ότι δεν έχω πει ούτε ένα Λόγο γΓ αυτό το φοβε-

579 Μη νομίσετε ότι αυτό που λέω εδώ είναι υποκριτική μετριο
φ ροσύνη  Ό χι. Στα σίγουρα όχι. Ό ταν προσπαθείς να μηλαφί- 
σεις, αυτή την φ οβερή  σκέμη του Ηράκλειτου, εξ  ορισμού  
νοιώ θεις αδύνα μ ος κι ανασφ αλής και συνεπώ ς μικρός. Α λλά  
εδώ  δ εν  είναι πρωταρχικά και μ ό νο  το δ έ ο ς  απέναντι στην Η- 
ρακλειτική σκέμη, είναι κάτι άλλο. Α πό την Ελληνική αρχαιό
τητα και μέχρι και σήμερα, ο  Η ράκλειτος και η σκέμη του 
α π α σ χ ό λ η σ ε  και α π α σ χολεί ακόμη τα πιο φωτεινά πνεύματα  
της γης. Α π ό  τους ατομικούς της αρχαίας Ε λλάδας (Λεύκιπ- 
πος-Δημόκριτος), τους γιατρούς (Ιπποκράτης, Γ αληνός, Α βικέυ- 
νας, Π αράκελσος κ.λ.π.), τους Ελεάτες, τον Πλάτωνα και τον Α 
ριστοτέλη, Στωϊκούς, νεοπλατω νικούς και ό λ ο υ ς  τους άλλους  
που έχω  αναφ έρει μέσα στις σελίδες του β ιβλίου αυτού. Στα 
νεώτερα χρόνια  ότι εκλεκτό στην σύ γχρονη  σκέμη σε προσωπι
κότητες, έχε ι α σ χο λη θ εί με του Ηράκλειτο και την σκέμη του. 
Hegel, Γκαίτε, Νίτσε, Λ έυιν, Χάϊυτεγκερ, Χ άϊζεμ περγκ  και τό
σοι άλλοι, α σ χολή θ η κ α ν μ’ αυτόν κι έ χ ο υ ν  αυαφερθεί όλοι σ ’ 
αυτό το βιβλίο. Πως λ ο ιπ όν  να μη νοιώθει κανείς μικρός μπρο
στά σ'αυτούς τους ογκόλιθους;
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ρό παιδί της Ελληνικής σκέψης, με τα τόσα που είπα στις 
πολλές σελίδες του βιβλίου αυτού. Ναι αυτό είναι ακριβώς 
εκείνο που συμβαίνει με τον Ηράκλειτο. Δ εν μπορείς εύ
κολα να τον προσεγγίσεις και κάθε φορά που νομίζεις ότι 
είσαι στα σίγουρα μέσα στην Ηρακλειτική σκέψη, ξαφνικά 
νοιώθεις σα νάσαι απέξω. Κάποιες τέτοιες στιγμές κατά 
την οδοιπορία της συγγραφής, μπορώ να πω πως έφτασα σε 
μια απρόσμενη συνειδητοποίηση των Ηρακλειτικών φρά
σεων όπως διατυπώνονται στα απ. .95 (Ιππόλ. Έ λεγχ. 9, 
10) όπου λέγει: "γναφείω οδός εύθετα καί σκολιή μία εστί, 
φησί, καί η αυτή." η κίνησις του κοχλίου του βυρσοδέψη, 
ευθεία και ελικοειδής είναι μία, λέγει, και η ίδια, και 60, 
(Ιππόλ. Έ λεγχ . 9, 10) όπου λέγει: "οδός άνω κάτω μία καί 
ωυτή." η επάνω και η κάτω οδός είναι μία και η αυτή. 
Εδώ ασφαλώς θα με ρωτήσει κάποιος αναγνώστης τι σχέ
ση έχουν αυτά τα αποσπάσματα στο σημείο αυτό, στον επί
λογο αυτού του βιβλίου. Είναι κάτι πάνω στο οποίο δεν 
μπορώ με σαφήνεια να σας απαντήσω. Πάντως μπορώ να 
σας πω πως όταν ένοιωθα πως είμαι μέσα στην Ηρακλειτι- 
κή σκέψη και την ίδια ώρα ένοιωθα ότι ήμουν έξω απ’ αυ
τήν, άρχισα να αντιλαμβάνομαι το αληθινό νόημα αυτών 
των αποσπασμάτων. Πάντως οφείλω να πω ότι είτε νοιώ
θεις πως είσαι μέσα, είτε νοιώθεις πως είσαι έξω, όταν α- 
κουμπάς τα Ηρακλειτικά αποσπάσματα, έχεις την φοβερή 
αίσθηση ότι περιέχουν την αληθινή πραγματικότητα, την 
αρχέγονη γνώση. Τι λένε όμως αυτά τα αποσπάσματα, κα
λείται ο καθένας μας να το αντιληφθεί. Τα αποσπάσματα 
αυτά, και μερικά άλλα που τα αντιμετωπίσαμε πιο πάνω, 
βάζουν ένα αμετάκλητο τέρμα στον από πολλές χιλιάδες 
χρόνια, τρόπο σκέπτεσθαι και "λογικής" αξιολόγησης των 
πραγμάτων και των γεγονότων, πάνω στον πλανήτη Γη. 
Ναι, ο Ηράκλειτος, είναι εκείνος που μας διδάσκει, ότι κά
θε σκέψη, κάθε κατάσταση, κάθε πράγμα και κάθε έννοια, 
έχουν μια πολλαπλή δυναμική που φτάνει μέχρι και στον 
αντίποδα της μιας έννοιας, έναντι μιας άλλης που όλες ό
μως βρίσκονται μέσα στο ατέλειωτο πλέγμα μιας πολλα
πλής πραγματικότητας, που εμείς καλούμαστε να κατα
νοήσουμε.

Απ’ όσα είδαμε πιο πάνω, ο Ηράκλειτος, δεν δέχεται
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σαν σημείο αναφοράς την πολυμάθεια. Ο Ηράκλειτος δέχε
ται σαν σημείο αναφοράς μόνο την κατανόηση του Λόγου, 
αυτού του Λόγου που στηρίζεται αποκλειστικά πάνω στην 
διαρκή ροή των πάντων και πάνω στην αρμονία των αντι
θέτων και πάνω απ’ όλα πάνω στην τελική ενότητα των 
πάντων. Αυτός είναι ο Ηράκλειτος, ο δικός μας Ηράκλει
τος, ο σημερινός και ο παντοτεινός Ηράκλειτος, αυτός ο 
διαχρονικός Εφέσιος, που η σκέψη του μπόλιασε όλη την 
ιστορία της ανθρωπότητας στα τελευταία 2.500 χρόνια. Έ 
τσι λοιπόν αυτό το τρομερό παιδί, μας λέγει, στα αποσπά
σματα αυτά, πράγματα συνταρακτικά κι απόκοσμα, με 
κάποια έννοια, γιατί, όπως λέγει και ο Χριστός, σε από
σπασμά του που το είδαμε πιο πάνω, αυτός δεν είναι απ’ 
αυτόν τον κόσμο. Μα τέλος πάντων ποιος είναι ο Ηρά
κλειτος; θα ρωτήσετε τώρα. Δεν ξέρω θα σας απαντήσω. 
Και πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά κι αν ήξερα δεν θα σας έ
λεγα. Και γιατί να σας το πω; Τι θα μπορούσατε να ωφελη
θείτε άραγε από μια τέτοια αποκάλυψη; Ο Ηράκλειτος δεν 
είναι εκείνος που μας μετάδωσε το μεγάλο μήνυμα ότι η α
λήθεια ούτε λέγεται ούτε κρύβεται αλλά μόνο σημαίνεται; 
ή κάνω λάθος; Ό χ ι δεν κάνω λάθος, τουλάχιστο σ’ αυτό, 
μπορεί σε όλα τα άλλα. Αλλά σ’ αυτό ο τρομερός Εφέσιος 
είναι περισσότερο από αποκαλυπτικός, περισσότερο από 
σαφής.

Αλλά εδώ, τελειώνοντας, έχω μια επιθυμία να κάνω 
μια υπέρβαση.

Κατά την γνώμη μου 580 ο Ηράκλειτος, είναι ένας 
Ά γγελος ή, για τον ανατολικό τρόπο σκέψης κι έκφρασης, 
ένας Αβατάρ, που ήρθε στη γη σαν προάγγελος της σκέψης 
εκείνης που μπορεί να οδηγήσει τους αδελφούς- ανθρώ
πους, στην ατραπό της θεογνωσίας.581 Λέγει πράγματα απο- * 583

580 Αυτό που 8α  πω τώρα εδώ, είναι μια καθαρά υποκειμενική  
και γι’ αυτό ευάλωτη, άπομη.
583 Τ ο θεογνω σία , να το ερμηνεύσετε, σ α ν τρόπο ή διαδικασία  
γνώ σης των θείω ν πραγμάτω ν της εκδήλω σης, κι όχ ι γνώ σης  
του Θ εού-είμαστε, εμείς οι άνθρω ποι πολύ μακρυά απ’ αυτή την 
κατάσταση- ούτε να το σ υ νδέσ ετε με καμμιά, οποιαδήποτε, ε 
σωτερική σχολή .
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καλυπχικά και πολύ έξω από την τρέχουσα έννοια των α
ξιώσεων 582 των πραγμάτων και των γεγονότων, για την ε
ποχή του. Αλλά αυτά τα κατ’ αρχήν ακατάληπτα πράγ
ματα, αρμόζουν άνετα, με όλες τις εκφάνσεις της σύγχρο
νης σκέψης, όπως είδαμε πιο πάνω. Κι έτσι, δεν είναι ο Η
ράκλειτος που ήρθε να ταιριάσει με την σύγχρονη αν
θρώπινη αντίληψη, αλλά θα πω, μπορεί να έχω και λάθος, 
έστω κι αν είναι πολύ τολμηρό, ότι η σύγχρονη δυνατό
τητα αντίληψης είναι εκείνη που ανέβηκε στο επίπεδο της 
Ηρακλειτικής σκέψης. Κι αυτό που λέγω εδώ, μπορώ να 
πω πως έχει σήμερα και μια αντικειμενική, επιστημονική 
μάλλον, επιβεβαίωση. Συγκρίνετε αυτές τις απόψεις του 
πρώτου φυσικού, της Εφέσου, που αναπτύξαμε πιο πάνω, με 
τις αντιλήψεις περί φυσικής των επιστημόνων από τον 
πρώτο και μεγάλο Αριστοτέλη και μετά απ’ αυτόν από 
τους επιστήμονες της αναγέννησης και μετά απ’ αυτούς με 
τις θεωρίες των Κοπέρνικου, Γαλιλαίου, Νεύτωνα, κι ακό
μη του Αϊνστάιν, και θα δείτε να υπάρχει μια χασματική 
απόσταση.

Συγκρίνετε μετά την Ηρακλειτική σκέψη με την κ
βαντική επιστήμη την πρώιμη και την ύστερη και θα δεί
τε ότι η σκέψη αυτή δένει ικανοποιητικά μ’ αυτή και κάτι

582 με την έννο ια  που χρησιμ οποιούνταν στην αρχαία Ελληνική  
γλώ σσα και που σημαίνει, τα αξιώματα δη λαδή  τις καθιερωμέ
νες  και κοινά αποδεκτές αρχές. Είδαμε πιο πάνω  ότι ο Α ριστο
τέλης, προσπαθώ ντας να  αποκρούσει κάποιες θέσ εις  του 
Ηράκλειτου, κάνει επ ίκληση αυτών των αξιωμάτων με την δια
τύπωση: "ει δ ε  μη ενδέχετα ι άμα υπάρχειν τω αυτώ ταναντία 
(προσδιωρίσδω δ ’ ημ ίν και ταύτη τη προτάσει τα ειω δότα / αν  
λοιπόν, είναι αδύνατο στο ίδιο πράγμα, να υπάρχουν τα αντίθε
τα, (ας λη φ θούν υπόμη και στην πρόταση αυτή οι καθιερω μένοι 
σε μας προσδιορισμοί). Αυτοί οι προσδιορισμοί είναι τα αξιώ
ματα, αυτά τα αξιώματα που ο  Η ράκλειτος τσαλαπατάει βάναυ
σα, κατά την αντίλημη του Α ριστοτέλη και των άλλω ν  
επιστημόνω ν της αρχαίας Ελληνικής σκέμης. Ό χ ι ο  Η ράκλει
τος έρχεται από άλλη  διάσταση σκέμης, όχ ι μ ό νο  το ίδιο έγκυ
ρης με την σκέμη του Αριστοτέλη, αλλά κάτι περισσότερο. Της  
γνή σιας διαχρονική ς επιστημονικής σκέμης.
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ακόμη πιο συνταρακτικό: Η Ηρακλειτική σκέψη, συγκλί
νει καθημερινά όλο και περισσότερο με την κβαντική επι
στήμη.

Πραγματικά, κάθε νέα θεωρία στον χώρο αυτό, α- 
κουμπά όλο και περισσότερο στην Ηρακλειτική σκέψη. Εί
δαμε πιο πάνω συνοπτικά τις αναλογίες που υπάρχουν με
ταξύ του Ηράκλειτου και των νεωτέρων θεωριών της 
κβαντικής επιστήμης π.χ. των θεωρίων του Χάους, των Υ- 
περχορδών κ.λ,π.

Ο Ηράκλειτος σαν φιλόσοφος, δεν είναι ασφαλώς ο 
φιλόσοφος ο οποίος ταιριάζει ιδεολογικά στην μακρυά πε
ρίοδο της κλασσικής επιστήμης που οριοθετείται χρονικά 
από τον Αριστοτέλη και τον Αϊνστάιν. Για την αντίληψη 
των επιστημόνων αυτής της περιόδου, ο Ηράκλειτος είναι 
ένας φιλόσοφος που εισφέρει σκέψεις και θέσεις αυταπό
δεικτα αντιεπιστημονικές και υπερβαίνουσες τις αξιώσεις 
της επιστήμης αυτής της περιόδου, θέσεις που κινούνται 
στο χώρο της μεταφυσικής.

Αντίθετα είναι ο φιλόσοφος ο οποίος ταιριάζει κά
θε μέρα και περισσότερο με τα ρεύματα της σύγχρονης επι
στήμης.

Έ τσ ι λοιπόν μπορούμε να πούμε πως ο Ηράκλει
τος, διατυπώνει πορίσματα μιας άλλης επιστημονικής 
πραγματικότητας, ίσως αρχέγονης, που όμως για τους ισ
τορικούς χρόνους της ανθρωπότητας, ηχούν παράταιρα και 
γιατί όχι τραγικά πρώιμα. Αλλά, όπως λέει η φράση "έχει 
ο καιρός γυρίσματα", και μέσα στα γυρίσματα αυτά η αν
θρωπότητα είναι ώριμη πια να καταλάβει τον "σκοτεινό".

Μα θα ρωτήσει κάποιος αναγνώστης, μ’ όλα αυτά κι 
αυτά που μας λες, πως μπορεί άραγε ο Ηράκλειτος να βοη
θήσει την σύγχρονη επιστημονική σκέψη; Θα ρωτήσω κι 
εγώ με την σειρά μου: Εννοείτε μ’ αυτή την ερώτηση πως 
θα βοηθήσει την επιστήμη να αποκτήσει μεγαλύτερες ταχύ
τητες του φωτός και να επισκεφθεί όλες τις γωνιές του 
σύμπαντος, να βρει εξωγήινες νοήμονες προσωπικότητες 
και τα λοιπά και τα λοιπά;

Ο Ηράκλειτος, σ’ αυτό το επίπεδο της ανθρώπινης 
γνώσης, μπορεί να προσφέρει στην γενική κατανόηση του 
σύμπαντος που προκύπτει από την ειδική κατανόηση του

Π4ΛΛΗ φ. ^Μ Γ Α ϊορογΑ Ο ·/ ΗΜΚΜΓΓΟξ ο  «φ<·l io i
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μικροκόσμου καν της φύσης του πλανήτου μας. Για υπερ- 
διαστημικά ταξίδια στην ανδρομέδα, στον άλφα του Κε
νταύρου κ,.λ.π. οπωσδήποτε δεν έχει συντάξει ταξιδιωτικές 
οδηγίες. Μας λέγει όμως κάποια σημαντικά πράγματα, σε 
πολλά αποσπάσματα, που μπορούν να βοηθήσουν στην επί
λυση των τρεχόντων προβλημάτων της επιστήμης, όπως 
αυτά τα αναπτύξαμε πιο πάνω στα επί μέρους αποσπάσμα
τα και στα άλλα κεφάλαια. Αλλά εκτός απ’ αυτά προσφέ
ρει κάποιες γενικές ρήτρες για έρευνα και ουσιαστική 
κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει, τόσο από επι
στημονική πλευρά, όσο και από φιλοσοφική. Ο Ηράκλειτος 
και η σκέψη του, διαγράφουν, όπως είπαμε και πιο πάνω, 
ένα μονοπάτι διαφορετικής ποιότητας τρόπου σκέψης. Για 
παράδειγμα θα αναφέρω κάποια αποσπάσματα

ξυλλάψιες όλα και ουχ όλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, συνάδον διά- 
δον, και εκ πάντων εν και εξ ενός τα πάντα.

Συνάφειες, όλα και όχι όλα, συμπορευόμενο και μη συμπορευόμενο, 
ταιριασμένο και αταίριαστο, από τα πάντα ένα κι από το ένα τα πάντα.

Απ. 10
Εδώ ο Ηράκλειτος μας ενώνει τα πάντα, από το Θεό 

μέχρι το πιο ελάχιστο μόριο ύλης, αλλά και πιο κάτω μέχρι 
και το ελάχιστο υποατομικό σωματίδιο. Έ τσ ι αν κατανοή
σουμε το ελάχιστο, αλλά πλήρως, προσέξτε πλήρως, μπο
ρούμε να μάθουμε το Όλο. Τα κλειδιά της κατανόησης του 
σύμπαντος, βρίσκονται οπωσδήποτε και στη γη και παντού.

ταυτό τ' ένι ζων καί τεθνηκός καί εγρηγορός καί καθεύδον καί νέον καί 
γηραιόν τα δε γάρ μεταπεσόντα εκείνα έστι κ'ακείνα πάλιν μεταπεσόντα τού
τα.

είναι το ίδιο αυτό που ζει κι αυτό που πέθανε, αυτό που είναι ξύπνιο κι 
αυτό που κοιμάται, νεότητα και γηρατειά διότι αυτά μεταπίπτουν και γίνονται 
εκείνα και εκείνα πάλι μεταπίπτουν σε αυτά.

Απ. 88
Α υ τ ό  το  α π ό σ π α σ μ α  μ α ς  δ ίν ε ι  μ ια  ά λ λ η  δ ιά σ τα σ η  τη ς  Η -  

ρ α κ λ ε ιτ ικ ή ς  Σ κέψ ης.
Α λ λ ά  μ η ν ξ ε χ ν ά τ ε  κ α ι το: 
αι ψυχαί οσμώνται καθ’ Άιδην. 
οι ψυχές οσφραίνονται στον Άδη.
Απ. 98.
Δ ιαλογιστείτε πάνω σ’ αυτά και μπορείτε να έχετε 

μια γνώμη τι μπορεί να προσφέρει ακόμη στην ανθρωπότη
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τα ο Ηράκλειτος και η Σκέψη του.
Ετσι αντιλαμβάνομαι εγώ το φαινόμενο Ηράκλει

τος. Αν κι εσείς το αντιλαμβάνεστε έτσι, τότε μην περι
μένετε άλλο, σκύψτε με βουλιμία πάνω στην ακένωτη αυτή 
πηγή σοφίας και ρουφήξτε τους ζωογόνους χυμούς της δια
χρονικής του σκέψης.

Τελειώνοντας θέλω να ομολογήσω ότι μερικά από 
τα αποσπάσματα, όχι πολλά, αλλά όχι και ευάριθμα, δεν 
μπήκαν στο μικροσκόπιο αυτού του βιβλίου. Οι λόγοι για 
την παράλειψη μου αυτή είναι πολλοί. Δ εν θα τους ανα
φέρω όλους παρά μόνον ένα. Η απροσδόκητη έκταση του 
βιβλίου αυτού. Μα, θα μπορούσαν να πουν κάποιοι ανα
γνώστες, δεν μπορούσες να περιορίσεις κάποια θέματα, κά
ποιες επαναλήψεις για να αντιμετωπίσεις κι αυτά τα απο
σπάσματα, μέσα στις ίδιες σελίδες; Ναι μπορούσα. Αλλά το 
βιβλίο αυτό και κύρια η συγγραφή του, δεν ήταν αποτέλε
σμα μιας ακαδημαϊκής αντιμετώπισης του θέματος, δηλαδή 
όταν έχω βάλει τα πάντα πάνω στο τραπέζι της μελέτης κι 
αρχίζω να γράφω ένα βιβλίο. Ό χ ι η δομή αυτής της συγ
γραφής ήταν πολύ διαφορετική. Ή ταν ένα ταξίδι, μια ανα
ζήτηση. 'Ενα άνοιγμα στον απέραντο ωκεανό της Ηρα- 
κλειτικής σκέψης, αυτής της δυσνόητης σκέψης που προ- 
μηνά και προφητεύει ένα πολυκύμαντο και περιπετειώδες 
ταξίδι σε κάποιες άγνωστες περιοχές του σύμπαντος, αυ
τού του απτού και ορατού κόσμου. Έ τσ ι λοιπόν το βιβλίο 
αυτό, γράφτηκε σαν ένα ταξιδιωτικό, σαν ένα ημερολόγιο 
της πορείας μου προς τον τελικό στόχο. Ό σοι από τους α
ναγνώστες έφτασαν στο σημείο αυτό του βιβλίου θα έχουν 
καταλάβει αυτό που λέω εδώ. Ναι, εγώ  περπάτησα ένα 
δρόμο και θέλησα αυτή την πορεία μου να την αποτυπώσω 
με πιστότητα για λογαριασμό μου και πριν απ’ όλα, για λο
γαριασμό του αναγνώστη. Βέβαια ο τελικός προορισμός 
μου ήταν η Ηρακλειτική σκέψη. Αυτή ήταν η Ιθάκη μου. 
Αλλά το ταξίδι ήταν πολύ ανώτερο, τι είπα πολύ ανώτερο; 
παρντόν το ανακαλώ και λέω εξίσου σημαντικό με τον 
προορισμό. Ναι γιατί η Ηρακλειτική Σκέψη δεν είναι απλά 
μια Ιθάκη. Πάνω στο θέμα αυτό παραπέμπω τον αναγνώ
στη στο ανάλογο ποίημα του μεγάλου Έ λληνα ποιητή 
Κωνσταντίνου Καβάφη, το οποίο παραθέτω σε υποσημείω-
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ση σ'αυτό το σημείο ,!83και επιλέγω ότι η Ηρακλειτική

Σαν 6γεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, 
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
το θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, 

τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θαβρείς, 
αν μεν η σκέμη υμηλή, αν εκλεκτή, 

συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 

τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 
αν δεν τους κουβάνείς μες την μυχή σου, 

αν η μυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι 

που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά 
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοϊδωμένους 

να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά 
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις, 

σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ'έβενους, 
και ηδονικά μυρωδικά κάδε λογής, 

όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά, 
σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 

να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.

Πάντα στο νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φτάσιμον εκεί είυ’ ο προορισμός σου.

Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου. 
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει 

και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, 
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, 

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο. 

Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
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Σκέψη είναι κάτι πολύ περισότερο από μια Ιθάκη.
Ακόμη θέλω να πώ κάτι: Θα παρατηρήσετε ότι στο 

βιβλίο δεν εφαμόζονται ενιαίοι κανόνες για την επιλογή 
των γραμματοσειρών, των κεφαλαίων στοιχείων, των εισα
γωγικών, των παρενθέτων κειμένων κ.λ.π. Κι αυτό είναι α
ποτέλεσμα της ημερολογιακής καταγραφής που ακολούθη
σα στην συγγραφή του βιβλίου.

Έ τσ ι καταλαβαίνετε ότι κρατώντας ένα ημερολόγιο, 
στα πέντε περίπου χρόνια της συγγραφής, σχεδόν καθημε
ρινό, σαν το κανονικό ημερολόγιο του πλοίου, δεν μπορού
σα να κάνω ούτε τέτοιες θεματικές κατατάξεις, αλλ’ ούτε 
μετά το τέλειωμα, να επιχειρήσω διορθώσεις στα θέματα 
της πιο πάνω παραγράφου, γιατί αυτό θα απαιτούσε πολύ 
μακρύ χρόνο, αλλά κυρίως γιατί δεν θέλησα να στερήσω 
απ’ το βιβλίο, αλλά και από τον αναγνώστη, την αυθεντι
κότητα και την φρεσκάδα της άμεσης κι ανεπιτήδευτης 
καταγραφής. Αυτό που ξαναλέω εδώ είναι το γεγονός ότι 
το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού είναι η καταγραφή ενός 
οδοιπορικού.

Εγώ ότι είχα να πω, το 
είπον.

Κι αν πτωχική την δρεις η Ι8άκη δ ε ν  σ ε  γέλασε. 
Έ τσι σ ο φ ό ς  που έγινες, με τόση πείρα, 

ήδη δα  το κατάλαβες π Ιδάκες τι σημαίνουν.
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ΞΑΝΤΑΣ Αθήνα 1974.

ΑΞΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ "Η Αποκρυπτογράφηση ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙ
ΣΤΟΥ", εκδόσεις ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ, Αθήνα.

ΑΞΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ "ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ Τα αρχεία της χώ ρας του Ποσειδώ- 
να", εκδόσεις ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ, Αθήνα.

ΑΠΟΚΡΥΦΑ "ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ", εκδόσεις Πύρινος

584 Εδώ παραθέτω μια γενική Βιβλιογραφία των βιβλίω ν που  
συμβουλεύτηκα γράφ οντας αυτό το βιβλίο. Π ολλά  απ’ τα βιβλία  
αυτά αναφ έρονται στο κείμενο αλλά και στις παραπομπές του 
βιβλίου.
Άλλα, ούτε αναφέρονται, ούτε παραπέμπονται και άλλα καίτοι 

αναφέρονται στο κείμενο  και παραπέπονται στις υποσημειώ 
σεις δ εν  περιλαμβάνονται εδώ. Αυτό είναι αποτέλεσμα τριών 
γεγονότω ν, α) του απροσδόκητου όγκου του β ιβλίου που ήταν 
πολύ μακρυά από τις αρχικές μου προθέσεις, β) της προσ πά
θειας που απαιτείται τώρα για να αναζητηθούν ποια βιβλία δ εν  
περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία, και γ) και κυριώτερο της μη 
επιβαρύνσεω ς περισσότερο του όγκου του βιλίου αυτού, ο ο 
π οίος είναι ήδη πολύ μεγάλος.
Έτσι στο θέμ α  της βιβλιογραφίας, ο  α ναγνώ στη ς μπορεί να  

θεω ρήσει ότι αυτή, περιλαμβάνει και όσ α  βιβλίο  αναφέρονται 
στο βιβλίο και δ εν  περιλαμβάνονται εδώ.
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585 Μερικοί εκδότες έχουν την κακή ή πονηρή (πιθανόν) συνή
θεια να μη βάζουν, τουλάχιστο σε εμφανές σημείο, το έτος εκ- 
δόσεως ενός βιβλίου, έτσι που πολλές φορές δεν μπορεί κανείς 
να το παραπέμμει με την επιβαλλόμενη ακρίβεια. Όπου λοιπόν 
στις παραπομπές βλέπετε την πόλη σκέτη ή την πόλη με ερωτη
ματικό (π.χ. Αθήνα ή Αθήνα ?) να ξέρετε ότι από τα στοιχεία του 
συγκεκριμένου βιβλίου δεν προκύπτει άμεσα ο χρόνος έκδο
σής του.
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ΕΑΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ,εκδόσεις ΙΚΑΡΟΣ, Αθήνα 1990.
ΕΑΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ, εκδόσεις ΙΚΑΡΟΣ. Αθήνα 

1995
ΕΑΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ, εκδόσεις Ύψιλον 

Βιβλία, Αθήνα 1995.
ΕΝΩΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΚΟΣΜΟΓ ΑΘΗΝΑ 1977.
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ μετάφραση του ποιητικού έργου του από τον Γιάννη 

Τζαβάρα με τίτλο Ή  ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ", εκδόσεις 
"Δωδώνη", Αθήνα 1988.

ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ "ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ", εκδόσεις ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, 
Αθήνα 1990 τόμοι 2.

ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ "Ο ΣΜΑΡΑΓΔΙΝΟΣ ΠΙΝΑΞ, εκδόσεις ΔΙΜΕΛΗ", Α
θήνα 1998, πάνω σ ε κείμενο της βιβλιοθήκης Σφιγγός του Πέτρου 
Γ ράβιγγερ.

Erlec Martin "Ο ΜΕΓΑΣ ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ", εκδόσεις Βιβλιοθήκη του 
Ρόδου, Αθήνα 1995.

- F -

Fortune Dion "Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΛΑ", εκδόσεις Ιάμβλιχος, Αθήνα 1986. 
Fortune Dion" Η Εκπαίδευση και το  έργο ενός  Μυημένου", εκδόσεις Ιάμ

βλιχος, Αθήνα 1983.
Fortune Dion "Ψυχική Αυτοάμυνα, εκδόσεις Ωρόρα, Αθήνα 1988.
Foulqie Paul Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ εκδόσεις Ιωάν. Ν. Ζαχαρόπουλου, σειρά que 

sais-je, Αθήνα 1964.
Franz Von Marie-Luize ΑΛΧΗΜΕΙΑ, εκδόσεις ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, Αθήνα 1994.

-H-(h)

Haidegger Martin ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ; εκδόσεις ΑΓΡΑ 1996 (εισαγωγή, 
μετάφραση, σχόλια Βαγγέλη Μπιτσώρη).
Hapron Robert "ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΡΩ", εκδόσεις ΩΡΟΡΑ, Αθήνα 

1986.
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Hoyle Fred "ΤΑ ΔΕΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ", εκδόσεις Κάτοπ
τρο, Αθήνα.

Hoyle Fred- Chandra Wickramasinghe "TO ΣΥΜΠΑΝ, ΚΟΣΜΙΚΗ ΖΩΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ", εκδόσεις Κονιδάρη, Αθήνα 1990.

Hooker J. Τ. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β", εκδόσεις του Εθνικού Ιδρύ
ματος της Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1996.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, εκδόσεις "ΚΑΚΤΟΣ", Αθήνα 1995.

- θ -

ΘεοδωρίδηΧ. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ”, εκδόσεις "ΕΣΤΙΑ”, Αθήνα.

ΡΑΛΛΗ φ. Γ<-Λ/>ΓΑΚopo//\oy ΗΜΚΛ Τ̂Οξ ο

Ιπποκράτης "ΑΠΑΝΤΑ", εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, Αθήνα 1994 
Ιάμβλιχος "ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ", Αθήνα 1998, π ά 

νω σε κείμενο της βιβλιοθήκης Σφιγγός του Πέτρου Γράβιγγερ ' 
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ Ή  ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" Εκ

δόσεις ΔΙΟΝ, Θεσσαλονίκη 1987.

-K-(k)

ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "ΠΟΙΗΜΑΤΑ1, εκδόσεις Ικαρος, ΓΈ κδοση  
Αθήνα 1952.

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.
ΚΑΛΝΤΕΝΜΑΡΚ ΜΑΞ "Ο ΛΑΟ ΤΣΕ ΚΑΙ Ο ΤΑΟΪΣΜΟΣ", εκδόσεις Πύρι

νος Κόσμος, Αθήνα 1986.
ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ " Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ”, οχτάτομο, εκδόσεις Δ. ΓΙΑΛΕΛΗΣ, Αθήνα 1976.
ΚΕΡΕΝΥΙ Κ. Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, εκδόσεις Γαλαξία Αθήνα 

1968 1
ΚΛΗΜΗΣ της Αλεξανδρείας "ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ" (βιβλ. Δ  και Ε ) εκδόσεις Πύ

ρινος Κόσμος Αθήνα 1995.
ΚΟΕΛΟ ΠΑΟΥΑΟ "Ο ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ", εκδόσεις ΓΝΩΣΗ, Αθήνα 1995.
KOOWTEPT ΑΛΛΙΣΟΝ "ΑΛΧΗΜΕΙΑ", εκδόσεις Πύρινος Κόσμος, Αθήνα

ΚΡΟΟΥΛΙ Άλιστερ "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΘΩΘ", Ιάμβλιχος Αθήνα 1992
ΚΡΟΥΑΖΕ ΜΩΡΙΣ "Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ", εκδόσεις
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Γκοβόστη, Αθήνα.
KRAUSS LAWRENCE Ή  ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΡ ΤΡΕΚ", εκδόσεις "ΝΕΑ ΣΥ- 

ΝΟΡΑ"-Α. Α. ΛΙΒΑΝΗ, Αθήνα 1996.
ΚΥΜΟΝ ΦΡΑΝΣ "ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΘΡΑ", εκδόσεις Πύρινος Κόσ

μος, Αθήνα 1990.

Kourilsky Philippe "DNA ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜ
ΒΑΣΕΙΣ", εκδόσεις ΡΑΠΠΑ, Αθήνα 1989.

Κωσταρά Γρηγ. "Φιλοσοφική προπαιδεία", εκδόσεις Δέσποινα Μαυρομ- 
μάτη. Αθήνα 1993.

-Α-(Ι)

Lackarrier Jacques "ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ" εκδόσεις I. Χατζηνικολή Αθήνα 1975.
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ" Βιλιοπωλείο "ΚΛΕΙΩ", Πάτρα 1991.
ΛΑΣΚΑΡΗ ΝΕΣΤΟΡΟΣ "ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΤΕΚΤΟ

ΝΙΚΗΣ",. εκδόσεις "ΟΜΗΡΟΣ" Αθήνα 1951.
Leadbeater G. W. "Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ", εκδόσεις 

Τετρακτύς, Αθήνα 1989.
Legrand G. "ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ" Αθήνα 1976, Εκδόσεις Άπειρον, σειρά ΓΙΑ 

ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ,
Levi Eliphas "ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ", εκδόσεις Ιάμβλιχος, Αθήνα

1991.
Levi Eliphas "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ”, εκδόσεις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ, Αθήνα 

1991.
Liddell-Scott, Μεγάλο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας.
ΛΙΒΙΝ-ΤΟΝ Ρ. "ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣ", 

Εκδοτικός Οίκος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αθήνα.
Livraga Georgio "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ", εκδόσεις ΝΕΑ 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ Θεσσαλονίκη (?)
Limojon de Saint-Didier "Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΡΜΗΤΙΚΗΣ", το οποίο περιέ

χει και το MUTUS LIBER, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Αθήνα (?)
Love Jeff "ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΑ" εκδόσεις Ιάμβλιχος, Αθήνα 1994.
Long Α. Α. "Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ", εκδόσεις ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥ

ΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, Αθήνα 1997 (Γ έκδοση).
Lorca Garcia Federico "ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΑ" (δίτομο), εκδόσεις ΕΚΑΤΗ, 

Αθήνα 1997

-Μ- (m)
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MAP- ΚΑΡΟΛΟΣ "ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" εκδόσεις 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ', Αθήνα 1956.

ΜΑΡΞ ΚΑΡΟΛΟΣ "Η 18η ΜΠΡΥΜΑΙΡ ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ", 
εκδόσεις Α ετός Αθήνα.

ΜΑΧΑΜΠΑΡΑΤΑ Μπαγκαβάν Βυάσα, εκδόσεις Βιβλιοθήκη Νέας Επο
χής, Αθήνα 1963.

Martin Saint Louis Claude "ECCE HOMO", εκδόσεις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ Αθήνα 
1991.

Maziere Francis "TO ΝΗΣΙ TOY ΠΑΣΧΑ", Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, Αθήνα 1978
ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ "ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΓΤΑ, εκδόσεις ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, Αθήνα 1992.
Mcdonald Marrianne "ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ", εκδό

σ εις  Οδυσσέας, Αθήνα 1991.
ΜΠΑΓΚΟΥΑΝ ΣΡΙ ΡΑΖΝΙΣ "Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Αθήνα, Εκδόσεις 

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ.
ΜΠΑΓΚΑΒΑΤ ΓΚΙΤΑ το  θειο τραγούδι, Εκδόσεις "ΔΩΔΩΝΗ", Αθήνα 1966.
ΜΠΕΡΞΟΝ ΑΝΡΙ "ΟΙ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ", εκ

δόσεις Εκδοτικού Οίκου Γεωργίου Παπαδημητρίου, Αθήνα 1951.'
ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΕΥΤΥΧΗ "Η φύση στη διαλεκτική φιλοσοφία", εκδόσεις 

Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1989.
ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΕΥΤΥΧΗ "Διαλεκτική και νεώτερη φυσική", εκδόσεις Ι.Ζα- 

χαρόπουλος, Αθήνα 1990.
ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΕΥΤΥΧΗ "Το Είναι και το Γίγνεσθαι", εκδόσεις ΣΤΑΧΥ Αθή

να 1996.
ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΠΩΛ "Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟΣ", εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 

1979.
Μπερτού Υβ "ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΡΥΙΔΩΝ", εκδόσεις Τετρακτύς, Α

θήνα 1991.
ΜΠΕΖΑΝΤ ΑΝΝΑ "Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ", εκδόσεις ΘΥΡΣΟΣ, Αθήνα
ΜΥΡΜΙΡΟΓΛΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ "ΟΙ ΔΕΡΒΙΣΣΑΙ" Αθήνα 1940.

-Ν-(η)

NARTIKAR JAYANT "Η ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ", Εκδόσεις 
Τροχαλία, Αθήνα.

ΝΑΙΜΥ ΜΙΧΑΗΛ "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΙΡΔΑΔ η αποκάλυψη της νέας κιβω
τού", εκδόσεις ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα 1978.
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ΝΤΑΡΒΙΝ ΚΑΡΟΛΟΣ "Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ", εκδόσεις Γκοβόστη, Α
θήνα (?).

ΝΙΚΟΛΣΟΝ ΡΕΥΝΟΛΝΤ "οι μυστικοί των ΣΟΥΦΙ", Εκδόσεις ΠΥΡΙΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα 1985.

ΝΙΤΣΕ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ "Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛ
ΛΗΝΩΝ", εκδόσεις Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1993.

Naudon Paul Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ εκδόσεις Ιωάν. Ν. Ζαχαρό- 
πουλου, σειρά quesais-je, Αθήνα 1966.

- 0 -

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. Ε. "Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ" τόμος I, ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ, Πανεπι
στημιακές Εκδόσεις Κρήτης Ηράκλειο 1990.

ΟΜΗΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΟΜΗΡΟΣ ΙΛΙΑΔΑ
ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO), ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, Ελληνική έκδο

ση "ΕΛΛΗΝΙΚΗ Π ΑΔΕΙΑ, Αθήνα 1963.
ΟΥΣΠΕΝΣΚΥ ΠΗΤΕΡ "Η Συμβολική του Ταρώ", εκδόσεις Πύρινος Κό

σμ ος Αθήνα

-Π-

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, εκδόσεις Larousse, Paris 1962, μετάφραση  
στην Ελληνική γλώσσα, εκδόσεις ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣ Ε.Π.Ε. Αθήνα 
1964.

ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, έκδοση I. .Ησυχαστη
ρίου Ευαγ. Ιωάννης ο Θ εολόγος, Θεσσαλονίκη 1994.

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ.
ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ "ΑΠΑΝΤΑ", Εκδόσεις Γ κοβόστη, Αθήνα.
Paterson Mann Antoinette "ΟΙ ΑΠΕΙΡΟΙ ΚΟΣΜΟΙ του G. Bruno", εκδόσεις 

ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Αθήνα 1991
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. Π. "Οι Ίωνες προσωκρατικοί στοχαστές", εκδόσεις 

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-Α. Α. ΛΙΒΑΝΗ, Αθήνα 1988.
ΠΑΟΥΕΛΣ-ΜΠΕΡΖΙΕ "Η ΑΥΓΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ", εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, Αθήνα

1990.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΓΙΑΝΝΗ "Η ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ" τόμοι δύο, ΑΘΗΝΑ 1993.
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ "ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΝ", Αθήνα
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1967.
ΠΑΠΥΣ ΖΕΡΑΡ ΑΝΚΩΣ "Πραγματεία επί των αποκρύφων Επιστημών", 

εκδόσεις ΤΕΤΡΑΚΤΙΣ, Αθήνα.
ΠΑΠΥΣ ΖΕΡΑΡ ΑΝΚΩΣ, "Το Ταρώ των Βοημών, εκδόσεις Πύρινος Κόσ

μος Αθήνα 1989.
ΠΑΠΥΣ ΖΕΡΑΡ ΑΝΚΩΣ," Η Καμπύλα", εκδόσεις Πύρινος Κόσμος, Αθή

να 1991.
ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Ερμηνεία των Προφητειών του Δανιήλ, 

εκδόσεις Πύρινος Κόσμος Αθήνα 1995.
ΠΑΡΑΜΧΑΝΣΑ ΓΙΟΚΑΝΑΝΤΑ Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΓΙΟΓΚΙ, εκδό

σ εις  Βιβλιοπωλείον της "ΕΣΤΙΑΣ", Αθήνα. (?)
ΠΕΡΑΝΘΗ MIX. "ανθολογία ποιήσεως" εκδόσεις έργω ν Περάνθη (τρί

τομο)
ΠΙΝΔΑΡΟΣ (Ολυμπιονίκαι, Πυθιονίκαι, Νεμεονίκαι, Ισθμιονίκαι. Απο

σπάσματα) έμμετρη μετάφραση, εισαγωγή και ερμηνευτικά σχόλια  
ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ, εκδόσεις Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος "ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε." Αθήνα 1938.

ΠΛΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1992.
ΠΛΑΤΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ σ ε μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια  κ.λ.π. Αλέκου 

Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Ε. ΝΟΜΙΚΟΣ, Αθήνα 1967.
ΠΛΑΤΩΝ ΦΑΙΔΡΟΣ, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1993.
ΠΛΑΤΩΝ ΚΡΑΤΥΛΟΣ, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1994.
ΠΛΑΤΩΝ ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1993.
ΠΛΑΤΩΝ ΤΙΜΑΙΟΣ και ΚΡΙΤΙΑΣ Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1993.
ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ. Αθήνα 1978.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥ- 

ΨΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, εκδόσεις Πύρινος Κόσμος Αθήνα 1998.
ΠΡΑΜΠΧΑΒΑΝΑΝΤΑ ΣΟΥΑΜΙ "Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΕ- 

ΔΑΝΤΑ", Εκδόσεις ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Αθήνα 1987.
ΠΡΕΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΦΙΚΟΙ, εκδόσεις Βυζάντιον, 

Αθήνα.
Parintra Ravi Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, εκδό

σεις Πύρινος Κόσμος, Αθήνα 1995.
Peat F. David "Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ", εκδόσεις ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ, Αθήνα

1992.
Penrose R. - St. Hawking "Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ", εκ- 

δό- σεις Γκοβόστη, Αθήνα 1996.
Prigogine llya-lsabelle Stengers "ΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ", εκδόσεις
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ΚΕΔΡΟΣ, Αθήνα 1986.

-P-(r)

ΡΑΜΟΥ-ΧΑΨΙΑΔΗ ΑΝΝΑ "ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙ
ΚΗ", Εκδόσεις ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, Αθήνα 1982.

Ρισπέν Ζαν "Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ", μετάφραση Κοσμά 
Πολίτη, εκδόσεις ΤΥΠΟΣ Α.Ε. Αθήνα.

ΡΟΣΤΑΝ ΖΑΝ "ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ", Εκδοτικός Οίκος 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αθήνα 1951.

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ), εκδόσεις Δημ. 
Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1987.

Russel Bertrand "ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΓ Αθήνα, εκδόσεις Αρσενίδη. 
Russel Meiggs & Bury J. B. "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ", εκδόσεις 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, Αθήνα 1998.

-Σ- (s)

ΣΑΜΠΙΣΤΑΡΙ ΜΑΧΜΟΥΝΤ "Ο Μυστικός Κήπος", εκδόσεις ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟ
ΣΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1995.

ΣΑΡΚΕΫ ΤΖΩΝ "ΚΕΛΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ" εκδόσεις Πύρινος Κόσμος, Αθήνα
1993.

ΣΑΡΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΕΡΙ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΙΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΥ
ΤΟΥ. Λάρνακα Κύπρου 1901.

ΣΑΡΠΑΝΤΙΕ ΛΟΥΙ "ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΣΑΡ- 
ΤΡ", εκδόσεις ΟΡΦΑΝΙΔΗ, σειρά ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ, Αθήνα (7).

ΣΑΧ ΙΝΤΡΙΣ "ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΣΟΥΦΓ, εκδόσεις Πύρινος Κόσμος 
Αθήνα 1978.

ΣΕΡΑΜ Σ.Β. "ΘΕΟΙ ΤΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ", εκδόσεις ΓΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 
Αθήνα (?).

ΣΕΛΛΙΝΓΚ Φ. "Περί Μύθων", εκδόσεις ΘΥΜΕΛΗ, Αθήνα 1995.
ΣΙΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "Το Δελφικό Μαντείο", Εκδόσεις ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟ

ΣΜΟΣ, Αθήνα 1995
Σικελιανός Ά γγελος "ΛΥΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ", εξάτομος, εκδόσεις ΙΚΑΡΟΣ, Α

θήνα από 1975-1978.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣΙΩΑΝ. "ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ", 

εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, Αθήνα 1994.
ΣΤΑΪΝΕΡ ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, εκδόσεις
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Ιάμβλιχος Αθήνα 1994.
ΣΤΑΪΝΕΡ ΡΟΥΝΤΟΛΦ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, εκδόσεις ΣΤΟΑ Α

θήνα 1991.
ΣΤΑΪΝΕΡ ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, Αθήνα 1991
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΦΙ, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 

1987.
ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ, εκδόσεις "Αφων Τολίδη 0 . Ε . " Αθήνα τόμοι 

δύο.
Συρέ Εδουάρδου ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΥΣΤΕΣ
Συρέ Εδουάρδου ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΙΓΓΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, εκδόσεις Πύρινος Κό

σμος, Αθήνα 1992.
Sanderfur Glenn ΟΙ ΖΩΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ πάνω  σ ε  υπαγορεύσεις του  

ΚΕΫΣΗ Εκδόσεις ΒΟΥΛΟΥΚΟΥ, Αθήνα 1991.
Schrodinger Erwin Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Εκδόσεις Π.ΤΡΑΥΛΟΣ-Ε.. 

ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ, Αθήνα 1995
S pence Lewis Η ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ, εκδόσεις Τετρακτύς, Αθήνα 1987.
Steiger Brand ΑΛΛΕΣ ΖΩΕΣ, εκδόσεις Ωρόρα, Αθήνα 1983.
Stewart Ian ΠΑΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΖΑΡΙΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ, εκδόσεις 

Κωσταράκη, Αθήνα 1991.
Stewart lan-Colubitsky Martin ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΗΣ; εδόσεις ΚΩ

ΣΤΑΡΑΚΗ, Αθήνα 1995.

-Τ-

ΤΑΙΗΛΟΡ ΤΖΩΝ "Οι μυστηριώδεις διαστημικές ρουφήχτρες", εκδόσεις 
Ορφανίδη, Αθήνα (?)

ΤΑΣΙΟΥ Θ.Π. ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, εκδόσεις ΑΛΚΑΙΟΣ, Α
θήνα 1974.

ΤΕΜΠΛ Κ.Γ. ΡΟΜΠΕΡΤ "Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΕΙΡΙΟΣ", εκδόσεις Ν. ΡΑΠΤΗΣ, 
Αθήνα 1977.

ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΙΑΝΝΗ "Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ", εκδόσεις "Δωδώνη", 
Αθήνα 1988,

Τομάσοβιτς Μίρκο "Ο ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥ
ΝΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" εκδόσεις Κέντρου Μ ελετών Ιεράς Μο
νής Κύκκου Λευκωσία Κύπρος, Αθήνα 1990.

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ "ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ I" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ
ΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΡΗΤΗ 1985

ΤΡΟΤΣΚΥ Λ. "Η ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ", εκδόσεις ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
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ΠΑΛΗΣ, Αθήνα 1945.
ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ Η. Λ. "ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣ

ΣΑΣ", εκδόσεις ΔΑΥΛΟΣ, Αθήνα 1991.
ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ Η. Λ. "ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΥΝΟ", Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος, Α

θήνα 1981.
ΤΣΕ ΛΙΕ "ΤΑΟΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ", εκδόσεις Πύρινος Κόσμος Αθήνα 

1993.
Tischendorf C. "ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ", LIPSIAE εκ

δόσεις HERMANN MENDELSSOHN MDCCCLXVI, Ελληνική έκδοση 
Αθήνα 1959.

Tompkins Peter end Bird Christopher "Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ", εκ
δόσεις Χατζηνικολή, Αθήνα 1976.

ΤΣΟΛΑΚΗ ΧΡ. "νεοελληνική γραμματική", εκδόσεις ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚ- 
ΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1978.

-V -

Vandenberg Pfilipp "ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΝΤΕΙΩΝ,", εκδόσεις Κο- νιδά- 
ρη, Αθήνα 1994.

VASILIEV Α.Α. "Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας", εκδόσεις  
Μπεργκαδή, Αθήνα 1954,

-W-

Watson Lyall ΎΠΕΡΦΥΣΗ", εκδόσεις Ν. Ράπτης Αθήνα.
Watson Lyall "ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΥΣΗ" Εκδόσεις Ωρόρα, Αθήνα 1987 
Watson Lyall "ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ", εκδόσεις Ωρόρα, Αθήνα. 
Watson Lyall 'Ή ΑΝΑΣΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ", εκδόσεις Ωρόρα, Αθήνα 1985. 
Watson Lyall "Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ", εκδόσεις Ωρόρα, Αθήνα.
Watts W. Alan "Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΖΕΝ", εκδόσεις Ωρόρα, Αθήνα 1988. 
Weinberg Steven "ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ", εκδόσεις ΚΑΤΟ

ΠΤΡΟ, Αθήνα 1995.
Wili Walter, Danielou Jean, M enasce Jean "Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY ΠΝΕΥΜΑ

ΤΟΣ", εκδόσεις Ιάμβλιχος, Αθήνα 1994.
Wittgenstein Ludwig ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Α

θήνα 1977.

-Φ -
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ΦΩΣΕΤΤ ΧΑΡΡΙΣΟΝ ΠΕΡΣΥ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ, εκδόσεις Ωρόρα, Αθήνα
1981.

-X -

ΧΑΣΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ "ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ", εκδόσεις Εγκυκλοπαίδειας 
του ΗΛΙΟΥ, Αθήνα (?)

ΧΟΛ ΜΑΝΛΥ "Τα Μυστήρια του Αγίου Δισκοπότηρου", εκδόσεις Πύρι
νος Κόσμος Αθήνα 1989.

ΧΟΛ ΜΑΝΛΥ - ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ "Τα Διονυσιακά Μυστήρια", Εκ
δόσεις Πύρινος Κόσμος, Αθήνα

- Υ -

ΥΠΕΡΧΟΡΔΕΣ "η θεωρία τω ν πάντων" (Jhon Schwarz, Edward Witten, 
Michael Green, David Gross, jhon Ellis, Abdus Salam, Sheldon 
Glashow, Richard Feynman; Sreven W einberg), επιμέλεια και εισα
γωγή Paul Davies, Julian Brown. Εκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ, Αθήνα 1989.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

(Οι αριθμοί παραπέμπουν σε σελίδες)586 

- Α -
Ααρών 418.
Αβικέννας 274.
Αβραάμ 229, 461.
Αβατάρ 567.
Αγάπη 16, 75,140,153, 161,162,193, 309, 413, 462, 479, 490, 522,
523„ 524.
Αγαπημένος 234, 235, 237.
Άγιο Όρος 408, 462.
Αγία Γραφή 203, 461.
Άβδηρα 249,315.
Άδης 24, 25, 41,113,141,146, 364, 369, 395, 473.
Άδωνις 350.
Αέτιος 69, 96,154, 363, 364, 413, 427.
Αθήνα 26, 28, 29, 35, 45, 56, 59, 64, 67, 71, 73, 74, 75, 85, 187, 221, 
227, 233, 279, 286, 302, 315, 370, 440, 450, 451, 456, 459, 466, 474. 
Αϊνστάιν Αλφρέδος 225, 260, 261, 263, 264, 268, 274, 314, 322, 324, 
338, 339, 417, 535, 568.
Ακινάτης Θωμάς 29, 310.
Αλεξάνδρεια 28, 33, 65, 80, 196, 197, 200, 210, 211, 213, 219, 320, 377, 
422, 446, 454, 516, 517.
Ακκαδικός 436.
Αλβέρτος ο Μέγας 28, 29,153, 260, 451, 516.
Αλικιβιάδης 57.
ΆλΓκαζαλί 29.
Αλχημεία 199, 212, 462, 516, 536.
Αλέξανδρος ο Μέγας 61,196, 203, 220, 317, 318, 319, 357.
Αλήθεια 185, 473.
Αμμώνιος Σακκάς 28, 219, 224.
Αμβρόσιος Άγιος 203.

586 Α φ ού ε ίχε  συνταχθεί ο  πίνακας αυτός, χρειάστηκε να  γ ίνουν  
στο κείμενο  κάποιες μικροδιορθώ σεις οι ο π ο ίες  ε ίχα ν  σ α ν α πο
τέλεσμα μια μικρή μεταβολή  των σελίδω ν. Έτσι μπορεί σ ε  μερι
κές περιπτώσεις να  μη ν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία στις σ ε 
λίδες της παραπομπής, αλλά λ ίγο  πιο μπροστά ή λίγο πιο πίσω.
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Αμερική 79, 85, 214, 434, 437.
Αμφιδάμας 130.
Αμφκράνης 131.
Αναξαγόρας 21, 416, 438, 447.
Αναξίμανδρος 79,133,134, 458.
Αναξιμένης 79, 86, 88,133, 438.
Ανατολή 18, 26, 75, 76, 78, 79 
.Ανδροκλος 64.
Άνθρωπος 68, 75, 78, 81, 87,132,136,162, 169,178, 194,196, 204, 214, 
215, 216, 217, 221, 228, 230, 234, 237, 238, 265, 267, 268,278, 294, 313„ 
314’ 315, 316, 320, 327, 328, 343, 362, 367, 376, 396, 401, 406, 414, 429, 
438, 439, 441, 442, 448, 450, 452, 453„ 455, 480, 506, 527, 537, 541, 
545, 546,’ 550, 552, 557, 559.
Άντριου Τόμας 253, 254, 255.
Αξελός Κώστας 12, 14, 45, 51, 71, 73, 82, 180, 181, 288, 289, 295, 346, 
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 389, 397, 467, 458, 472, 496, 540, 
549.
Άπειρο 481, 547.
Απολλιναίρ Γκυγιώμ 542.
Απολλόδωρος 134,137.
Απόλλων 5, 68, 136, 138, 144, 149, 218, 229, 349, 354, 357, 358, 359, 
474, 475, 503, 504.
Απολλώνιος ο Τυανεύς 28, 203, 219, 220, 221, 222, 258, 349, 354, 
357, 364, 453, 454, 520, 532, 562.
Αρίσταρχος ο Σάμιος 80,134, 305, 306, 319, 366, 424, 428, 430, 432, 
508, 543.

- Β -
Βαύτωρ 63.
Βαχράμ 202.
Βαλές 205, 206, 215.
Βαλέριος 221, 258.
Βαβέλ 314.
Βαβυλών 133, 249.
Βαν Γκόγκ 541.
Βείκος Θ. 73.
Βεδάντα 91, 550.
Βενετία 204, 541.
Βερενίκη 547.
Βηθλεέμ 138.
Βιρτ Όσβαλντ 206, 208, 225. 
Βιτγκενστάϊν Λούντβιχ 333, 334,
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Βιργίλιος 518.
Βούδδας 13,14, 75, 76, 78, 79, 149, 202, 232, 405, 406 455 
Βοιωτία 130, 142,144, 195.
Βυζάντιο 28, 29, 359, 457, 458, 459.

Γαληνός 69,103, 273, 274, 565.
Γαλιλαίος 138, 322, 323, 372, 423, 539, 568.
Γεωργούλης Κ. Δ. 70, 90, 91, 245.
Γεωργίου Ανδρέας 73, 84.
^  5; !2, ° ’ 149’ 154’ 155’ 162’ 252> 306> 308> 310> 319, 380, 386, 405, 
406, 412, 420, 422, 430, 443, 480, 500, 546, 547, 548 549 558 561 
565,566. ’ ’ ’ ’
Γκαίτε 14, 391, 392, 393, 446, 565. 
Γοργίας 134, 319.
Γουαίτ Άρθρ. 207, 208.
Γουίτρω Τζ 253, 254. 
Γραμματικάκης Γιώργος 546. 
Γράβιγγερ 156,199, 208, 211, 212.

- Δ  -
Δαρείος 58, 59. 63.
Δανιήλ
Δάσκαλος 81, 224, 278, 353, 354, 522, 560.
Δαρβίνος Κάρολος 303,307,318, 548.
Δαίμων 217, 343, 413, 442, 466.
Δερβίσσηδες 11, 218, 219, 220, 231.
Δημήτριος Φαληρεύς 67.
Δημόκριτος 45, 55, 61, 79, 101,102, 244, 249, 250, 252, 274, 278 279 
315, 321, 323, 336, 337, 370, 422, 423, 433, 438, 440, 563.
Δημοσθένης 80, 350.
Διαθήκη Καινή 171,185, 477.
Διαθήκη Παλαιό 69, 477.
Δίας 23,116,140,143, 364, 368, 399, 430.
Διογένης ο Λαέρτιος 17, 45, 46, 45, 47, 48, 49, 50, 51 53 54 55 56 
58, 59, 63,101,102,103,119,131, 354, 418, 419, 550. ’ ’ ’ ’ ’
Διόδοτος 47, 48.
Διόδωρος Σικελ. 137.
Διονύσιος 28, 29, 30, 225,
Διόνυσος 23, 24, 25, 80, 98, 137, 140, 141, 149, 155, 180, 318, 364 467 
472, 473.
Διόσκουροι 141,143. 
Δρυίδες 27,139, 526, 529.
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Δυάδα 132, 258.
- Ε -

Έβερετ 263, 269, 270, 271, 272, 275.
Έγελος (Hegel Georg) 14, 24, 83,146,180,185, 240, 250, 264, 491.. 
Εμπεδοκλής 19, 23, 61, 79, 86,134, 416, 438, 447.
Εντροπία 291.
Εξπρεσιονισμός 540.
Εκαταίος 54,130, 545.
Ελεάτες 51, 88, 130, 150, 245, 246, 315, 410, 417, 432, 441. 506, 508, 
529, 545, 558.
Ελύτης Οδυσσέας 13,158, 323, 350, 351, 490, 496, 498, 499, 503, 504, 
547.
Επίκουρος 56, 79, 249, 274, 279, 321, 337, 511.
Ερατοσθένης 90, 320, 422, 434, 438, 513.
Ερμής 25, 144, 156, 198, 199, 200, 208, 209, 212, 232, 350, 486, 515, 
553.
Ερμητισμός 194,195, 208, 209, 228, 507, 511, 512, 522, 527.
Εσσαίοι 197.
Ευκλείδης 80, 320.
Ευριπίδης 48, 61, 80,195, 357, 358, 438, 481, 549.

- Ζ -

Ζακχαίος 122,123.
Ζαρατούστρας 76.
Ζεμπελέν Κουρτ 203.
Ζεν 397.
Ζεύς 137,176,397,466.
Ζήνων Ελεάτης 130, 246, 314, 409, 431.
Ζήνων Κιτιέας 272, 281, 542.
Ζωροάστρης 11,14,145,192,198,199, 399, 439, 440.

- Η -

Ηράκλειτος παντού
Ηρόδοτος 19, 23, 80,129,130,137, 440.
Ησαίας 477.
Ησίοδος 54, 55, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 147, 320, 439, 491, 506, 
507, 550.
Ήφαιστος 143,144.

- Θ -
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Θαλής 46, 55, 79, 86, 87, 127, 131, 132, 133, 134, 154, 283, 308 422 
436, 438
Θεμίστιος 59, 65.
Θεός, Θειον κ.λ.π. 19, 25, 27, 68, 70, 91, 132,135,141, 147,148,153 154 
159, 169, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 182,184, 185,186, 187,191,192 198 
204, 207, 210, 218, 225, 229, 230, 234, 237, 238, 239, 240, 260, 261,’263 
289, 296, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 322, 323, 324, 325 334 
339, 340, 341, 343, 344, 352, 353, 354, 362, 364, 365, 366, 368, 369, 37θ’ 
371, 372, 373, 382, 393, 400, 404, 410, 411, 413, 417, 420, 421 428 429’ 
455, 456, 457, 458, 460, 451, 466, 486, 507, 524, 531, 533, 545, 551,’555’ 
Θεόφραστος 56, 298.
Θησέας 85, 536, 537.
Θιβέτ 79.
Θουκυδίδης 80, 440.
Θράκη 39,136,137, 145, 249, 378.
Θρησκεία 85,171, 253, 405, 532, 537.
Θωθ ή Θοθ ή Τοτ ή Τατ 198, 199, 208, 209, 210, 212, 213.

- I -

Ιάμβλιχος 28,131, 217, 226, 328, 329, 468.
Ιδαίοι Δάκτυλοι 131,137, 140,143.
Ιησούς 19, 80, 81, 126, 127, 148, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 184, 185 
186, 191, 192, 193, 202, 220, 236, 237, 240, 326, 328, 355, 376, 392, 403 
409, 410, 456, 478, 479, 503, 505.
Ιθάκη 31, 37,125, 564, 565.
Ινδουισμός 14, 74, 228.
Ιουστίνος μάρτυς 14, 138, 145.
Ιουδαίοι 180,192, 295, 227, 441, 472.
Ιπποκράτης 61, 69, 71, 79, 269, 385, 386 418, 434, 530, 559.
Ιππόλυτος Ρώμης 104,147, 246, 247, 360, 394, 395, 405 496 
Ίσ ις 150,333,361.
Ισραήλ 145,180,181, 468, 471, 533.
Ισλάμ 221, 226, 227.
Ίω νες 64, 84, 85, 87, 126, 129,130, 272, 315, 347.
Ιώσηπος 455.
Ιωάννης Ευαγγελιστής 70, 172, 173, 174, 175, 176, 186, 213, 233 270 
456, 529, 562, 553.
Ιωσήφ 123,167.
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- κ -

Καβάφης Κων. 37, 326, 370, 400, 562.
Καββάλα 195, 204, 205, 207, 228, 509, 510.
Καβείρια 27, 80,136,138,139,140, 141, 439, 445, 466, 509.
Καδμίλος 141.
Καζαντζάκης Νικ. 81, 271. 495.
Καμένεφ 197.
Καλλίμαχος 133.
Καντίνσκυ Β. 534.
Κβαντομηχανική 243, 256, 257, 258, 259, 260, 265, 270, 296, 305, 
317, 330, 333, 334, 335, 405, 409, 415, 506, 529, 549.
Κελτικά μυστήρια 27,139.
Κέπλερ 277, 307, 308, 317, 365, 416.
Κλήμης Αλεξ: 23, 59, 64, 65, 69, 97,136, 188, 275, 359, 380, 382, 409, 
448, 459, 464, 483, 499, 500.
Κικέρων 56, 281.
Κρατύλος 19, 27, 49, 71,159,192, 328, 358, 479.
Κρόνος 23, 141, 280, 380, 494, 540.
Κρόουλι Αλιστερ 203.
Κτβέλη 139,141.

- Λ -

Λαβουαζιέ 266.
Λακαριέρ Ζακ 196,
Λαπλάς 266, 317.
Λένιν 14,179,196, 360, 361, 367, 529, 558,
Λεγκράντ G. 74, 84, 86.
Λεύκιππος 51, 245, 246, 248, 270, 274, 310, 316, 318, 335, 337, 338, 
417, 431, 434, 455, 558.
Λίμπκνεχτ Κ. 197.
Λογική 14, 263, 300.
Λουκρήτιος 56, 245.
Λουξεμπουργκ Ρόζα 196,197, 529.
Λωτρέκ Τουλ. 535.

- Μ -

Μανέθων 193,194,195, 205, 208, 510.
Μανέ Εντ. 535.
Μανιχαίοι 28, 70,197,198,199, 225, 506, 526, 529.
Μαρξ Κάρολος 56,146, 179,197, 260, 365, 367, 529.
Μαχαμπαράτα 27,124, 431.
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Μεβλεβήδες 218, 219, 232.
Μελχισεδέκ 145, 454, 455, 456.
Μεφιστοφελής 385.
Μίθρας 145,199. 344, 455.
Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 219, 226, 230, 232.
Μιρό Χουάν 535.
Μπέρξον Ανρί 14
Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς (Όσσο) 15, 74, 75, 81, 299, 347.
Μπαίμε Γιάκομπ 30.
Μπλέηκ Ουίλιαμ 30, 312.
Μπεκτασήδες 219, 231, 232.
Μπορ Νιλς 256, 260, 264.
Μπρούνο Τζορντάνο 300, 316.
Μπλαβάτσκυ Έλενα 300.
Μπρετόν Αντρέ 491, 534, 536.
Μπρακ Ζωρζ 535
Μυθολογία 139, 206, 240, 344, 393, 495..
Μυστικοί 16, 17, 18, 24, 27, 29, 47, 83, 86, 150, 156, 162, 185 193 198 
201, 219, 220, 221, 223, 226, 231, 232, 224, 226, 227, 228, 235, 236, 24ΐ’ 
282, 307, 308, 310, 313, 343, 375, 408, 461, 474, 478, 488, 506 509 511 
512, 513, 514, 515, 520, 526, 528. ’ ’ ’
Μυστήρια 18, 23, 26, 27, 47, 48, 80, 133, 136, 138, 140, 141, 143, 144 
145, 159, 168, 169, 172, 176, 199, 205, 208, 313, 344, 440, 444,’ 455,’ 458 
459, 461, 462, 465, 466, 480, 510, 516, 517.
Μύστης 25, 47, 89, 132, 136, 174, 176, 206, 207, 208, 225 458 459 
507.
Μωάμεθ 219, 220, 226, 231, 232.
Μωϋσής 206, 412.

- Ν -

Ναός 13,19, 46,123,132,207, 208, 388, 472, 499, 526.
Νεοπλατωνικοί 28, 29, 64, 71, 150, 184, 199, 206, 215, 220, 221 222 
225, 227, 229, 241, 324, 358, 461, 506, 513, 514, 508, 526, 558 
Νεύτων 240, 263, 266, 278, 303, 304, 306, 308, 317, 330, 410, 415, 561 
Νίτσε Φρειδερίκος 14, 74, 82, 271, 272, 440 441, 496, 558. 
Νικόδημος 180,181,182.
Νοβάλις 14, 491.
Νοστράδαμος 539.
Ντανταϊσμός 535.
Ντάλτον Τζων 317.
Ντετερμινισμός 77, 257, 261, 331, 332, 334, 396, 410.
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Ξενοφάνης 46, 54, 63, 88, 121, 123, 129, 130, 142, 246, 270, 272, 314, 
431, 545,

- Ο -

Οδυσσέας 124,140, 431.
Όμηρος 54, 55, 223, 124, 125. 126, 143, 315, 428, 431, 433, 436, 501, 
502, 503, 545.
Όσιρις 151, 208, 344, 360.
Ουπανισάντ 27.
Ουσπένσκυ Π. 204.

- Π -

Πασκάλ Μπλεζ 14.
Παλαμάς Κωστής 34, 41, 81, 82, 165, 405, 497, 540.
Παπύς 203, 204.
Παράκελσος 30, 269, 558.
Παρμενίδης Ελεάτης 88,130, 246, 345, 432.
Παύλος Απόστολος 28, 123, 221, 413, 414, 449, 450, 451, 453, 454, 
455, 500, 516, 517, 518.
Παυσανίας 48,138.
Περσεφόνη 22, 25,142, 479.
Πέρσες 58, 59, 60, 65, 76,140,198, 217, 227, 232, 245, 270, 546. 
Πισσαρό Καμίλ 535.
Πικάσσο Πάμπλο 535.
Πλάνκ Μαξ 256, 257.
Πλάτων: 19, 24, 29, 46, 46, 47, 49, 61, 64, 69, 70, 71, 79, 92, 121, 135, 
150, 159, 187, 191, 192, 193, 194, 220, 222, 225, 227, 249, 300, 301, 302, 
303, 305, 306, 308, 311, 317, 328, 355, 358, 370, 410, 432, 468, 479, 497, 
498, 506, 508, 514, 526, 528, 529, 545, 558.
Πλεχάνωφ Γ. 129.
Πλούταρχος 60, 66, 69, 161,186, 313, 314, 343, 352, 353, 368, 381, 406, 
429, 446.
Πλωτίνος 25, 28, 215, 220, 222, 358, 400.
Πνεύμα 180,181,182,183, 226,158.
Πολύβιος 71.
Πολυδεύκης 139.
Πολυπλοκότητα 244, 291, 295, 329, 526, 527, 537.
Πορφύριος 28, 38,127, 215, 220, 222.
Πουανκαρέ Ανρί 280, 291, 396, 507.
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Πραξιτέλης 434.
Πρόκλος 24, 28,133, 220, 222, 184.
Προκρούστης 85, 531, 532.
Προμηθέας 121, 206, 315.
Προσωκρατικοί 18, 73, 74, 84, 86, 275, 385, 410, 417, 433, 491, 510. 
Προφήτες 144, 232, 348.
Πρωταγόρας 191, 395.
Πτολεμαίοι 192, 194, 315, 510.
Πυθαγόρας 19, 26, 27, 46, 54, 63, 64, 79, 121, 123, 127, 128, 130, 143, 
144, 193, 206, 213, 215, 216, 220, 270, 300, 304, 305, 308, 353, 410, 427, 
432, 441, 508, 513, 526, 545, 546.
Πυθία 353,467,468.
Πυραμίδα 128,134, 208, 430, 539.

ΠΛΛΛΗ φ· Γ^Λ/>ΓΑΙ«>Πθ/Λθ/ Η^ΑΜ<·1Τ<>Ζ ο  «<Κ£Ιθ£

- Ρ -

Ραζνίς Μπαγκουάν Σρι (Όσσο) 15, 74, 75, 77, 78, 60, 81, 347. 
Ράσσελ Μπ. 84, 85, 86,130.
Ρέα 138,140, 345, 380, 381, 429, 495.
Ρενουάρ Ωγκύστ 536.
Ρισπέν Ζαν 180, 240, 241, 495 
Ρίτσος Γιάννης 12..
Ροντέν Αύγουστος 435.
Ρουμί Τζαλαλουντίν 29, 220, 230, 232, 233, 234.
Ρυθμός παγκόσμιος 176, 355, 402.
Ρωμαίος 64, 233, 533, 414, 450.
Ρώμη 64, 66, 69,104, 198, 216, 270, 359.

- Σ -

Σακκάς Αμμώνιος 28, 215, 221. 
Σαιν Μαρτέν 30.
Σαμοθράκη 137,140,141. 
Σαίξπηρ Ουϊλ. 301.
Σαπφώ 432.
Σαχ Ιντρίς 75, 219, 229, 230. 
Σεζάν Πωλ 536.
Σέλλινγκ Αυγ. 14, 491. 
Σενέκας 272, 281.
Σέξτος Εμπειρικός 70, 83.
Σερά Ζωρζ-Πιέρ 536.
Σεφέρης Γεώργιος 321,496.
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Σέξτος Εμπειρικός 70, 83.
Σικελιανός Άγγελος 82, 238, 240, 497, 498.
Σιμπλίκιος 69,131, 356.
Σίμων ο μάγος 200.
Σισλέ Αλφρέντ 536.
Σκεπτικοί 48, 49, 70, 82,192, 358.
Σκυθίνος 47.
Σλήμαν Ερρίκος 125, 429.
Σολωμός Διονύσιος 497.
Σοπενχάουερ Άρτουρ 14, 83.
Σούφι 11, 74, 75, 217, 219, 220, 216, 226, 228, 229, 230, 233, 241, 497, 
507, 512, 514, 527, 529, 530.
Σοφιστές 46, 49, 61, 83,192, 301.
Σοφοκλής 61, 80,136,176, 432, 501.
Σόλων 46, 80, 444.
Στάγειρα 33, 34, 61, 264, 316.
Στράβων 63,133.
Στωϊκοί: 48, 49, 61, 69, 70, 83, 192, 194, 225, 241, 250, 272, 281, 282, 
315, 358, 398, 410, 507, 508, 514, 529, 520, 543, 544, 546, 559. 
Συγχρονικότητα 293, 292.
Σόμπαν 19, 92,128,150, 152,154,155,162,175,179,180,182, 200, 213, 
240, 250, 251, 267, 268, 278, 280, 283, 284, 312, 320, 327, 328, 329, 337, 
339, 340, 341, 356, 357, 380, 383, 395, 407, 507, 542.
Συρέ Έντουαρτ 179.
Σωκράτης 20, 21, 48, 67, 80, 83,187,191, 250, 370, 371, 432, 479, 507, 
524, 527, 533, 545, 546.
Σωτίων 46.

- Τ -

Ταλμούδ 412.
Τάξη 292, 293, 294, 295, 416, 499, 538, 548. 
Τάο 153.
Τάρταρος 25, 480.
Ταρώ 196, 200, 201, 202, 204, 208, 510, 527. 
Τελχίνες 139.
ΤεμπλΤζ. 135.
Τιτάνες 24,136,151,176.
Τραυλός Μιχαήλ 29.
Τραγικοί 61,192, 315, 421, 432, 475, 497, 530. 
Τριανταφυλλίδης Μανόλης 38, 39.
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Τρικούπης Χαρίλαος 81.
Τροπή 289,395.
Τρότσκυ Λέων 197, 530.
Τρώες 124,125,133,135,140, 344, 429. 
Τσατσόμοιρος Η λίας 341, 382, 384. 
Τύμπιγκεν 14, 490, 491.
Τυρός 200,448.

- Υ -

Υιός 144,194,247,321.
Υλίαστρο 258.
Υπατία Αλεξανδρινή 28. 
Υπερχορδές 271, 295, 298, 415. 
Ύ πνος 24, 350, 500, 501, 502, 503. 
Ύ λη 309, 310, 360, 364, 365.

- Φ -

Φανάρι 33.
Φάνης 136,176, 344.
Φαραώ 206.
Φαρισαίοι 143,180.
Φειδίας 434 
Φερεκύδης 64,127.
Φερραίος Ρήγας 374.
Φίλιππος 321.
Φιλοσοφία 70, 85, 277, 284, 292, 300, 356, 431, 537. 
Φιλόστρατος 215, 216, 447, 448.
Φίλων Αλεξανδρινός 69, 70,193, 281. 358, 526, 528, 530. 
Φοίβος 351, 352, 353, 469.
Φοινίκη 139, 430, 565.
Φρόϋντ Σίγκουντ 14, 211.
Φυσική 11, 17, 63, 69, 128, 246, 270, 277, 278, 300, 303, 337, 
397.
Φύση 19, 84, 129, 229, 240, 243, 244, 248, 255, 256, 258, 259,
260, 265, 266, 270, 271, 273, 276, 277, 278, 284, 288, 295, 298,
300, 301, 302, 303, 315, 318, 320, 329, 330, 333, 337, 339, 341,
357, 366, 415, 416, 417, 459, 528, 533, 534, 554, 562.
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Φως 48, 96, 97, 111, 121, 136, 158, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 
194, 197, 225, 226, 229, 248, 327, 341, 350, 353, 383, 407, 429, 
482, 494, 501, 512, 535, 563.
Φωτιά 11, 49, 50, 86, 87, 89, 96, 121, 139, 160, 161, 175, 176, 188, 
200, 201, 206, 234, 235, 236, 275, 276, 281, 288, 289, 291, 341, 
358, 361, 363, 381, 382, 383, 387, 389, 390, 391, 394, 398, 400, 
404, 409, 418, 462, 470, 495, 496, 507, 543,

'  χ  -

Χάϊζεμπεργκ Βέρνερ 256, 257, 264, 275, 276, 341, 382, 383, 
559.
Χάϊντεγκερ Μάρτιν 83, 167.
Χαίντερλιν Φήντριχ 14, 83, 491, 492, 496.
Χαλδαίοι 127,193.
Χασάπης Κων/νος 133,134, 135.
Χολ Μάνλυ 23, 264, 313.
Χότζα Ναστρεντίν 74.
Χρόνος 249, 253, 281, 305, 330, 333, 386, 493, 494, 508. 
Χριστιανισμός 14, 28, 30, 70, 79, 144, 145, 167, 170, 174, 193, 
200, 208, 221, 227, 229, 132, 241, 250, 316, 344, 359, 369, 379, 
402, 405, 451, 453, 456.
Χριστός 69, 133, 143, 144, 168, 170, 181, 184, 188, 193, 216, 223, 
224, 226, 233, 241, 348, 358, 369, 271, 323, 358, 378, 386, 387, 
392, 401, 402, 404, 449, 454, 471, 498, 500, 507, 508, 529, 533, 
433, 555.

- Ψ -

Ψαλμοί 473.
Φελλός Μιχαήλ 223, 224, 225, 226, 227. 
Ψυχάρης Γιάννης 33, 38, 39, 41.
Ψυχή 130,134,187, 241, 314.

- Ω -
Ωριγένης 217, 449, 450. 
Ωρομπίντο Σρι 12, 74. 
Ωρίων 341.
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ΡΑΛΛΗ φ. Γ^Λ/>ΓΑΚορο/Α<>/ Η/>ΑΙ<Λ«ΙΤθ£ ο  «φ«£Ιθ£

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ

( οι παραπομπές αναφέρονται σε σελίδες)

απ. 1 95,159,177,199, 238, 383, 486, 490.
απ. 2 95, 157, 160, 173, 181, 216, 372, 455, 476, 490, 514.
απ. 3 95,413.
απ. 4 95,29,451,482.
απ. 5 96, 453, 460, 463, 464.
απ. 6 96,286,430.
απ. 7 96,293,509.
απ. 8 96, 161,233,342.
απ. 9 96, 278.
απ. 10 96, 156,199, 215, 218, 222, 282, 325, 466, 528.
απ. 11 97.
απ. 12 97, 484.
απ. 13 97,381..
απ. 14 97,464.
απ. 15 98, 141, 364, 467, 472.
απ. 16 98,488.
απ. 17 98,157,490.
απ. 18 98, 135, 344, 414, 457, 525, 562.
απ. 19 98,490.
απ. 20 98.
απ. 21 99,188,505.
απ. 22 99,384.
απ. 23 99,490.
απ. 24 99
απ. 25 99
απ. 26 99,506.
απ. 27 99,360,471.
απ. 28 100,490.
απ. 29 100, 344, 382, 451, 490.
απ. 30 100, 325, 367, 396, 397, 406, 424, 549, 556.
απ. 31 100,295,396,549.
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ΠΑ/W  φ. Γ<Λί>ΓΑΚ0Π0/Α0/ Η/>ΑΜ<ΙΤ<>£ ο  <φ<£Κ>£

απ. 32 100, 367, 399.
απ. 33 101, 383.
οπ. 34 101, 482.
απ. 35 101.
απ. 36 101,188,189, 485.
απ. 37 101, 382.
απ. 38 102, 55, 484.
απ. 39 102, 55.
απ. 40 102, 415, 480, 493, 521.
απ. 41 102, 492.
απ. 42 55, 102.
απ. 43 102, 419.
απ. 44 102, 418.
απ. 45 102, 161, 364, 462.
απ. 46 488.
απ. 47 92, 226, 516.
απ. 48 301.
απ. 49 69, 101, 272, 274, 380, 475.
απ. 49a 101.
απ. 50 101, 249, 261.
απ. 51 101, 231, 290, 300, 301, 323.
απ. 52 57,102,172, 252, 253, 427, 495, 506.
απ. 53 102,189, 483.
απ. 54 102,231, 323,359.
απ. 55 102, 489.
απ. 56 55,102.
απ. 57 55, 103, 231.
απ. 58 !03, 231. 385, 336, 387, 539, 556.
απ. 59 103, 231.
απ. 60 103, 231, 494, 496.
απ. 61 103, 231, 374.
απ. 62 94, 103, 406, 407, 476, 477.
απ. 63 104, 364, 487.
απ. 64 104, 302, 395, 496.
απ. 65 104, 166, 258, 283, 292, 396, 496.
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ΡΑΛΛΗ φ .  Γ<Λ/>ΓΑΚΟΠΟ/ΑΟ/ ΗΜΜ«ΙΤ<>£ ο «<Κί ΐ ο ΐ

απ. 66 104, 392, 396, 497, 544.
απ. 67 104, 236, 392, 395, 400, 471, 544, 556.
απ. 67a 105.
απ. 68 105
απ. 69 105
απ. 70 105
απ. 71 105, 484.
απ. 72 106,213,235.
απ. 73 106,275.
απ. 74 106
απ. 75 106,500.
απ. 76 106,407.
απ. 77 107,185,187, 231, 480.
απ. 78 107,337,378,424.
απ. 79 107
απ. 80 107,240,486.
απ. 81 107,331.
απ. 82 107,424.
απ. 83 108,425.
απ. 84a 108, 476.
απ. 84b 108.
απ. 85 108, 516, 520.
απ. 86 108, 519.
απ. 87 108, 443, 478.
απ. 88 109, 161, 231, 255, 257, 262, 266, 408, 427, 427, 476, 

503, 534, 556, 564. 
απ. 89 109,275.
απ. 90 109,163, 266, 365, 383, 390, 392, 401, 544. 
απ. 91 109, 281, 329, 495, 508. 
απ. 92 110, 469.
απ. 93 110, 183, 216, 351, 465, 470, 508, 513, 515, 554, 557.
απ. 94 110,102, 420, 425, 483, 486, 499, 551.
απ. 95 110,113, 560.
απ. 96 110, 384.
απ. 97 111,188, 370.
απ. 98 111, 365, 391, 564.
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απ. 99 111,425,430. 
απ. 100 111, 425, 430, 321, 486. 
απ. 101 111, 437, 516. 
απ. 101a 111.
απ. 102 111, 337, 378, 424.
απ. 103 112,253,454.
απ. 104 112,380.
απ. 105 55, 112.
απ. 106 55, 112, 231.
απ. 107 112,281,489.
απ. 108 112.
απ. 109 113.
απ. 110 113,439,522.
απ. 111 113.
απ. 112 113,478.
απ. 113 17,113,144, 479, 515, 529, 555. 
απ. 114 113, 155, 158, 275, 415, 462, 487. 
απ. 115 113, 162, 356, 361.
απ. 116 114, 133, 144, 214, 247, 302, 361, 438, 462, 466, 478, 

500, 515. 
απ. 117 114. 
απ. 118 114,480. 
απ. 119 114, 215, 340, 438, 461. 
απ. 120 114, 425. 
απ. 121 115 
απ. 123 115,213,335. 
απ. 124 115,196,374. 
απ. 125 115,427. 
απ. 125a 115. 
απ. 126 115,191 
απ. 126α 117 
απ. 126β 117 
απ. 127 117, 458, 459 
απ. 128 117, 458, 459 
απ. 129 117 
απ. 130 117

ΠΑ/W φ. Γ<0|>ΓΑΚορο/Α<>/ H/>AM«IT<>£ ο «Φ«£ΐθ£
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Π ΑΛΛΗ Φ· Γ^ΛΛΓΑΚορο/ΑΟ/ hMK/VHTO£ ο

απ. 131 118
απ. 132 118
απ. 133 118
απ. 134 118
απ. 135 118
απ. 136 118
απ. 137 118
απ. 138 118
απ. 139 118
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