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1ο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου 

Ερευνητική Εργασία Α’ Λυκείου: «Αρχαίοι φυσικοί φιλόσοφοι». 

Σχολικό Έτος: 2014-2015 

Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτρης Πριόβολος. 

 

Περιγραφή: Σε αυτή την εργασία θα ερευνήσουμε την επίδραση των αρχαίων φυσικών 

φιλοσόφων στην επιστήμη και στην καθημερινότητά μας. Για αυτό το σκοπό μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ως ερευνητικά εργαλεία το Διαδίκτυο αλλά και βιβλία που πιθανό να 

έχει ο καθένας μας ή που μπορούμε να βρούμε στις τοπικές βιβλιοθήκες. 

Ομάδες: Για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας χωριστήκαμε σε 4 ομάδες. 

Ομάδα 1η: ΜΥΡΤΑΪ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΠΑΤΙΡΙΑΝΑ, ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΟΥ ΝΕΝΑ-ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΑ ΕΥΑ και 

ΜΙΣΥΡΗ ΕΥΑ. 

Ομάδα 2η: ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, ΤΟΛΕ ΣΟΦΟΚΛΗΣ και 

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 

Ομάδα 3η: ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ και 

ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

Ομάδα 4η: ΓΚΟΥΤΜΑΧΕΡ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ και 

ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα: 

• Ποιοι είναι οι αρχαίοι φυσικοί φιλόσοφοι; 

• Ποια είναι η εξέλιξη της αρχαίας φυσικής φιλοσοφίας; 

• Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της φυσικής επιστήμης; 

• Ποια είναι η επίδραση της αρχαίας φυσικής φιλοσοφίας στην επιστημονική εξέλιξη; 

• Ποιές είναι οι αρχές της σύγχρονης φυσικής επιστήμης; 

• Υπάρχει επίδραση των ιδεών των αρχαίων φυσικών φιλοσόφων στη ζωή του σήμερα; 

Με την έναρξη της εργασίας οι 4 ομάδες συνεργάστηκαν και κατέγραψαν ονόματα αρχαίων 

φιλοσόφων. Στη συνέχεια επαληθεύσαμε τα ονόματα με τη βοήθεια του Διαδικτύου.  

Οι βασικοί ερευνητικού στόχοι μπορούν να αναλυθούν σε υποερωτήματα: 

Για την 1η ομάδα:  

• Ποιες ήταν κυριότερες αντιλήψεις των φυσικών (προσωκρατικών) φιλοσόφων σχετικά 

με τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα; 

• Ποιες ήταν οι κυριότερες αντιλήψεις των υπολοίπων αρχαίων φιλοσόφων σχετικά με τη 

φύση και τα φυσικά φαινόμενα; 
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• Πως επηρέασαν αυτές οι απόψεις την επιστήμη; 

• Πιθανές λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση: φυσικοί φιλόσοφοι, προσωκρατικοί 

φιλόσοφοι, προσωκρατικοί και επιστήμη κλπ. 

Για την 2η ομάδα:  

• Τι είναι η μυθική ερμηνεία του κόσμου; 

• Τι είναι η επιστημονική ερμηνεία του κόσμου; 

• Ποια είναι η διαφορά τους; 

• Πιθανές λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση: μύθος, μυθολογία, μυθική σκέψη, 

επιστημονική σκέψη, επιστημονική μέθοδος κλπ. 

Για την 3η ομάδα:  

• Ποιες είναι οι βασικές αρχές της επιστήμης; 

• Ποιοι ήταν οι βασικοί σταθμοί στην εξέλιξη της επιστήμης; 

• Πιθανές λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση: επιστημονική μέθοδος, επιστημονικές 

αρχές, επιστημονική επανάσταση, ιστορία επιστήμης, ιστορία φυσικών επιστημών κλπ. 

Για την 4η ομάδα:  

• Να ολοκληρωθεί η έρευνα για όσους αρχαίους φιλοσόφους δεν προλάβαμε να 

εντοπίσουμε πληροφορίες. 

• Ποιοι ήταν οι φυσικοί (προσωκρατικοί) φιλόσοφοι; 

• Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι αρχαίοι φιλόσοφοι που ασχολήθηκαν με το φυσικό κόσμο; 

• Πότε και που έζησαν και δίδαξαν; 

• Ποια είναι τα κυριότερα έργα τους; 

• Πιθανές λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση: Ονόματα φιλοσόφων τα οποία δεν 

συμπεριλήφθηκαν στις προηγούμενες αναζητήσεις. 

 

Ποιοι ήταν οι φυσικοί προσωκρατικοί φιλόσοφοι; 

Ως προσωκρατικοί φιλόσοφοι εννοούνται φιλόσοφοι που έζησαν από τον 7ο αιώνα π.Χ. 

μέχρι και κατά την εποχή του Σωκράτη, αφού ορισμένοι υπήρξαν σύγχρονοί του. Ο 

στοχασμός τους είναι προδρομικός της σωκρατικής σκέψης και της ελληνικής φιλοσοφίας 

γενικότερα. Θεωρούνται οι πρώτοι που διατύπωσαν συγκεκριμένες φιλοσοφικές θεωρίες, 

εγκαταλείποντας την αυθεντία της παράδοσης. Τα ερωτήματα που θέτουν αφορούν κυρίως 

στην Κοσμογονία, ως απάντηση στο ερώτημα για τη γένεση του κόσμου, την Κοσμολογία, 

ως απάντηση στο ερώτημα για την υφή και τη λειτουργία του κόσμου και την Γνωσιολογία, 

ως απάντηση στο ερώτημα ποιες είναι οι δυνατότητες και τα όρια της ανθρώπινης σκέψης. 

Ως κυριότεροι εκπρόσωποι της προσωκρατικής φιλοσοφίας καταχωρούνται συνήθως και 

βάσει των μαρτυριών οι παρακάτω: 

• Θαλής ο Μιλήσιος, (640 ή 624 π.Χ. - 546 π.Χ.)  
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• Αναξίμανδρος (610 π.Χ. - 547 π.Χ.) 

• Αναξιμένης  ο Μιλήσιος, ( 585 – 528 π.Χ.)  

• Πυθαγόρας (570-495 π.Χ.) 

• Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (570 – 480 π.Χ.) 

• Ηράκλειτος ο Εφέσιος (ήταν Έλληνας προσωκρατικός φιλόσοφος που έζησε τον 6ο με 

5ο π.Χ. αιώνα στην Έφεσο) 

• Παρμενίδης (Γεννήθηκε στην Ελέα της Μεγάλης Ελλάδας στα τέλη του 6ου αι. π.Χ.) 

• Ζήνων ο Ελεάτης (γεννήθηκε γύρω στο 488 π.Χ) 

• Μέλισσος ο Σάμιος έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. 

• Εμπεδοκλής (495 π.Χ. - 435 π.Χ.)  

• Αναξαγόρας 

• Λεύκιππος,  Έλληνας φιλόσοφος του 5ου αι. π.Χ. 

• Δημόκριτος (460 π.Χ.- 370 π.Χ.) 

Βιογραφίες και έργα σημαντικών προσωκρατικών (φυσικών) 

φιλοσόφων: 

Ηράκλειτος 

Η βιογραφία του 

Ο Ηράκλειτος γεννήθηκε από μια αριστοκρατική οικογένεια στην Έφεσο, κατά το 544 π.Χ. Αν 

λάβουμε υπ' όψιν ότι η ακμή του συμπίπτει με την 69η Ολυμπιάδα (504 π.Χ. -501 π.Χ. ) και ότι έζησε 

60 έτη, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο θάνατός του συνέβη το 484 π.Χ. Πατέρας του αναφέρεται ο 

Βλύσων (ή Βλόσων) ή Ηράκων. Ανήκε στο γένος των Ανδροκλειδών, εκείνων δηλαδή που υπό την 

Αρχηγία του Ανδρόκλου, του γιου του Βασιλέα των Αθηνών Κόδρου, εξόρμησαν από την Αθήνα και 

έκτισαν στην Ιωνίαα (Μικρά Ασία ) την Έφεσο . Ο Διογένης αναφέρει ότι ο Ηράκλειτος παραιτήθηκε 

της βασιλείας για χάρη του αδερφού του και ο Στράβων επιβεβαιώνει ότι υπήρχε μια κυριαρχούσα 

οικογένεια στην Έφεσο, με καταγωγή από τον Άνδροκλο και η οποία διατηρούσε ακόμα τον τίτλο, 

είχε εξέχουσα θέση στους αγώνες και μπορούσε να απολαμβάνει κάποια προνόμια. Πόσο μεγάλη 

εξουσία είχε ο βασιλιάς, είναι ένα άλλο ερώτημα. Η Έφεσος αποτελούσε τμήμα της Περσικής 

Αυτοκρατορίας  από το 547 και διοικούταν από έναν σατράπη, καθώς ο Μεγάλος Βασιλέας 

επέτρεπε στους Ίωνες μια αξιοσημείωτη αυτονομία. Ο Διογένης γράφει ότι ο Ηράκλειτος συνήθιζε 

να παίζει αστραγάλους με τους νέους, στον ναό της Αρτέμιδος και όταν του ζητήθηκε να κάνει 

νόμους, εκείνος αρνήθηκε λέγοντας ότι "κεκρατήσθαι τη πονηρά πολιτεία την πόλιν", που σημαίνει 

ότι είχε επικρατήσει η φαυλότητα στην πόλη. 

Οι περί του βίου του όμως αναφερόμενες ειδήσεις είναι πολύ λίγες. Ο Ηράκλειτος υπήρξε 

από παιδικής του ηλικίας άξιος θαυμασμού. Αν και δεν υπήρξε κανενός άλλου μαθητής, 

υποστήριζε ο ίδιος πως είχε μάθει τα πάντα από τον εαυτό του. Από τα διασωθέντα 

αποσπάσματα του έργου του, φαίνεται ότι γνώριζε πολύ καλά σχεδόν όλα τα συγγράμματα 

των προγενέστερων φιλοσόφων, των επικών και ελεγειακών ποιητών καθώς και όλες τις 

ιστορικές συγγραφές που κυκλοφορούσαν στην εποχή του στην Ιωνία. 



Σελ. 4 

 

Η εποχή του είναι μεταβατική και σηματοδοτείται από μεγάλες κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές αλλαγές. Η φιλοσοφία του αντιμετωπίζει κριτικά τις εξελίξεις της εποχής του 

και παίρνει αποστάσεις τόσο από τη μυθική παράδοση όσο και από τη νέα κοινωνία που 

ανατέλλει. 

Το έργο του 

Στον Ηράκλειτο απονέμεται ένα έργο με τίτλο Περί Φύσεως, το οποίο χωρίζεται σε τρία 

μέρη με περιεχόμενο πολιτικό, θεολογικό και κοσμογονικό. Από τα λιγοστά αποσπάσματα 

που έχουν διασωθεί, φαίνεται πως ο χαρακτήρας του γραπτού έργου του είναι 

αποφθεγματικός. Η δομή και σύνθεση των αφορισμών του είναι λεπτομερειακά 

επεξεργασμένη και το ύφος του αινιγματικό. Αυτός είναι άλλωστε ο βασικός λόγος για τον 
οποίο αποκλήθηκε «σκοτεινός». 

1. Ο βασιλιάς στον οποίο ανήκει το δελφικό μαντείο ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά 

δίνει σημάδια. 

2. Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι για δεύτερη φορά. 

Χαρακτηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο του, ο Ηράκλειτος υποδεικνύει ότι δεν 

αποκαλύπτει τη σκέψη του με άμεσο τρόπο, ούτε όμως επιχειρεί να παραπλανήσει τους 

ακροατές του. Παρέχει τα σημάδια, τα οποία εκείνοι καλούνται να εννοήσουν με τον ορθό 

τρόπο. Η φιλοσοφία του, πάλι με τα λόγια του ίδιου, δεν είναι μια αυθαίρετη και 

υποκειμενική κατασκευή αλλά μια έκφραση του λόγου που διέπει τα πάντα, όσο και αν 

μένει απρόσιτος στους πολλούς. Η δυσκολία κατανόησης του λόγου του δεν οφείλεται 

επομένως σε δική του ιδιορρυθμία, αλλά στην αδυναμία των πολλών να εννοήσουν όχι τα 

λόγια του αλλά τον ίδιο τον «λόγο». 

Στις ρήσεις του αναφέρεται ο «Λόγος», πχ «τα πάντα διέπονται από τον Λόγο» κάτι που έχει 

γίνει αντικείμενο πολλών ερμηνειών καθώς ο η φιλοσοφική σκέψη και η ορολογία της ήταν 

τότε ακόμα στα πρώτα στάδια. Ακόμη και σήμερα η λέξη «λόγος» αντανακλά τόσα πολλά 

νοήματα στη χρήση της στην ελληνική που δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς λεξικογραφικά, 

χωρίς συνοδό ερμηνεία από παραδείγματα, ιδίως σε άλλες γλώσσες. Στον Ηράκλειτο η 

έννοια λόγος έχει επίσης πολλές σημασίες και εννοιακές αποχρώσεις. Σημαίνει ομιλία 

(προφορικός λόγος), αλλά και ρυθμιστική αρχή που διέπει το σύνολο της πραγματικότητας 

και συνδέει με σχέσεις αναλογίας τα πάντα. Επομένως, εδώ ο λόγος είναι η αιώνια 
καθολική σχέση που ρυθμίζει την πραγματικότητα, όπως αυτή εκφράζεται γλωσσικά. 

Μέλημα του φιλόσοφου είναι η αφύπνιση των ανθρώπων και η καθοδήγησή τους προς την 

ομολογία, προς τη λογική σκέψη που καθορίζει και συνδέει τη βαθύτερη φύση των 

πραγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο διακρίνει την «πολυμάθεια» από την ουσιαστική και 
βαθιά γνώση των πραγμάτων. 

Γνωστές του φράσεις 

• Πεθαίνω από ζωή, και ζω από θάνατο 

• Αν δεν ελπίζεις δεν θα βρεις το ανέλπιστο, γιατί είναι ανεξερεύνητο και απροσπέλαστο. 

• Αν όλα τα όντα μεταβάλλονταν σε καπνό, οι μύτες θα είχαν την πρωτοκαθεδρία. 
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• Αναπαύεται μεταβαλλόμενο. 

• Αυτό για το οποίο μιλάς πολύ, είναι συνήθως αυτό που σου διαφεύγει. 

• Για να θεραπεύσει, ο γιατρός καυτηριάζει. 

• Δεν γίνεται να μπει κανείς στο ίδιο νερό του ποταμού που κυλάει δύο φορές. 

• Διότι τα πάντα γίνονται με βάση τη λογική. 

• Είναι μεγαλύτερη ανάγκη να πολεμά κανείς την αλαζονεία, παρά την πυρκαγιά. 

• Η αντιξοότητα είναι προς όφελός μας. 

• Η ίδια οδός που οδηγεί προς τα πάνω, οδηγεί και προς τα κάτω. 

• Η νόσος καθιστά την υγεία πιο γλυκιά και ευχάριστη, το ίδιο και η πείνα τον κορεσμό, ο 

κάματος την ανάπαυση. 

• Η πολυμάθεια μόνη δεν καλλιεργεί τον νου. 

• Ο χαρακτήρας καθορίζει την τύχη του ανθρώπου. 

• Ο χρόνος είναι παιδί που παίζει με πεσσούς και το παιδί είναι βασιλιάς. 

• Οι όνοι έλκονται περισσότερο από τα σκουπίδια, παρά από το χρυσάφι. 

• Όλα γίνονται με βάση τη λογική. 

• Όταν δεν υπάρχει ήλιος, βλέπουμε τα βραδινά άστρα. 

• Στην περιφέρεια του κύκλου, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος. 

• Τά πάντα ρει και ουδέν μένει. 

• Τα σκυλιά γαβγίζουν σ’ αυτό που δεν γνωρίζουν. 

• Τα υλικά του μείγματος διαχωρίζονται αν δεν ανακινούνται συστηματικά. 
• Τίποτε πιο διακοσμητικό από έναν σωρό σκουπίδια, ατάκτως συσσωρευμένα. 

 

Παρμενίδης 

Η βιογραφία του 

Ο Παρμενίδης είναι Έλληνας αρχαίος φιλόσοφος που γεννήθηκε το 514 π.κ.ε. περίπου στην 

Ελέα τής κάτω Ιταλίας και πέθανε περί το 440 π.κ.ε. Θεωρείται ο βασικότερος εκπρόσωπος 

της Ελεατικής σχολής, που ιδρύθηκε από τον ποιητή Ξενοφάνη τον Κολοφώνιο. Μαθήτευσε 

κοντά στον Ξενοφάνη, αλλά δέχτηκε και την επίδραση των πυθαγόρειων. 

Το έργο του 

Οι τρεις Μιλήσιοι φιλόσοφοι ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης όπως είδαμε [3] 

πίστευαν σε ένα – και μόνο – πρωταρχικό στοιχείο, από το οποίο είχαν προκύψει τα πάντα. 

Αλλά πώς μπορούσε ένα στοιχείο ν’ αλλάξει ξαφνικά μορφή και να γίνει κάτι εντελώς 

διαφορετικό; Το πρόβλημα αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε πρόβλημα της μεταβολής. 

M’ αυτά τα ερωτήματα ασχολήθηκαν μεταξύ των άλλων οι λεγόμενοι Ελεάτες φιλόσοφοι, 

που πήραν τ’ όνομα τους από την ελληνική αποικία Ελέα στη Νότια Ιταλία. Οι Ελεάτες 

έζησαν περίπου το 500 π.κ.ε και ο πιο γνωστός ανάμεσα τους ήταν ο Παρμενίδης (540-480 

π.κ.ε) 

Ο Παρμενίδης ήταν λίγο νεότερος από τον Ηράκλειτο. Γεννήθηκε στην Ελέα της νότιας 

Ιταλίας γύρω στο 520 π.κ.ε. και η φιλοσοφική του δραστηριότητα καλύπτει το πρώτο μισό 

του 5ου αιώνα. Ο Πλάτων του αφιερώνει έναν σημαντικό διάλογο, όπου ο Παρμενίδης 
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εμφανίζεται να επισκέπτεται σε προχωρημένη ηλικία την Αθήνα και να δίνει ένα 

φιλοσοφικό μάθημα στον νεαρό και άσημο ακόμη Σωκράτη. Η συνάντηση αυτή είναι 

μάλλον προϊόν της φαντασίας του Πλάτωνα, δείχνει όμως την καθοριστική επίδραση της 

σκέψης του Παρμενίδη στις νεότερες γενεές των φιλοσόφων. 

Και ο Παρμενίδης προερχόταν από γνωστή οικογένεια, μία από αυτές που ίδρυσαν την 

πόλη της Ελέας το 540 π.κ.ε. Αυτός όμως, αντίθετα από τον Ηράκλειτο, μετείχε ενεργά στα 

κοινά, αφού λέγεται ότι συνέταξε τους νόμους της πατρίδας του. Θα πρέπει στα νιάτα του 

στην Ελέα να γνώρισε τον Ξενοφάνη, χωρίς να εντυπωσιαστεί από τον ανατρεπτικό 

διαφωτισμό του. 

Μόνο στην απόφασή του να εκφραστεί μέσα από ένα μακροσκελές ποίημα θα μπορούσε 

να διακρίνει κανείς κάποια επιρροή του Ξενοφάνη. Είναι σίγουρο ότι ο Παρμενίδης γνώριζε 

τη φιλοσοφία των Πυθαγορείων, αφού γεννήθηκε και έζησε σε μια περιοχή όπου 

κυριαρχούσε το Πυθαγόρειο κίνημα. Ωστόσο, ακόμη κι αν μυήθηκε στη φιλοσοφία από 

κάποιους Πυθαγόρειους, δεν υιοθέτησε τον τρόπο ζωής τους ούτε τις αντιλήψεις τους. 

Ο Παρμενίδης ενδιαφέρθηκε για τη διάδοση των φιλοσοφικών του ιδεών και συγκέντρωσε 

γύρω του μαθητές. Οι μεταγενέστεροι αναφέρονται συχνά στην «ελεατική σχολή», 

εννοώντας κυρίως τον Παρμενίδη, τον νεότερο συμπολίτη του Ζήνωνα και τον Μέλισσο από 

τη Σάμο. Η σχέση όμως του Παρμενίδη με τους μαθητές του είναι σχέση διανοητικής 
συγγένειας, δεν θυμίζει σε τίποτε την ιεραρχική οργάνωση της πυθαγόρειας αδελφότητας. 

Οι δύο μεγάλοι φιλόσοφοι της εποχής, ο Ηράκλειτος και ο Παρμενίδης, θα υποδείξουν μια 

άλλη προσέγγιση. Συνήθως θεωρούμε ότι εκπροσωπούν αντίθετους πόλους στη φιλοσοφία: 

ο Ηράκλειτος είναι ο φιλόσοφος της αέναης αλλαγής και ο Παρμενίδης της απόλυτης 

ακινησίας. Και όμως η αφετηρία της σκέψης τους είναι κοινή. Και για τους δύο η φιλοσοφία 

είναι άρνηση του κοινού νου. Στις διαδεδομένες πεποιθήσεις των ανθρώπων, στις 

θρησκευτικές τους πρακτικές, ακόμη και στις απλές εικόνες που σχηματίζουν για τον κόσμο, 

δεν υπάρχει η παραμικρή δόση αλήθειας. Ο φιλόσοφος δεν θα κολακέψει ποτέ το πλήθος, 

δεν θα επιδιώξει να το προσεταιριστεί. Για να το αποσπάσει από τις βεβαιότητές του δεν θα 
διστάσει να κατακρίνει ανοιχτά τις συνήθειες, τις αξίες και τις αντιλήψεις του. 

«Θέλουν να καθαρθούν και μολύνονται με άλλο αίμα […] και μπροστά σ’ αυτά τα αγάλματα 

προσεύχονται, όπως θα φλυαρούσε κανείς στο σπίτι του χωρίς να ξέρει τι είναι οι θεοί και 
τι οι ήρωες.» Ηράκλειτος, απόσπ. 5 

«Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν όταν είναι ξύπνιοι, όπως ξεχνούν όσα κάνουν 
κοιμισμένοι.» Ηράκλειτος, απόσπ. 1 

«Οι πολλοί δεν βασανίζουν το μυαλό τους με αυτά που τους τυχαίνουν, ούτε κι αν τα 
μάθουν τα καταλαβαίνουν, αλλά νομίζει ο καθένας ότι κάτι ξέρει.» Ηράκλειτος, απόσπ. 17 

«Γιατί σε κρατώ μακριά […] και από εκείνο τον δρόμο, όπου οι θνητοί αδαείς περιφέρονται, 

δικέφαλοι· γιατί η αδυναμία μες στο στήθος τους κατευθύνει τον περιπλανώμενο νου· κι 

αυτοί παρασύρονται, κουφοί αλλά και τυφλοί, έκθαμβοι, ορδές χωρίς κρίση.» Παρμενίδης, 
απόσπ. 6 
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Η φιλοσοφία είναι μια εντελώς νέα μορφή γνώσης, η οποία διεκδικεί ευθαρσώς την 

πρωτοτυπία και την αυτονομία της. Δεν συνδέεται με τη θρησκευτική πρακτική, δεν χρωστά 

τίποτε στην ποιητική παράδοση και στην αρχαία σοφία ούτε αποτελεί συνέχεια της ιωνικής 

ιστορίας. Ο φιλόσοφος θα διαχωρίσει τη θέση του από κάθε μορφή παλαιότερης γνώσης, 
θα αποκαθηλώσει τους δασκάλους των προηγούμενων γενεών. 

«Η πολυμάθεια δεν φωτίζει τον νου· αλλιώς θα είχε διδάξει τον Ησίοδο και τον Πυθαγόρα 
κι ακόμη τον Ξενοφάνη και τον Εκαταίο.» Ηράκλειτος, απόσπ. 40 

«Τον Όμηρο θα άξιζε να τον διώχνουν από τους αγώνες και να τον χτυπούν και τον 
Αρχίλοχο το ίδιο.» Ηράκλειτος, απόσπ. 42 

«Αρχηγός των αγυρτών [ο Πυθαγόρας]. Ηράκλειτος, απόσπ. 81 

Ο φιλόσοφος τοποθετείται απέναντι στο πλήθος και στην παράδοση και διδάσκει την 

αληθινή γνώση. Γνωρίζει ότι η αποστολή του είναι δύσκολη. Η αλήθεια της φιλοσοφίας 

απαιτεί μεγάλη διανοητική προσπάθεια, δεν είναι αυτονόητη ούτε προσιτή σε όλους. Για να 

την κατανοήσει κανείς θα πρέπει να απαλλαγεί από τις προκαταλήψεις του και να δει την 

πραγματικότητα μέσα από ένα ριζικά νέο πρίσμα. Γιατί όμως να ακολουθήσει κανείς αυτό 
τον δρόμο; Από πού αντλεί το κύρος της μια τέτοια δύσκολη γνώση; 

Ο Ηράκλειτος και ο Παρμενίδης θα παρουσιαστούν ως θεματοφύλακες μιας αλήθειας η 

οποία τους ξεπερνά. Ο φιλόσοφος είχε την τύχη ή το χάρισμα να του αποκαλυφθεί κάποια 

στιγμή η αλήθεια, και τώρα ανέλαβε την αποστολή να τη μεταδώσει και στους άλλους. 

«Μην ακούσετε εμένα αλλά τον Λόγο» είναι η συμβουλή του Ηράκλειτου. Ο Παρμενίδης 

αφηγείται τη φιλοσοφική του μύηση από μια θεά που του αποκάλυψε ότι η μόνη αληθινή 

γνώση είναι η γνώση του Όντος.  «Λόγος» και «Ον» με την φιλοσοφία κατακτά βήμα με 
βήμα το βασικό της λεξιλόγιο. 

Η φιλοσοφία του Παρμενίδη εμπεριέχεται σε ένα αποκαλυπτικό ποίημα, γραμμένο σε 

δακτυλικό εξάμετρο, από το οποίο ευτυχώς διασώθηκαν τα πιο σημαντικά μέρη. Στο 

ποίημα ένας νέος (ο ίδιος ο Παρμενίδης) διηγείται τη μύησή του στη φιλοσοφία από μια 

θεά, η οποία αναλαμβάνει να τον κρατήσει μακριά από τις κοινές αντιλήψεις των 

ανθρώπων, «όπου αληθινή εμπιστοσύνη δεν υπάρχει», και να τον οδηγήσει στην 
«ατρόμητη καρδιά της ολοστρόγγυλης αλήθειας». 

Το ποίημα του Παρμενίδη χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο εκτενές προοίμιο, σε καθαρά επική 

γλώσσα, περιγράφεται η ανάβαση του νέου προς τις πύλες της Ημέρας και της Νύκτας, 

όπου θα συναντήσει τη θεά. Το δεύτερο και κύριο μέρος του ποιήματος είναι ο λόγος της 

θεάς [Α] για τη φύση της αλήθειας. Το τρίτο και πιο αινιγματικό, από το οποίο έχουν σωθεί 

λίγα αποσπάσματα, θα πρέπει να ήταν μάλλον μια ανάπλαση κοσμολογικών αντιλήψεων 

που θυμίζουν προγενέστερους φιλοσόφους. 

Στα χρόνια του Παρμενίδη ο φιλόσοφος είναι ακόμη ελεύθερος να εκφραστεί μέσα από το 

είδος του λόγου που ο ίδιος θεωρεί πρόσφορο. Η φιλοσοφική πραγματεία σε πεζό λόγο, 

όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θα καθιερωθεί μόνο μετά τον Αριστοτέλη. Το γεγονός λοιπόν 

ότι ο Παρμενίδης επιλέγει τον ποιητικό λόγο, την ίδια στιγμή που ο Ηράκλειτος εκφράζεται 
με χρησμούς και οι Πυθαγόρειοι αποφεύγουν τη γραφή, έχει σημασία. 
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Η γλώσσα του έπους δεν είναι απλώς υποβλητική, είναι η γλώσσα της παιδείας και της 

θρησκείας των Ελλήνων, η γλώσσα μέσα από την οποία οι Έλληνες έχουν εμπεδώσει την 

κοινή τους καταγωγή και τις κοινές τους αξίες. Ο Παρμενίδης εντάσσει τον εαυτό του στην 

παράδοση του Όμηρου και του Ησίοδου. Φιλοδοξεί μέσα από την καθιερωμένη οδό να 

μεταδώσει ένα νέο μήνυμα παιδείας: ο φιλοσοφικός λόγος μπορεί να αντικαταστήσει τον 
μύθο. 

Τη θέση της Μούσας του ποιητή παίρνει τώρα η θεά του Παρμενίδη. Ο λόγος της είναι 

υποβλητικός και δογματικός, είναι η ίδια η αποκάλυψη μιας μοναδικής Αλήθειας. Είναι 

όμως ταυτοχρόνως ένας λόγος συνεκτικός και αποδεικτικός, ένας λόγος που μπορεί να γίνει 

κατανοητός μόνο αν αφυπνιστεί η λογική ικανότητα και το κριτικό πνεύμα του αποδέκτη. 
Αυτή είναι άλλωστε και η συμβουλή της στον νεαρό Παρμενίδη: 

«Να κρίνεις με τον λόγο τον επίμαχο έλεγχο που εγώ πρότεινα» (απόσπ. 7). 

Οι αρχαίοι δεν εκτιμούσαν ιδιαίτερα τα ποιητικά χαρίσματα του Παρμενίδη. Τον 

θεωρούσαν μεγάλο φιλόσοφο αλλά μέτριο ποιητή. Οι αφηρημένες έννοιες και οι 

αποδεικτικοί συλλογισμοί της Παρμενίδειας φιλοσοφίας ασφυκτιούν μέσα στο περίβλημα 

της επικής ποίησης. Η φιλοσοφία έπρεπε να βρει τον δικό της τρόπο έκφρασης. 

Η θεωρία του Παρμενίδη, είναι διάχυτη από την αμφιβολία, [1] κατά πόσο οι αισθήσεις 

μπορούν να μας δώσουν την αντικειμενική αλήθεια. Ακόμα και ο Ηράκλειτος αναρωτιόταν 

για την αντικειμενικότητα της Λογικής. Τις φιλοσοφικές του ιδέες και τις προσπάθειές του 

να ερμηνεύσει τον κόσμο εκθέτει στο φιλοσοφικό ποίημά του «Περί φύσεως» από το οποίο 
σώθηκαν μόνο αποσπάσματα. Κατέβασε το σε pdf στο τέλος του άρθρου. 

Κατά την θεωρία του το ον είναι αδιατάρακτο και αγέννητο και μέσα στην ενότητά του 

διαλύεται ο κόσμος των φαινομένων και εντυπώσεων. Άρα, το αληθινό ον είναι 

διαφορετικό απ` αυτό που μας δίνουν οι αισθήσεις και η επιστήμη της γνώσης διαφορετική 

από την υποκειμενική γνώμη. Είναι ο φιλόσοφος του Είναι, σε αντιπαραβολή με τον 
Ηράκλειτο [2] που είναι ο φιλόσοφος του Γίγνεσθαι. 

Θεωρεί ότι ο κόσμος αποτελείται από ένα σύνολο πολλαπλών φαινομένων, στον κόσμο 

αυτόν το κάθε φαινόμενο ή αντικείμενο είναι κάτι και παράλληλα δεν είναι κάτι άλλο, 

δηλαδή το καθετί μέσα στον κόσμο έχει τη δική του φύση, τις δικές του ιδιότητες, τα δικά 

του κύρια χαρακτηριστικά. 

Σ` αυτό το σκεπτικό στηρίζει τη θέση του πάνω στο Είναι και Μη Είναι των πραγμάτων. 

Καθετί συνεπώς Είναι και συγχρόνως δεν Είναι. Γι’ αυτό και για τον Παρμενίδη, δεν υπάρχει 

ούτε γένεση ούτε φθορά. Η πολλαπλότητα των αντικειμένων είναι μόνο μια δοξασία. 

Αληθινό είναι μόνο ό,τι μπορεί να εκφραστεί με το Είναι. Η γνώση φτάνει μέχρι την πλήρη 

αντίληψη του όντος, από τη στιγμή που και η νόηση είναι ταυτόσημη με την ύπαρξη, δηλ. 
μπορεί να νοήσει κανείς ό,τι είναι αληθινά υπαρκτό. 

Τα κύρια στοιχεία της σύνθεσης του κόσμου είναι το θερμό και το αντίθετό του ψυχρό. Το 

θερμό μέσα στη σφαίρα που συνθέτει τον κόσμο κατέχει τη θέση του όντος. Ο Παρμενίδης 

εκθέτει τη φιλοσοφία του σε έμμετρο λόγο (δακτυλικό εξάμετρο), επιθυμώντας πιθανώς να 

την παρουσιάσει ως αποτέλεσμα θείας αποκάλυψης. Στο προίμιο του ποιήματoς 

περιγράφεται το ταξίδι του ποιητή πάνω σε άρμα, καθοδηγούμενο από κόρες του ΄Ηλιου σε 
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μια ανώνυμη θεά. Ακολουθεί η Αλήθεια, στην οποία μιλά η θεά επιχειρώντας μια 

προσέγγιση της καρδιάς της αλήθειας. 

«αλλά ωστόσο θα μάθεις και τούτο, πως τα δοκούντα θα έπρεπε να είναι απολύτως δεκτά, 
όλα δεκτά στο σύνολό τους ως όντα». 

Παρουσιάζοντας τα φαινόμενα ως όντα, εισάγεται στο ποίημα το Είναι και γεννιέται εκείνος 

ο κλάδος της φιλοσοφίας που ονομάζεται Οντολογία, δηλαδή λόγος περί του όντος, περί 

του Είναι. Σε αντίθεση με τους Ίωνες ο Παρμενίδης δεν ρωτά για το τι των όντων, αλλά 
στρέφει την προσοχή μας στο Είναι. 

Με τον όρο Οντολογία αναφερόμαστε στο λόγο περί του όντος ή στην επιστήμη του όντος, 

τη φιλοσοφική αναζήτηση που εξετάζει τις αρχές της ύπαρξης και συγκρότησης του Όντος, 

μελετά τη φύση και την ουσία των Όντων (Ον= αυτό που πραγματικά υπάρχει, καθετί που 

έχει υπόσταση). Στη φιλοσοφία η έρευνα της φύσης του όντος γίνεται σε διάκριση από το 
φαινόμενο. 

Όταν η οντολογία αναδεικνύει την ουσία, σε σχέση με τα επιμέρους όντα, τότε αποκαλείται 

ουσιοκρατία, ουσιολογική οντολογία, ουσιοκρατική οντολογία ή σπανιότερα, 
εσενσιαλισμός (essentialismus) από τη λατινική λέξη essentia (ουσία). 

Όταν η οντολογία προκρίνει το πρόσωπο έναντι της ουσίας, τότε ονομάζεται 

προσωποκρατία, προσωποκεντρισμός, περσοναλισμός (personalismus) ή προσωποκρατική 

οντολογία.  Όταν η οντολογία δίνει προτεραιότητα στο άτομο έναντι του προσώπου, τότε 
ονομάζεται ατομοκρατική οντολογία ή ατομοκρατία. 

Σε ένα άλλο απόσπασμα ο Παρμενίδης αντιδιαστέλλει το Είναι, την ύπαρξη των όντων, με 

το μηδέν και το απορρίπτει, μη αποδεχόμενος τη σύλληψη του απόλυτου μηδενός ως 

αντίθετου στο Είναι. Παρόλο που αναφέρει αρχικά τις δύο οδούς του είναι και του μηδενός, 

ως τις μόνες που μπορούν να νοηθούν, σπεύδει να υπογραμμίσει ότι η οδός του «Είναι» 

είναι η μόνη αληθινή και ότι μόνον το «Είναι» μπορεί να αποτελέσει αυθεντικό 

αντικείμενο της νόησης. Η νόηση εδώ δεν εξαρτάται βέβαια από τις αισθήσεις, ούτε τις 
λέξεις, αλλά εισδύει στη βαθύτερη ουσία των πραγμάτων. 

Άσχετα από τη μεταβολή των εξωτερικών πραγμάτων το «Είναι» που αφορά αδιακρίτως 

κάθε ον, αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο της Αλήθειας, η οποία δεν αρνείται τον Κόσμο 

και την πολλαπλότητα, την κίνηση και την πολυμορφία, αλλά υπογραμμίζει την «ΕΝΟΤΗΤΑ» 
και συνέχεια που τον διέπει, αν φυσικά τον δούμε γεμάτο από το «Είναι». 

Ο μονισμός της Αλήθειας και ο δυισμός της Δόξας δε βρίσκονται σε αντίθεση, αλλά 

αλληλοσυμπληρώνονται και συνδέονται στενά. Η Αλήθεια ασχολείται με το Αμετάβλητο 

«Είναι» ενώ η Δόξα με το Κοσμικό «Γίγνεσθαι».  Ανάμεσα στα δύο τμήματα το τμήμα της 

Αλήθειας ήταν εκείνο που επηρέασε την εξέλιξη της ελληνικής φιλοσοφίας περισσότερο 

από οποιοδήποτε άλλο προσωκρατικό κείμενο. Η επίδρασή του είναι εμφανής τόσο στους 

μεταγενέστρεους προσωκρατικούς όσο και στο έργο του Πλάτωνα [ Πυθαγόρη] και του 
Αριστοτέλη. 
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Στα κείμενά του παρουσιάζεται, ο Ελεάτης φιλόσοφος, πως έρχεται με μια άμαξα από τον 

ουρανό και συνομιλεί, αναπτύσσοντας τις φιλοσοφικές του απόψεις, όχι με θνητό αλλά με 
μια θεά. Αποδίδει με τον τρόπο αυτό την πνευματική δύναμη των απόψεων του. 

 

Τι είναι η Επιστημονική ερμηνεία του κόσμου 

 

Η επιστημονική μέθοδος είναι η διαδικασία την οποία εφαρμόζουν οι επιστήμονες στην 

έρευνα των φαινομένων, ώστε να καταλήξουν σε αξιόπιστη γνώση σχετικά με τους νόμους 

που τα διέπουν. 

Η επιστημονική μέθοδος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα και χαρακτηρίζεται από την 

επαναλαμβανόμενη εκτέλεση τους: 

• Παρατηρήσεις πάνω σε ένα φυσικό φαινόμενο ή ομάδα φυσικών φαινομένων. 

• Σχηματισμός μιας γενικής υπόθεσης (μοντέλου) η οποία είναι συνεπής με τις 

παρατηρήσεις που έγιναν (μπορεί να τις εξηγήσει). 

• Χρησιμοποίηση της υπόθεσης για να γίνουν προβλέψεις για την ύπαρξη άλλων φυσικών 

φαινομένων ή για τα ποσοτικά αποτελέσματα νέων παρατηρήσεων σε ότι αφορά το ίδιο 

φαινόμενο. 

• Εξέταση των προβλέψεων που έγιναν με επιπρόσθετες παρατηρήσεις και διεξαγωγή 

πειραμάτων και αναθεώρηση της υπόθεσης ανάλογα, έτσι ώστε να είναι συνεπής και με 

τα νέα δεδομένα. 

• Σε μερικές περιπτώσεις  δεν είναι δυνατή η εφαρμογή όλων των βημάτων που 

αναφέραμε προηγουμένως. Π.χ. δεν είναι δυνατόν να εκτελέσουμε πειράματα 

προκαλώντας σεισμούς ή εκρήξεις ηφαιστείων, ούτε μπορούμε να επέμβουμε στις 

τροχιές πλανητών κ.ο.κ. Σ' αυτές τις περιπτώσεις επινοούνται άλλες διαδικασίες 

παρατήρησης, καταγραφής και αξιολόγησης. 

 

Κριτήρια για να χαρακτηριστεί μια εργασία επιστημονική, είναι: 

• Διαχωρισμός του προσώπου από το εξεταζόμενο αντικείμενο. 

• Επαναληψιμότητα των πειραμάτων και επιβεβαίωση παρατηρήσεων. 

• Τεκμηρίωση των ισχυρισμών βάσει άλλων επιστημονικών θεωριών ή μαθηματικής 

απόδειξης. 

• Επεξήγηση όλων των προηγούμενων παρατηρήσεων, γενίκευση παλαιότερων θεωριών 

 

 

 

Τι είναι μύθος και τι μυθική ερμηνεία του κόσμου  
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Ο μύθος σύμφωνα με την ανθρωπολογική ερμηνεία του όρου είναι ιερή ή θρησκευτική 

αφήγηση της οποίας το περιεχόμενο σχετίζεται με την προέλευση ή τη δημιουργία 

φυσικών, υπερφυσικών ή πολιτιστικών φαινομένων. Η ανθρωπολογική έννοια για τον μύθο 

διαφέρει από εκείνην που υπονοεί στο περιεχόμενο του μύθου κάποιο ψεύδος. Οι μύθοι 

διερευνούνται επίσης ως αποσπασματικές πηγές προφορικής ιστορικής αφήγησης ως 

ενδείξεις κοινωνικών αξιών που διαμορφώνουν τον κοινωνικό χάρτη μιας ομάδας 

ανθρώπων και (από τον Κλοντ Λεβί-Στρος) για τις καθολικές (συμπαντικές) δομές τους. 

 

Βασικές αρχές της επιστήμης 

Τι είναι η επιστήμη; Και ποια είναι η σχέση μας με την επιστήμη; Αυτά είναι κάποια από τα 

ερωτήματα που θα απαντηθούν παρακάτω. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του 

ανθρώπινου πολιτισμού είναι η ανάπτυξη της επιστήμης! Μέσα από την επιστήμη 

μπορούμε να κατανοήσουμε ευκολότερα και γρηγορότερα τον κόσμο. Όμως, η σημασία της 

δεν περιορίζεται στην έγκυρη γνώση. Η γνώση μας για τον κόσμο γίνεται το μέσο για την 

επέμβαση μας στη φύση μέσα από την τεχνολογία. 

Ο όρος επιστήμη με την ευρεία έννοια αρχικά δήλωνε το οργανωμένο σώμα της 

εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης γνώσης. Ο πρώτος αυτός ορισμός διατυπώνεται στο 

έργο Θεαίτητος του Πλάτωνα όπου ένας από τους συνομιλητές αναφέρει ότι «έστιν ουν 

επιστήμη δόξα αληθής μετά λόγου», δηλαδή η επιστήμη αποτελεί βεβαιωμένη με λογικά 

επιχειρήματα γνώση. Πολλές από τις ανθρώπινες προκαταλήψεις γύρω από τον τρόπο που 

λειτουργεί το σύμπαν έχουν αμφισβητηθεί κατά καιρούς από τις νέες επιστημονικές 

ανακαλύψεις. 

Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος είναι πιο περιορισμένος και δηλώνει το σύστημα απόκτησης 

γνώσης με βάση την επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, 

καθώς και στην οργάνωση και ταξινόμηση της αποκτώμενης με αυτόν τον τρόπο γνώσης. 

Διακρίνουμε συνεπώς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που εντάσσονται συνήθως σε 

τέσσερις μεγάλες ομάδες, τις θετικές επιστήμες, τις εφαρμοσμένες επιστήμες, τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες. 

• Θετικές και φυσικές επιστήμες: ασχολούνται με τη μελέτη των φυσικών φαινομένων και 

των τυπικών συστημάτων με βάση την παρατήρηση, το πείραμα και τη λογική. 

• Κοινωνικές επιστήμες: ασχολούνται με τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της 

ανθρώπινης κοινωνίας, στη βάση της παρατήρησης και της λογικής. 

• Ανθρωπιστικές επιστήμες: ασχολούνται με τη διερεύνηση της ανθρώπινης κατάστασης 

μέσω της λογικής και της τέχνης. 

• Εφαρμοσμένες επιστήμες: ασχολούνται με την πρακτική επίλυση προβλημάτων μέσω 

συστηματικών μεθοδολογιών και την επιστημονική θεμελίωση των μεθόδων αυτών 

(συνήθως αποτελούν εφαρμογή κάποιων θετικών επιστημών, αλλά μπορεί να έχουν και 

επιρροές από τις κοινωνικές επιστήμες). 



Σελ. 12 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%C

E%B1:%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B

7%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE

%B9 

 

 


