
     H ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑΣ       
                                           ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
                                                    Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
 
                                  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
     Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι διαφορές µεταξύ των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων 
ήταν µεγάλες. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι αυτές είναι µικρές και όλους τους ενώνει η 
φιλοσοφία του Είναι =ύλη, του µη Είναι=κενό, ιδέες και ο Ηρακλείτειος Λόγος= 
λογική, που διέπει τα φαινόµενα. Εάν ο Παρµενίδης υποστήριξε όπως ο Πυθαγόρας, 
ότι το Είναι είναι οι ιδέες και οι αριθµοί που τους αντιστοιχούν (Πυθαγόρας) και εάν 
ο Πλάτων καθιέρωσε ότι το Είναι= ύλη, αυτό δεν αλλάζει τα πράγµατα. Οι επί 
µέρους διαφορές θα αναφανούν στην αρχή των όντων, του Είναι. Και ο Πυθαγόρας 
θα πει οι αριθµοί, ο Θαλής θα πει το  νερό, τα τέσσερα στοιχεία του Εµπεδοκλή, ο 
Αναξίµανδρος το άπειρο, ο Αναξαγόρας θα πει (δεν το διάβασα πουθενά) αρχή της 
ύλης είναι τα απειροστά και ο µέγας , ο ∆ηµόκριτος, θα πει στον «µέγα ∆ιάκοσµο» 
που χάθηκε, ότι το κενό δηµιουργεί την ύλη (δεν θα το βρείτε πουθενά γραµµένο) . 
 
                             ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ CASIMIR 
 
     O Casimir το 1949 εξήγαγε το οµώνυµο φαινόµενο θεωρητικά, σύµφωνα µε το 
οποίο πλάκες αγώγιµες αφόρτιστες, αµαγνήτιστες, παράλληλες σε πολύ µικρή 
απόσταση και σε κενό, έλκονται. ∆εν θα εξετάσουµε αν η θεωρία ήταν σωστή, µας 
ενδιαφέρει ότι το πείραµα  έγινε και γίνεται ακόµη. Πλάκες από καθορισµένα υλικά, 
σε απόσταση από 0,5 έως 260 µικρά, έλκονται. Θεωρείται ότι διεγείρεται το κενό και 
παράγει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα (ύλη). Άλλοι υποστηρίζουν ότι παράγονται λίγα 
κύµατα και ότι στο εξωτερικό των πλακών πέφτουν πολλά και προκαλούν πίεση και 
την έλξη των πλακών, άλλοι υποστηρίζουν ότι τα παραγόµενα κύµατα προκαλούν την 
έλξη. Ο συγγραφέας στην ανακοίνωσή του στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών τον Ιανουάριο , υποστήριξε ότι παράγονται  βαρυτικά κύµατα και  ας µην 
ικανοποιείται ο τύπος  της παγκόσµιας έλξης . Όπως και να έχει το πράγµα, το κενό 
παράγει ύλη και δικαιώνεται ο ∆ηµόκριτος που υποστηρίζουµε ότι το διατύπωσε.  
 
                             Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 
 
     Όπως ίσως γνωρίζετε, δεν σώθηκε έργο του Ηράκλειτου. Ο Άγιος Κλήµης ο 
Αλεξανδρεύς, διάσωσε πολλά αποσµάσµατα. Κλήµης, «Στρωµατείς» V 105, 
Πλούταρχος, «Περί της εν Τιµαίω Ψυχογονίας 1014 A : «κόσµον τόνδε, τον αυτόν 
απάντων, ούτε τις  των θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ήν αεί και έστιν και 
έσται πυρ αείζωον , απτόµενον µέτρα και αποσβεννύµενον µέτρα». 
«αυτόν εδώ τον κόσµο, αυτόν τον ίδιο όλου του σύµπαντος, δεν δηµιούργησε 
κανένας των θεών (∆ίας κλπ), ούτε των ανθρώπων,αλλά ήταν , είναι και θα είναι πυρ 
(φωτιά) που πάντοτε δηµιουργεί ζωή και που ανάβει µε µέτρο και σβήνει µε µέτρο». 
Και ο εποπόλαιος θα πεί , ότι ο Ηράκλειτος δεν δέχεται θεό, αλλά το πυρ το αείζωο 
είναι Θεός, είναι ο Θεός , είναι το απρόσιτο φως του ∆ιονυσίου Του Αρεοπαγίτη, 
είναι η άποψή του ότι « γνόφος εστίν  το απρόσιτον φως, εν  ώ κατοικείν ο Θεός 
λέγεται» (Περί Μυστικής Θεολογίας). Σηµειώστε λοιπόν, ότι ο Θεός κατά τον 
Ηράκλειτο είναι   αιώνιο πυρ και το οποίο γεννιέται µε µέτρο και απαξιώνεται µε 



µέτρο. Ο Ηράκλειτος θέτει την βάση, ότι ουσία θεού είναι η ύλη , το Είναι. Για τον 
Ηράκλειτο το Είναι είναι το πυρ το αείζωον. Σηµειώστε ότι δέχεται ότι γεννιέται και 
απαξιώνεται µε µέτρο και οι πλάκες του Casimir  προϋποθέτουν τουλάχιστον γέννεση 
ύλης. 
 
                             Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 
 
     Αλλά και για τον ∆ηµόκριτο θα σώσει ο ∆ογένης ο Λαέρτιος (44):  «∆οκεί δ’ 
αυτώι τάδε. Αρχάς είναι των όλων ατόµους (σ.σ. γραµµάς) και κενόν, τα δ’ άλλα 
πάντα νενοµίσθαι. Απείρους τε είναι κόσµους και γενητούς και φθαρτούς. Μηδέν τε 
εκ του µη όντος γίγνεσθαι µηδέ εις το µη ον φθείρεσθαι. Και τας ατόµους δε απείρους 
είναι κατά µέγεθος  και πλήθος, φέρεσθαι εν τωι όλωι δινουµένας, και ούτω  πάντα τα 
συγκρίµατα γεννάν , πυρ, ύδωρ, αέρα, γην. Είναι γαρ και ταύτα εξ ατόµων  τινων   
συστήµατα…….  Και την ψυχήν οµοίως.ήν και νουν ταυτόν είναι.» 
      «Πιστεύει (ο ∆ηµόκριτος) τα εξής  : Εκείνα από τα οποία   έγιναν όλα, είναι οι 
άτοµες γραµµές (όχι τα άτοµα) και το κενό, όλα τα άλλα είναι υποκειµενικά. Και 
άπειροι είναι οι γαλαξίες και γεννιούνται και πεθαίνουν. Και το µηδέν (σ.σ το κενό) 
από µη ον (από τίποτε), γίνεται ύλη (γίγνεσθαι) και η ύλη δεν γυρίζει στο µηδέν. Και 
οι άτοµες γραµµές είναι άπειρες και σε µέγεθος (σ.σ. µε αυτό διαφωνούµε!) και σε 
πλήθος και περιφέρονται γύρω-γύρω και γεννιούνται τα συγκρίµατα (σ.σ. είναι τα 
µόρια  του Παρµενίδη, εµείς τα αποδίδουµε ως ηλεκτρόνια, πρωτόνια) και αυτά 
απαρτίζουν το πυρ ,τον αέρα και την γη. ∆ιότι αυτά είναι συστήµατα των ατόµων 
γραµµών……. Και η ψυχή οµοίως αποτελείται από ατόµους  και η οποία ταυτίζεται 
µε τον νου» 
 
                           Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟ 
 
     (∆ιάλεξις περί Φύσεως, Αριστοτέλης): «..αναγκαίον είπερ κινείται το κενόν, είναι 
αυτού τινά τόπον, εξ’ ου µεταβάλλει και εις ον» «είναι αναγκαίο εάν κινείται το κενό, 
να προσδιορίζει τον χώρο και από την οποία κίνηση αυτή, µεταβάλλεται και γίνεται 
ύλη».  
     Είναι λοιπόν οι άτοµες γραµµές του ∆ηµόκριτου, η κίνηση του κενού του 
Αριστοτέλη (του απειροστικού κενού) και οι άτοµες γραµµές είναι το πυρ το  αείζωο 
του Ηράκλειτου. 
 
    Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
     Μπορεί κατά τον ∆ηµόκριτο να γεννιούνται και να πεθαίνουν οι γαλαξίες, όµως οι 
άτοµες γραµµές µόνο γεννιούνται, δεν πεθαίνουν (σβήνουν). Αυτή είναι η πρωταρχή 
της θεωρίας της διαρκούς δηµιουργίας.  
     Από την άλλη µεριά ο Ηράκλειτος θεωρεί ότι γεννιούνται και σβήνουν οι άτοµες 
γραµµές. 
     Μη βιαστείτε να πάρετε µέρος στην µία ή την άλλη άποψη. Ο συγγραφέας δεν 
πήρε ακόµη και φοβάται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η σκοτεινή ύλη του 
σύµπαντος είναι σταθερή, ή µεταβάλλεται; 
     Αν το άπειρο του Αναξίµανδρου είναι σταθερό, έχει δίκηο ο Ηράκλειτος, αν όχι ο 
∆ηµόκριτος! Και νοµίζω µυηθήκατε κάπως στην αρχαία Ελληνική φιλοσοφία! 
 
 
 


