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                                                                                               του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

                                                                                                  www.omas-e.gr 

 

        Η θεωρία γύρω από τον κόσμο, την ύλη δηλαδή, τα σύμπαντα, την φύση, είναι η 
κοσμοθεωρία. Αν η κοσμοθεωρία δεν είναι η υλιστική, πρέπει να συμπληρωθεί με την 
θεωρία γύρω από τον θεό, και γενικότερα το άϋλο. Και επειδή οι αρχαίοι φιλόσοφοι 
αποκάλεσαν το παν υλικό με το απαρέμφατο είναι, το άϋλο αποκαλέστηκε μη είναι (κενόν τε 
μη είναι –Δημόκριτος, μη είναι τας ιδέας- Πλάτων). Έτσι οι κοσμοθεωρίες πρέπει να 
ασχοληθούν με το είναι, αλλά και όσες το αποδέχονται, και με το μη είναι.  

 

                   Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΩΝ 

 

     Οι αρχαίοι φιλόσοφοι, δεν χρησιμοποίησαν τον όρο κοσμοθεωρία. Ο Πυθαγόρας 
καθιέρωσε τον όρο φιλοσοφία για να αντιπροσωπεύσει τις αναδυόμενες θεωρίες των 
φιλοσόφων. Και επειδή σχεδόν όλοι τους έγραψαν έργο με τίτλο ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ, ο 
Αριστοτέλης τους ονόμασε φυσικούς φιλόσοφους (ο Αριστοτέλης ονόμασε έργο του κατ’ 
εξαίρεση ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ή όπως τα αποκαλούμε «φυσικά». 

     Όλα τα περί φύσεως είναι κοσμοθεωρίες, οι φυσικές φιλοσοφίες είναι κοσμοθεωρίες. 
Όμως ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος για θρησκευτικούς και εθνικιστικούς λόγους (ήταν 
Εβραίος), επί ποινή θανάτου, κατέκαυσε σχεδόν όλα τα έργα περί φύσεως και άλλα, που 
υπήρχαν στις ιδιωτικές ή δημόσιες βιβλιοθήκες. Έτσι εμείς πηγές έχουμε άλλους συγγραφείς 
(Αριστοτέλης, Διογένης Λαέρτιος, Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς, Αέτιος, Ιάμβλιχος, Σέξτος ο 
Εμπειρικός, Ιππόλυτος Ρώμης κ.α.) και από εκεί θα εξάγουμε τις τέσσερεις κύριες και 
μοναδικές κατηγορίες κοσμοθεωριών (φυσικών φιλοσοφιών). 

 

                              Η ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ 

 

     Από τον Παρμενίδη σώθηκαν αποσπάσματα του έπους του ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΣ και που βρήκε 
ο καθηγητής κ. Καραγιάννης σε βιβλιοθήκη του Παρισιού. Αλλά και ο Διογένης ο Λαέρτιος 
σωστά περιγράφει τον Παρμενίδη.  

     Ο Παρμενίδης θα αναφέρει ότι το ον (το σύμπαν) είναι αγέννητο και ανώλεθρο. Δηλαδή 
προϋπάρχει και δεν τελειώνει, με άλλα λόγια ισχύει η αρχή διατήρησης της ύλης (της μάζας). 
Ο Παρμενίδης παρατήρησε ότι η ύλη αλλάζει μορφές αλλά δεν καταστρέφεται, συνεπώς δεν 
έχει αρχή, άρα δεν υπάρχει αυτός που έκανε την αρχή, ο θεός. Διατύπωσε δηλαδή την 
υλιστική φυσική φιλοσοφία πρώτος και για τον πολιτισμό που διανύουμε.  



    Δεν βρήκα αν και τι διάβασε ο Παρμενίδης, όλοι που δημιουργούμε θεωρίες κάπου 
στηριζόμαστε (αντίθετα ο Πλάτων, ο Θαλής, ο Δημόκριτος, ο Πυθαγόρας κ.α. πήγαν στην 
Σαΐδα της Αιγύπτου και διάβασαν από την βιβλιοθήκη του εκεί Ελληνικού ιερατείου, 
πανάρχαιων και ….προϊστορικών χρόνων). Αλλά και οι Πεισίστρατος Αθηνών και 
Πολυκράτης Σάμου, έστειλαν αντιπροσωπείες στο ιερατείο, αντέγραψαν κώδικες και ίδρυσαν 
τις πρώτες βιβλιοθήκες. Από εκεί διάβασαν ο Σωκράτης και ο Ηράκλειτος, εξάδελφος του 
Πολυκράτη. 

 

                                 Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ  

 

     Δεν μπόρεσα να εντοπίσω αν ο Ηράκλειτος ή ο Παρμενίδης πρώτος έφτιαξε την 
κοσμοθεωρία. Αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε χωρίς πολλά στοιχεία, ότι και του Θαλή η 
κοσμοθεωρία είναι υλιστική, άρα πρώτα δημιουργήθηκε η υλιστική φυσική φιλοσοφία, που 
διατυπώθηκε εμπεριστατωμένα από τον Παρμενίδη. 

    Ο Ηράκλειτος θα διατυπώσει ότι το είναι, είναι πυρ αείζωον (παντοτινό), απτόμενον μέτρα 
και σβενύμενον μέτρα (που ανάβει και σβήνει με μέτρο). Εδώ έχουμε εναλλαγή του πυρός 
(φωτιάς), που ανάβει (γίνεται ύλη) και σβήνεται (γυρίζει στο μηδέν) σε τακτά διαστήματα. 
Επειδή ο Διογένης έσωσε ότι ο Ηράκλειτος επονομάστηκε κλαυσίνος (επειδή συγκινούταν 
και έκλεγε εύκολα), θεωρούμε ότι το πυρ του Ηράκλειτου, είναι το απρόσιτο φως που είδε. 
Το απρόσιτο φως είναι δυνατόν να δει κάποιος, σε μεγάλη συναισθηματική υπερφόρτωση, 
μονήρης και να κλαίει και να προσεύχεται (δεν είναι ανάγκη επίκλησης του θεού με άλλο 
όνομα από θεός). Οι ψυχίατροι ίσως χαρακτηρίσουν δίκαια τον μύστη του απροσίτου φωτός, 
ότι έχει σχιζοσυναισθηματική συνδρομή. Αλλά το απρόσιτο φως θεάται στιγμιαία για να μην 
επέλθει τύφλωση (ακόμη και όταν τα μάτια είναι κλειστά) και δεν είναι φαντασία αλλά 
αντικειμενικό. Πρόκειται για θέαση του κυματισμού του αιθέρα, γιατί θεάται σε 
κυματισμούς.  

    Έτσι και επειδή ο αιθέρας απρόσιτο φως είναι άϋλος, έχουμε δημιουργία και καταστροφή 
της ύλης. Μοιάζει με τις ανατολικές θρησκείες (Βραχμανισμός, Βουδδισμός) που θεωρούν 
ότι το σύμπαν, ο κόσμος δημιουργείται και καταστρέφεται κάθε 400.000 χρόνια.  

     Αλλά ο Ηράκλειτος θεωρεί ότι ο Λόγος, η λογική, διέπει και διοικεί το παν (Πλούταρχος 
ΗΘΙΚΑ, Ιππόλυτος Ρώμης ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ, Αέτιος κλπ). 

     Ο Λόγος όμως είναι άϋλος, συνεπώς είναι ο Θεός που δημιουργεί και καταστρέφει την 
ύλη (και την διοικεί μέσα σε αντιθέσεις -πόλεμος πάντων πατήρ).   

     Αυτή είναι η δεύτερη κοσμοθεωρία, το δεύτερο είδος φυσικής φιλοσοφίας. 

 

                            Η ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗ-ΠΛΑΤΩΝΑ 

 

     Υπάρχει έργο του Πάτωνος ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ. Ο διάλογος που αναφέρει ο Πλάτων, 
διεξήχθη όταν ο Παρμενίδης ήταν 64 χρονών και ήρθε από την Ελέα της Ιταλίας που ζούσε 



στην Αθήνα. Ο Σωκράτης ήταν 46 χρονών και τρίτος στον διάλογο ο Ζήνων που δεν θυμάμαι 
πόσων χρονών ήταν και τότε ο Πλάτων που άκουγε ήταν 22. 

     Στον διάλογο θα διαπιστώσουμε ότι ο Παρμενίδης που διδάσκει και ερωτάται, θα 
διατυπώσει την αρχή της αποφατικής θεολογίας (από-φάσκω , δεν ορίζω, ο θεός είναι 
αόρατος, αναφής, απερινόητος, ακατάληπτος) . Φαίνεται λοιπόν ότι ο Παρμενίδης που είχε 
εκτεθεί διδάσκοντας την υλιστική θεωρία, τώρα δεν τολμά να κάνει το επόμενο βήμα και θα 
το κάνουν οι Σωκράτης Πλάτων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη ο Πυθαγόρας δίδαξε την 
θεωρία των ιδεών και ότι κάθε αριθμός είναι και μία ιδέα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να 
στοιχειωθεί κοσμοθεωρία.  

    Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς (Περί των Αρεσκόντων Φιλοσόφοις Φυσικών 
Δογμάτων), ο Σωκράτης και ο Πλάτων είχαν τις ίδιες ιδέες. Και ότι αρχές έθεσαν, τον θεό, 
την ύλη και την ιδέα. Και ότι ο θεός είναι Νούς, ότι η ύλη υπόκειται σε γένεση και φθορά και 
ότι η ιδέα είναι ασώματη ουσία στην νόηση και την φαντασία του θεού.  

    Αρχή, αίτημα, αξίωμα, δόγμα και την αρχαιοελληνική έννοια, είναι προϋπόθεση και όλες 
είναι έννοιες συγγενικές. Είναι προϋπάρχοντα και αιώνια και από αυτά ξεκινούν οι φυσικές 
θεωρίες (αργότερα και η γεωμετρία του Ευκλείδη, μαθηματικές και φυσικές θεωρίες 
σύγχρονες). Για τον Δημόκριτο αρχές είναι το πλήρες και το κενό, για τον Αναξαγόρα ο Νους 
και τα ομοιομερή (δηλαδή τα μικροσωματίδια που αποτελείται η ύλη είναι όμοια μέρη της) 
κλπ.  

    Έτσι λοιπόν κατά τους Πλάτωνα-Σωκράτη, προϋπάρχει ο Θεός και με τις προϋπάρχουσες 
ασώματες (άϋλες) ιδέες, διαμορφώνει την προϋπάρχουσα αδιαμόρφωτη ύλη. Έτσι εδώ 
έχουμε πάλι σεβασμό στην αρχή διατήρησης της ύλης και προέκταση του υλισμού του 
Παρμενίδη που ο ίδιος ο Παρμενίδης και αυτή την δίδαξε (νομίζουμε ότι αν το γνώριζαν οι 
σοφοί του μαντείου των Δελφών, θα ανακήρυτταν τον Παρμενίδη ως τον σοφότερο και όχι 
τον Σωκράτη. Είναι η Τρίτη κοσμοθεωρία, το τρίτο είδος.  

 

                             Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 

 

     Όλοι οι φιλόσοφοι όπως αντιλαμβάνεστε θεωρούν ότι η ύλη εξελίσσεται μέσα σε νόμους 
και μερικοί ότι τους έθεσε ο Θεός (εκτός των υλιστών).  

     Όπως σώζει ο Διογένης και άλλοι, κατά τον Δημόκριτο «μηδέν τε εκ του μη όντος 
γίγνεσθαι, μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι». Ο μετέπειτα Επίκουρος ήταν υλιστής και 
διατύπωσε μία παρόμοια φράση και η οποία εξηγείται ότι τίποτε δεν γίνεται από το μηδέν και 
δεν γυρίζει στο τίποτε. Αλλά η φράση του Δημόκριτου εξηγείται ότι και το μηδέν (το κενό), 
από μη ον (τίποτε) γίγνεσθαι (γίνεται ύλη) και δεν γυρίζει στο μη ον (στο τίποτε). Έχουμε 
δηλαδή την πληθωρική θεωρία την σύγχρονη, της διαρκούς δημιουργίας ύλης.  

     Επειδή κάποιοι θα αμφισβητήσουν ότι εξηγείται έτσι, αναφέρουμε ότι την λέξη «δεν» την 
κατασκεύασε ο Δημόκριτος. Και όπως αναφέρει ο Διογένης «δεν τας ατόμους ονόμαζε, 
μηδέν το κενό». Οι άτομες του Δημόκριτου, είναι από εκεί που ξεκινά η ύλη («και τας 
ατόμους φέρεσθαι εν τω όλωι δινουμένας» , δηλαδή οι άτομες συμπεριφέρονται σε δύνη 
μέσα στο σύμπαν και σχηματίζουν τα άτομα, που και αυτά διατύπωσε ο Δημόκριτος (δεν τα 



ονόμασε ομοιομερή, ή στοιχεία όπως τα ονόμασε ο Αριστοτέλης). Και επειδή ο Αριστοτέλης 
διευκρινίζει ότι ο Δημόκριτος μίλησε για άτομες γραμμές, συμπεραίνομε ότι οι άτομες 
γραμμές μπορούν να δημιουργηθούν από σημεία , αφού οι γραμμές είναι διαδοχή σημείων. 
Αλλά το σημείο είναι αδιάστατο, να δηλαδή ο Δημόκριτος μίλησε για αδιάστατο κενό που 
δημιουργεί τις άτομες γραμμές, που δομούν τα άτομα. Και επειδή το κενό έτσι είναι 
δημιουργό, πρόκειται για τον δημιουργό θεό (που δημιουργεί την ύλη). Έτσι έχουμε το 
τέταρτο είδος κοσμοθεωρίας, φυσικής φιλοσοφίας.  

     Ο Δημόκριτος έφθασε να περιγράψει και την δομή της ύλης, που οι άλλες κοσμοθεωρίες 
δεν έφθασαν και θεωρείται πιο πλήρης. Αλλά , δεν πρέπει να έδωσε εξήγηση πως η άτομος 
πηγάζει από το σημείο και αν συνέβη αυτό, έχουμε μειονέκτημα. Εσείς θα κρίνετε αν ο 
Δημόκριτος ή ο Παρμενίδης ήταν ο σοφότερος. 

     Φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης ακολουθεί την θεωρία του Δημόκριτου, αλλά συμπληρώνει 
την πεμπτουσία, τον αιθέρα, το κενό που κινείται. Αναφέρει στο ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ, «άλογο 
και το χώραν τω κενώ ποιείν, ώσπερ μη τινά χώραν ούσαν. Αναγκαίον είπερ κινείται το 
κενόν, είναι αυτού τινά τόπον, εξ ου μεταβάλλει και εις ον» ,( είναι παράλογο να 
αποδώσουμε ότι έχει χώρο το κενό, γιατί δεν κάποιο χώρο. Είναι αναγκαίο εάν κινείται το 
κενό, να προκύπτει χώρος από την κίνηση αυτή και από την οποία μεταβάλλεται τον κενό σε 
ον , σε ύλη). Η κοσμοθεωρία που κρύβεται στην φράση αυτή, είναι το αδιάστατο και άχωρο 
κενό και το κενό που κινείται (η πεμπτουσία, ο αιθέρας). Και δημιουργείται ο χώρος και τα 
άτομα που συνασπίζουν οι άτομες γραμμές του Δημόκριτου. 

     Ο συγγραφέας ακολουθεί το είδος της κοσμοθεωρίας των Δημόκριτου –Αριστοτέλη και το 
αδιάστατο κενό απρόσιτος Βυθός, γεννά και προβάλλει υποστάσεις του. Στην φαντασία του 
συλλαμβάνει άπειρα σημεία στον χώρο και που έχουν μηδενική ταλάντωση και μεταπίπτουν 
σε αιθέρα του Αριστοτέλη. Τελικά οι άτομες του Δημόκριτου, είναι οι γραμμές που 
προκαλούνται στον αιθέρα (διάδοση γραμμικής πύκνωσης) από κρούσεις κόκκων 
πυκνότερου αιθέρα σε φυσαλίδες και στον φλοιό τους. Οι φυσαλίδες περιέχουν αραιό αιθέρα 
και οι κόκκοι αιωρούνται και συγκρούονται στον φλοιό και προκαλούν διάδοση πύκνωσης 
στον περιβάλλοντα πυκνότερο του εσωτερικού της φυσαλίδας αιθέρα.                                


