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Η έκφρασις τοϋ Α. Baumann οτι "Das Vollkommenste muss auch 
die vollkommenste Gestalt besitzen1" διέπει ολόκληρο ν το σύστημα 
τοϋ εξ 'Ακράγαντος Φιλοσόφου. 

Έ ν πρώτοις ή έννοια τοϋ "Σφαίρου " αντιπροσωπεύει πάντοτε 
την εννοιαν της συμμετρίας, διότι ενέχει εν εαυτή άναλογίαν: 

αλλά σφαΐρος εην και <πάντοθεν> ίσος έαυτφ 2 

και ονομάζει τοϋτον ούτος "κρύπτην αρμονίας": 

όντως "Λρμονίης πυκινφ κρύψω εστήρικται 
Σφαΐρος κνκλοτερής μονίη περιηγέι γαίων1. 

Ή αρμονία κατ' αυτόν είναι μία συμμετρία των στοιχείων, των 
"ριζωμάτων τοϋ πυρός, δηλαδή τοϋ αέρος, της γης και τοϋ ύδατος-
παν τό γιγνόμενον είναι αποτέλεσμα αριθμητικών αναλογιών, είναι 
ή "κρασις συμμετρίας4". Ό Εμπεδοκλής εξετάζει τήν εννοιαν τής 

1. Formen der Argumentation bei den Vorsokratischen Philosophen, Wurzburg 1906 σ. 37. 
2. 'Απ. 29. 
3. 'Απ. 27 και 28. 
4. Παρ' ΕμπεδοκλεΙ το ομοιον δια τοϋ όμοιου γιγνώσκεται (άπ. 109) και τούτου 

τήν εΰρεσιν επιζητεί: Παρμενίδης μεν και Εμπεδοκλής και Πλάτων τω όμοίφ 
<εν. ποιοϋσι τήν αϊσθησιν> (Θεοφρ. π. αίσθ. 1 κ. εξ. και Diels499 κ. εξ.)· άλλα 
και το συναίσθημα, ακόμη τοϋ ήδέος δεν είναι ή ή κρασις ομοίων στοιχείων: 
ήδεσθαι δέ τοις ομοίοις κατά τε <τά> μόρια και τήν κρασιν, λυπείσθαι δέ τοις 
εναντίοις (πρβ. Θεοφ. π. αΐσθ. 9 κ.εξ. ώς και 16 καί 23 κ.εξ. και Ε. Zeller, 
Philos, d. Griechen I 4, 729)· καί: "Εμπεδοκλής τάς ήδονάς γίνεσθαι τοϊς μεν όμοί-
οις <εκ> των ομοίων... τάς δ' άλγηδόνας τοις έναντίοις (Diels 398), επίσης: τάς 
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αίσθήσεως και ορίζει ταύτην ώς "μεϊξιν ομοίων στοιχείων " (πρβ. 
Θεοφρ. π. αισθήσ. 9)· είτα θεωρεί την αισθησιν της οράσεως ώς 
συγκειμένην εξ ϊσων μερών ύδατος και πυρός: άριστα δέ κεκρασθαι 
καί βελτίστην είναι τήν εξ άμφοΐν ίσων συγκειμένην . (Θεοφρ. π. 
αίσθ. 8 κ.εξ. - Diels 50). 

Έ ν ολίγαις λέξεσιν παν φαινόμενον αίσθήσεως δεν εΐναί τι 
άλλο ή τό "σύμμετρον των πόρων προς τάς άπορροάς 7" : όλως γαρ 
ποιεί τήν μεϊξιν τη συμμετρία, των πόρων (Ίδέ Diels 178, 5-180, 
87, 16. 90,39)· είτα ó Εμπεδοκλής εξετάζει τήν εννοιαν της νοήσε
ως και ήτις γίνεται κατ' αυτόν διά τών ομοίων "τό μέν γαρ 
φρονεΐν είναι τοις ομοίοις, τό δ' αγνοειν τοις άνομοίοις " (Θεοφ. 
π. αίσθ. 10) θεωρεί δέ οΰτος τελείαν γνώσιν έκείνην, ήτις έπιτυγ-

δ ' ήδονάς εξ οικείου κατά τάς τών συγγενών καί ομοίων κράσεος, τάς δε οχλή
σεις και τάς <άλγηδόνας εξ άνοικείου> (Αετ., V28 (D. 440). 

5. Πρβ. τήν έξήγησιν της αίσθήσεως της οράσεως παρά Θεοφράστω 7-8 (Diels 600), 
παρ' Αριστοτέλει π. αίσθ. 2 437 b 9 καί παρά Πλουτάρχω π. άρεσκ. IV 9, 3* 
αντιθέτως ή μη καλή ορασις γίγνεται, όταν ή μείξις τών στοιχείων τυγχάνη 
ασύμμετρος: τάς όψεις ών ασύμμετρος ή κράσις... άμαυροϋσθαι (Diels 178, 17). 

6. Πρβ. καί άπ. 23" άλλα καί εν τφ φαινομένω της αναπνοής ανευρίσκει ô Έ . σχέ
σεις αναλογίας, πρβ. άπ. 100 : πάλιν εκπνέει Ισον όπίσσω. Επίσης έν τη περί 
απορροών αύτοϋ θεωρία τοποθετεί τήν έξήγησιν του φαινομένου της έλξεως του 
σιδήρου έκ του μαγνήτου· αϊ άπορροαί αί όποΐαι διαφεύγουσιν έκ του μαγνή-
του προς τον σίδηρον καί αντιθέτως έχουσι σύμμετρον κατασκευήν: περί της 
'Ηράκλειας λίθου διά τι έλκει τον σίδηρον. Έ. μέν ταΐς άπορροίαις ταΐς άπ' 
αμφοτέρων καί τοις πόροις τοις της λίθου συμμέτροις οϋσιν ταίς από του σιδή
ρου τον σίδηρον φέρεσθαι λέγει προς τήν λίθον (Diels, Frg. d. Vors. 14 221). Πρβ. 
επίσης τά περί απορροής παρά Πλάτωνι, Μένων 76 α "Αξιον έτι σημειώσεως 
είναι οτι ο Έμπ, ορίζει τήν εννοιαν του χρώματος ώς έξης: "απορροή σχημά
των όψει σύμμετρος καί αισθητός". 

7. Χαρακτηριστικον τυγχάνει οτι ουδεμία άνάμειξις υγρών κατά τον Έμπεδοκλέα 
είναι δυνατή, εάν δέν ύπάρχωσιν εις αυτά συμμετρικοί πόροι: πρβ. άπ.90 "ώς 
γλυκύ μέν γλυκύ μάρπτε, πικρόν δ' επί πικρόν ορουσεν οξύ δ' έπ' οξύ εβη, 
δαερον δ' έποχείτο δαηρφ "· επίσης καί "οϊνω... μάλλον ένάρθμιον, αύτάρ 
έλαίω ούκ έθέλει ". (άπ. 91). Ίδέ επίσης καί το τοΰ Θεοφράστου, π. αίσθήσε
ως 12; όλως γάρ ποιεί τήν μίξιν τη συμμετρία τών πόρων διόπερ ελαιον 
μέν καί ϋδωρ ου μείγνυσθαι. (πρβ. άπ. 91), τά δέ άλλα υγρά καί περί όσων 
δή καταριθμείται τάς ιδίας κράσεις, ώστε πάντα τε αίσθήσεται καί ταύτόν 
εσται μίξις καί αισθησις καί αύξησις· πάντα γάρ ποιεί τη συμμετρία, τών 
πόρων, έάν μή προσθή τινά διαφοράν". (Πρβ. καί Ε. Zeller, Die Philos, d. 
Griechen I 4, 693). 
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χάνεται δια της μείξεως ϊσων στοιχείων: οσοις μέν οϋν ίσα καί 
παραπλήσια μέμεικται και μή διά πολλού μηδ ' αϋ μικρά μηδ ' υπερ
βάλλοντα τω μεγέθει, τούτους φρονιμωτάτους είναι και κατά τάς 
αισθήσεις ακριβέστατους"· αντιθέτως, εάν ή μεΐξις δέν ήθελε γίνει 
εξ ομοίων και ίσων μερών, τότε οι άνθρωποι γίγνονται άφρονέ-
στατοι κ.τ.λ.: δσοις δ' έναντίως, άφρονεστάτους και ών μεν μανά 
και αραιά κείται τά στοιχεία, νωθρούς και επίπονους- ών δε πυκνά 
και κατά μικρά τεθραυσμένα, τους δεν τοιούτους οξείς φερομένους 
και πολλοίς επιβαλλόμενους ολίγα έπιτελεΐν διά την οξύτητα της 
του αίματος φοράς- οϊς δε καθ' εν τι μόριον ή μέση κράσίς εστί, 
ταύτη σοφούς έκαστους είναι- διό τους μεν ρήτορας αγαθούς, 
τους δε τεχνίτας, ώς τοίς μέν εν ταϊς χερσί, τοις δέ εν τη γλώττγι 
την κράσιν οϋσαν ομοίως δ' εχειν και κατά τάς αλλάς δυνάμεις 
(Θεοφρ, π. αίσθ. 11). 

Τέλος ο Εμπεδοκλής και το φαινόμενον ακόμη τοΰ ΰπνου δέχε
ται ώς ψϋξιν συμμετρικήν τοϋ αίματος· αντιθέτως, εάν ή ανωτέρω 
ψΰξις δέν είναι συμμετρική, τότε έχομεν τό φαινόμενον τοϋ θανά
του: Έ. τον μέν ϋπνον καταψύξει τοϋ έν τω αϊματι θερμού συμμέ-
τρω γίνεσθαι, τη δέ παντελεϊ θάνατον (Άετ. V 24, 2. Diels 435). 
Επίσης κατά τίνα πληροφορίαν τοϋ Άετίου V 19, 5 (Diels 430), ζώα 
συγκείμενα εξ ίσων μερών στοιχείων δύνανται να γεννηθώσιν εις 
ολας τάς χώρας της γης8. 

Έκ τών ανωτέρω σαφές καθίσταται, οτι παν τό γιγνόμενον και 
υπάρχον δέν είναι ή ή "κρασις συμμετρίας", τουτέστι μείξις έκ τών 
μερών τών τεσσάρων αρχικών στοιχείων, λαμβανομένων πάντοτε 
κατ' άναλογίαν και αριθμητικώς. 

Θα ήδύνατό τις προσέτι νά γράψη πολλά καί καλά περί της 
ανωτέρω εννοίας, αλλά πάντα ταΰτα αποτελούν άντικείμενον τών 
Θετικών Επιστημών. 

8. Έν τοις άποσπάσμασι 96 καί 98 αναφέρονται πρώτον μέν τα περί συστάσεως 
των οστών, οτι δηλ. δέον να έπιτελεσθη αΰτη δια της μείξεως τών τεσσάρων 
στοιχείων κατόπιν διαφόρων αναλογιών τών μερών αυτών και δεύτερον (98, 
4) τά περί σαρκός καί αίματος· οτι δηλαδή αμφότερα ταΰτα άποτελοϋσι σύν-
θεσιν τών μνημονευθέντων στοιχείων, πάλιν κατόπιν αναλογιών. Επίσης καί 
το έξης χωρίον: διά δέ συμμετρίας της κράσεως τον τοϋ άρρενος καί τον θήλε-
ος περιέχειν λόγον (Diels 172, 70) δήλοι την εννοιαν τοϋ λόγου, τουτέστι της 
αναλογίας κ.τ.λ. 
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ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 

Έ ν τη διατριβή ταύτη θα διαλάβωμεν περί του 98ου αποσπά
σματος τοϋ Ηρακλείτου. 

Το απόσπασμα παρέχει ο Πλούταρχος έν τω έργω αύτοϋ "Περί 
τοϋ έμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της σελήνης (28, Ηθικά 
943Ε)9 και έχει ούτω: "ai ψυχαί οσμωνται καθ' Αδην ". 

Το απόσπασμα τούτο παρέχεται παρά Fr. Mullch, Fragmenta 
Philosophorum Graecorum, Parisiis 1860, άπόσπ. 25, σ. 318, είτα παρά 
I. Bywater, Heracliti Ephesii reliquiae, Oxonii 1877, απόσπ. XXXVIII και 
Η. Diels, Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1906, απόσπ. 98, σ. 76. Τάς 
λοιπάς συλλογάς παραλείπω να αναφέρω. 

Δια την κριτικήν τού κειμένου άποκατάστασιν ή έκδοσις τοϋ 
Βερναρδάκη ούδεμίαν διάφορον γραφήν παραθέτει εκ κωδικός 
τίνος. Νύν δια την άποκατάστασιν τού αποσπάσματος τοϋ 
Ηρακλείτου έχομεν νά παρατηρήσωμεν τα έξης: 

Διά τό ρήμα οσμωνται παρά Πλουτάρχω είμεθα βέβαιοι οτι 
ούτως έγραψεν ó Πλούταρχος, διότι τούτο διδάσκει τό όλον τοϋ 
Πλουτάρχου χωρίον, διότι έν αύτφ γίνεται λόγος περί "άναθυμιά-
σεως", δΓ ων ύποδηλοΰται οσμή. Παραθέτομεν όλόκληρον τό 
χωρίον: "τό γαρ άραιον εικαι διακεχνμένον ρώννυται και γίγνε-
ται σαθερον και διαυγές, ώσθ' υπό της τυχούσης άναθυμιάσεως 
τρέφεσθαι και καλώς "Ηράκλειτος εΐπεν οτι ai ψυχαί οσμωνται 
καθ' "Αδην". 

Παρά Πλουτάρχω κείται καθ' Άδην. 'Αλλά τό ορθόν είναι καθ' 
Αδου (ενν. οίκον)· ή ημετέρα γνώμη στηρίζεται εις τήν κανονικήν 
χρήσιν έν τη αρχαία ελληνική γλώσση: εις Αδου (ένν. οίκον), έν 
Αδου (ένν. οίκω)· 1 0 παρ' Όμήρω Ίλ. Χ 389 είν Αΐδαο, Ω 593 είν 
Άϊδος, Φ 48 εις 'Αΐδαο- τό πλήρες παρ' Όμήρω είν 'Αΐδαο δόμοι-
σιν κείται πολλαχοϋ: Ίλ. Ψ 19, 103, 179, Όδ. ο 350, υ 208, ω 204, 
264· 'Έτι πβ. Σοφ. Αι. 865 έν "Αιδου, Φιλοκ. 1349 εις "Αιδου 

9. Ή κριτική έκδοσις είναι ή τοϋ Γρ. Βερναρδάκη (τόμ. 5ος, σ. 467 στίχ. 8)· πρβ. 

και τη ν ε ω τ έ ρ α τ ω ν Ηθικών παρά Teubner (από τοϋ 1925 και έξης) τ ω ν W. 

R. Patón, Ι. Wegehoupt, Μ. Pohlenz. 

10. Ου μόνον ή λ. οίκος νοείται, άλλα και ή λ. δώμα (= οίκος), δόμος και δόμοι. 
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μολειν, Άρ. Βάτρ. 69 εις Άιδου, Εύρ. Τρωάδ. 442 ες Άιδου, 445 
ες Άιδου 1 1 . 

Ύπάρχουσι δε και χωρία τινά, èv οΐς γίνεται λόγος περί του 
θεού Άδου πβ. Σοφ. Οιδίπ. Τύρ. 972 παρ' Άιδη, Οίδίπ. Κολών. 
1552 παρ' Άιδην. 

'Αλλά παρά Αιφίλφ {"και δή καθ' "Αδην δύο τρίβονς νομίζομεν 
Μίαν μεν δικαίων, ετέραν δ' ασεβών")12 παρατηρώ έξαίρεσιν του 
κανόνος. 

Δεν είναι δυνατόν να εΰρωμεν τίνα σύνταξιν ήκολούθησεν ο 
Πλούταρχος13. Άλλα ο Ηράκλειτος, συγγραφεύς του 5ου αιώνος 
π.Χ., έγραψε καθ' ημάς ασφαλώς καθ' Άδου14, ώς είναι ή κανονική 
χρησις της άρχαιοτέρας Ελληνικής γλώσσης15. Πβ. Όμηρ. Όδύσσ. 
ο 97 "ηλθεν κατά στόμα φοίνιον αίμα", Ίλ. Β 163 "ϊθι νϋν κατά 
λαον Αχαιών", Π 646 "κατ' αυτούς (= έπ' αυτούς) αιεν δρα ", Λ. 
108 "κατά στήθος βάλε δονρί " κ. ά. 

Ενταύθα εν τω άποσπάσματι τού Ηρακλείτου προφανώς νοείται 
ο τόπος, εν ώ οικεί ο θεός ^δης 1 6 . Κατά ταύτα ó Ηράκλειτος είχε 
γράψει καθ' Άδου (ενν. οίκον) και τούτο είναι σύμφωνον προς την 
άνευ εξαιρέσεων, ώς εϊπομεν, σύνταξιν, περί ής γίνεται λόγος εν 
τοις ΣυντακτικοΙς της 'Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. 

Έπανερχόμεθα νύν εις τό παρά Πλουτάρχω οσμώνται, όπερ 
παρέχουσιν ol κώδικες, ώς εϊδομεν ανωτέρω. Νύν ερωτάται: Τί 
είχε γράψει ο Η ρ ά κ λ ε ι τ ο ς ; Η μ ε ί ς πιστεύομεν οτι ο 
Ηράκλειτος είχε γράψει: "αϊ ψυχαί ώσμώνται καθ' ^δον (= 
κατ' οίκον Αδου)". 

ΕΙς τούτο άγόμεθα ένεκα τού έμπροσθέτου κατ' οίκον Άδου, 
όπερ δηλοί κίνησιν. Νύν δ' ερωτάται: Το καθ' 'Αδου (ενν. οίκον), 

11. Έ ν ταϊς Ίκέτισιν στίχ. 797 κείται "κοινον ες Άόην καταβασα" Περιέργως οι 
κριτικοί, ους εχω υπ' δψιν, ουδέν λέγουσι περί τοϋ χωρίου τούτου. 

12. Το χωρίον παρέχει ó θησαυρός Ελληνικής Γλώσσης λ. Άδης. 
13. Την παρά Πλουτάρχω σύνταξιν εύρίσκομεν και παρά συγχρόνοις συγγραφεϋσι 

πβ. Λουκιανόν, Κατάπλ. 14 επί τον Άδην, Εύαγγ. Λουκάν 16,23 εν τφ Άδη. 
14. "Η μάλλον, επειδή ο Ηράκλειτος έγραψε ίωνιστί, κατ' "Αΐδεω. 
15. Ή πρόθεσις κατά έν τη 'Αρχαία Ελληνική Γλώσση, ώς γνωστόν, δηλοί 

κίνησιν, όταν συντάσσηται μετ' αιτιατικής. 
16. Πβ. και εις διδασκάλου (= εις οίκον διδασκάλου). 
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οπερ δήλοι κίνησιν, δεν έπρεπε να είναι συνημμένον μετά ρήματος 
δηλούντος κίνησιν; Άλλα το ρήμα οσμώμαι δεν δήλοι κίνησιν δια 
ταϋτα είκάζομεν οτι ο Ηράκλειτος είχε γράψει ουχί οσμώνται αλλά 
ώσμώνται, οπερ παλαιογραφικώς ελάχιστα απέχει από τής παραδε-
δομένης γραφής των κωδίκων. 

Το ρήμα ώσμώ (= ωθώ) δεν είναι παραδεδομένον1 , αλλά μόνον 
το πρωτότυπον ώσμή εν παπύρω τοΰ Β' αιώνος μ.Χ. Πβ. U. 
Wilcken, Die Bremer Papuri (Abhandlungen der preussischen Akademie der 

Wissenschaften, 1936, Phil. -hist. Klasse No 2). Berlin 19361 8. 

Παρά την λέξιν ώσμή μαρτυρεΐται και ο τύπος ώσμός19 (κατά 
γένος άρσενικόν) πβ. Διόδωρον Σικελιώτην 2, 19 και ΜοΙριν, σ. 424 
(έκδ. J. Pierson, Leyden 1759). 

Ή παραγωγή εκ του ουσιαστικού ώσμή του ρ. ώσμάω (ω) είναι 
κανονική: 

πβ. τιμή - τιμάω (ώ), αγάπη - αγαπάω (ώ) κ.ά. 
Κατά ταϋτα ο Ηράκλειτος είχε γράψει "αϊ ψνχαί ώσμώνται κατ' 

Αΐδεω"20. 
Είναι δε άναντίρρητον οτι οΰτος ούτως επρέσβευε: διά τοΰ οϊκου 

του 2\δου, όστις αναφέρεται εν τώ ανωτέρω άποσπάσματι, υπονο
είται το άνθρώπινον σώμα. Διότι ή ψυχή, ήτις είναι μοίρα τοΰ θείου 
πυρός, ευρίσκεται έγκλωβισθεισα εντός αύτοϋ2 1 και εκεί διαμένου
σα καθ' ολην τήν διάρκειαν τής ζωής τοΰ άνθρωπου άπόλλυσι τήν 
θείαν ιδιότητα, ην πρότερον είχε, ως συνηνωμένη μετά γηίνων στοι
χείων, και αποθνήσκει, δηλαδή τό θείον πυρ σβέννυται διά τούτο 
ακριβώς ο άνθρωπος, καίτοι έχει τό θείον (τήν ψυχήν) εντός αυτού, 
βαδίζει πάντοτε προς τήν άλογίαν και εις τήν ασαφή τών πραγμά
των γνώσιν και μόνον όταν άποθάνη, τό εύρισκόμενον εντός 

17. Ό τ ι ή λ. άπαντα τον Β' αιώνα μ.Χ. δέν σημαίνει οτι αΰτη δέν έλέγετο και 
παλαιότερον. Κατά σύμπτωσιν δέν έμνημονεύθη υπό τίνος αρχαιοτέρου συγ
γραφέως. 

18. Τήν λέξιν παρέλαβε και τό νεώτερον Λεξικόν τών Liddell - Scott - Stuart Jones 
Greek - English Lexicon εν λ. ώσμή, ήτις μεταφράζεται «thrust, attack». 

19. Ώσμή - ώσμός : πβ. κοπή - κομμός (κύπ - μός), νομή - νομός κ.α. 
20. "Ήτοι αϊ ψυχαί ώθοϋνται προς τον οίκον τοΰ Άδου. 
21. Σέξτος Έμπειρ. Πυρρ. III, 230: οτε μεν γαρ ημείς ζώμεν, τάς ψυχάς ημών τεθνά-

ναι και εν ήμιν τεθάφθαι, οτε δε ημείς άποθνήσκομεν τάς ψνχάς αναβιοϋν και ζην. 
22. Πβ. Α. Ν. Zoumpos, "Interpretation philosophique du vingt - sixième fragment 

d'Heraclite" εν Revue des Études Grecques, τόμ. 59 - 60 (1946 - 1947) 5. 
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αυτοί) θείον πυρ άνάπτει , δηλαδή ή μέχρι προ ολίγου τεθνεώσα 
ψυχή ζή και έλευθεροΰται εκ των δεσμών τοΰ σώματος. Λίαν παρα-
στατικώς διδάσκει ο Ηράκλειτος ότι οι άνθρωποι είναι θεοί θνη
τοί, οι δέ θεοί άνθρωποι αθάνατοι, οΐτινες ζώσι διά τοΰ θανάτου 
τών ανθρώπων και άποθνήσκουσι διά της ζωής εκείνων24. 

Επομένως και συμφώνως προς τήν θεωρίαν τής ροής ουδεμία 
ψυχή δύναται νά μείνη αιωνίως εν σημείω τινί, άλλα υπάρχει 
ανάγκη αλλαγής 2 6 . 

Έκ τούτου έπεται, ότι αί ψυχαί κατ' ανάγκην ωθούνται προς 
τον οίκον τοΰ Άδου. 

Έ ν τοις άποσπάσμασι 119 και 78 τοΰ Ηρακλείτου παρατηρεί τις 
τήν στενήν σχέσιν τοΰ νοήματος τούτων και καθ' ημάς δέ θά άπετέ-
λουν ταύτα χωρίον ομοιογενές εις το περί "φύσιος" έργον τοΰ 
Ηρακλείτου. 

Έ ν τοις εξής θά προσπαθήσωμεν νά σχολιάσωμεν τά ανωτέρω 
αποσπάσματα αν καί ταύτα έχουν δεόντως έπεξεργασθή υπό νεω
τέρων ερευνητών άλλα κατ' άλλον βεβαίως τρόπον 7. 

Έ ν τω 119ω άποσπάσματι μνημονεύονται τά εξής: "Ήθος άν-
θρώπω δαίμων". Τό ήθος ενταύθα έχει τήν σημασίαν τοΰ χαρα-
κτήρος και χαρακτήρα νοοΰμεν το σύνολον τών ψυχικών ιδιοτήτων 
τοΰ άνθρωπου, αΐτινες προσδιορίζουν τάς πράξεις αυτού, έν άλλοις 
λέξεσιν, ó μόνιμος τρόπος τοΰ πράττειν. 

23. Άπόσπ. 26 παρά Κλήμ., Στρωμ. III κεφ. XXII, 141, 2 (Π 310, 21) "άνθρωπος 
έν εύφρο(σύ)νη φάος απτε(τα)ι έαυτφ αποθανών, (αποσβεσθείς όψεις), ζών δέ 
άπτεται τεθνεώτος εϋδων, αποσβεσθείς όψεις, έγρηγορώς άπτεται εϋδοντος" 
(κατά τήν ήμετέραν κριτικήν άποκατάστασιν: πβ. σημ. 9). 

24. Άπόσπ. 62 παρ' Ίππολύτω, Κατά πασών αίρέσ. Έλεγχ. IX 10: αθάνατοι θνητοί, 
θνητοί αθάνατοι, ζώντες τών εκείνων θάνατον, τον δέ εκείνων βίον τεθνεώτες. 

25. Άριστ., Περί ουρανού III, 1, 298 b 29: oí δέ τα μέν άλλα πάντα γίνεσθαί τε 
φασι καί ρεΐν, είναι δέ παγίως ουδέν. 

26. Στοβαίος, Έκλογ. 1906: 'Ηράκλειτος μέν γάρ άμοιβάς αναγκαίας τίθεται έκ τών 
εναντίων, όδόν τε άνω καί κάτω διαπορεύεσθαι τάς ψυχάς υπείληφε καί το μέν 
τοις αύτοίς έπιμένειν κάματον είναι, το δέ μεταβάλλειν φέρειν άνάπαυσιν. 

27. Bruno Snell, «Die Sprache Heraklits», Hermes 61(1926) 363 κ. εξ.· ίδέ καί E. 
Hoffmann, Die Sprache und die archaische Logik, Tübingen 1925. - O. Gigon, 
Untersuchungen zu Herakiit, Leipzig 1935 καί έν άποσπ. 78 καί 119 - Περί τοΰ απ. 
119 πρβ. καί τάς σκέψεις τοΰ Heiddeger. 
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Αί ψυχικαί όμως ιδιότητες άπορρέουσι πασαι εκ της παγκοσμί
ου ψυχής, ήτοι της ψυχής τοΰ Σύμπαντος και ψυχήν του Σύμπαντος 
καλεί ο Ηράκλειτος την εννοιαν τοΰ "αρχεγόνου πυρός", τοΰ θεού, 
του οποίου ή έννοια αντιπροσωπεύεται ενταύθα δια της λέξεως 

28 

"δαίμων" . 
Επομένως ο χαρακτήρ τού άνθρωπου, ή σταθερά δηλαδή κατεύ-

θυνσις της βουλήσεως αυτού πηγάζει εκ της ψυχής τού σύμπαντος, 
ήτοι τού θεού. 

Έν τω 78ω άποσπάσματι τού Ήρ. μνημονεύονται τα κάτωθι 
"Ήθος γαρ άνθρώπειον μέν ουκ έχει γνώμας , θείον δέ έχει". 

Έ ν τω μνημονευθέντι άποσπάσματι ο Ή ρ . συμπληροι και 
ολοκληρώνει τήν σκέψιν αυτού. Ενταύθα φαίνεται ότι αρνείται εις 
τον άνθρώπινον χαρακτήρα τήν δυνατότητα τής γνώσεως τού 
αληθούς και γενικώς τήν ικανότητα όπως πράξη ούτος τό ορθόν. 

Κατ' αυτόν αί ψυχικαί έκεΐναι ιδιότητες, αϊτινες άπορρέουσιν εκ 
τής ψυχής τοΰ Σύμπαντος καί απαρτίζουν τον χαρακτήρα τοΰ 
άνθρωπου, όστις πάλιν έχει τό κέντρον αυτού εις τήν άνθρωπίνην 
ψυχήν, θα έδει να κατευθύνουν τούτον εις τήν γνώσιν τοΰ αληθούς 
καί εις τήν ορθήν όδόν τού πράττειν, άλλα πάντα ταύτα δυστυχώς 
δεν προσφέρονται διά τον άνθρωπον ει μή μόνον δια τό θείον 

Ό Ή ρ . θεωρεί τήν ψυχήν τοΰ άνθρωπου ώς μοιραν τού θείου 
πυρός (τής παγκοσμίου ψυχής), ήτις ευρίσκεται έγκλωβισθείσα 
εντός αυτού τού σώματος: "οτε μέν γάρ ημείς ζώμεν, τάς ψυχάς 
ημών τεθνάναι καί έν ήμΐν τεθάφθαι, οτε δέ ημείς αποθνησκομεν 
τάς ψυχάς άναβιονν καί ζην" (Σεξ. Έμπ. προς Πυρρ. III 230)· καί 
εκεί διαμένουσα καθ' ολην τήν διάρκειαν τής ζωής τού άνθρωπου 
άπόλλυσι τήν θείαν ιδιότητα, ην πρότερον εΐχεν, ώς συνηνωμένη 
μετά γηίνων στοιχείων καί αποθνήσκει, δηλ. τό θείον πΰρ σβέννυται. 
Διά τούτο ακριβώς ο άνθρωπος, καίτοι έχει τό θείον (τήν ψυχήν) 
εντός αυτού, βαδίζει προς τήν άναλογίαν καί εις τήν ασαφή των 

28. "Οτι ή λ. δαίμων έχει πλην της σημασίας τοΰ θείου καί πλείστας ακόμη σημα

σίας, ώς τήν της τύχης, είναι γνωστόν. Τα τοιαύτα υπάρχουν έν αφθονία παρά 

Ε. Rohde, Psyche, Tübingen 1910 (5η + 6η έκδοσις). 

29. Ό W. Jaeger έν Theology of the Early Greek philosophers, Oxford 1947, σ. 233, θεωρεί 

τήν "γνώμην" ώς γνώσιν τοΰ μέτρου καί σχετίζει ταύτην δ ια των αποσπασμά

των 30 καί 31 · ότι δέ ή γνώμη έχει τήν σημασίαν τής γνώσεως πρβ. έν θ ε ό γ ν ι δ ι 

στίχ. 1171: Γνώμην Κύρνε, θεοί θνητοΐσι δίδουσιν άριστον / άνθρώποις γνώμη 

πείρατα παντός έχει. 
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πραγμάτων γνώσιν και μόνον, όταν άποθάνη το εύρισκόμενον 
Ο Ι 

εντός αυτού θείον πυρ άνάπτει , δηλαδή ή μέχρι προ ολίγου 
τεθνεώσα ψυχή ζή και ελευθεροϋται των δεσμών τοϋ σώματος. Λίαν 
παραστατικώς διδάσκει ó Ήρ. οτι οι άνθρωποι είναι θεοί θνητοί, 
οι δε θεοί, άνθρωποι αθάνατοι, οΐτινες ζώσι δια τοϋ θανάτου τών 
ανθρώπων καί άποθνήσκουσι δια της ζωής εκείνων32. Επομένως 
καί συμφώνως προς την θεωρίαν της ροής ουδεμία ψυχή δύναται 
να μείνη αιωνίως εν σημείω τινί, αλλ' υπάρχει ανάγκη αλλαγής . 
Επομένως ό θεός θα έδει υπό τήν μορφήν της ψυχής πυρός να 
κατευθύνη εκάστου τάς πράξεις καί συνεπώς τόσον ή νόησις όσον 
καί ή βούλησις αύτοΰ νά έξησφάλιζον εις τον άνθρωπον τήν γνώσιν 
καί τήν πραξιν τοϋ ορθού- πλην όμως διά τους ανωτέρω λόγους, 
καθ' ους ή ψυχή τοϋ ανθρώπου αποθνήσκει ζώντος έτι τοϋ ανθρώ
που, δεν επιτυγχάνονται τα ανωτέρω, διότι "τφ μεν θεώ καλά 
πάντα καί αγαθά καί δίκαια, άνθρωποι δέ α μέν άδικα ϋπειλήφα-
σιν α δέ δίκαια" (απ. 102). 

Έκ τών ανωτέρω σαφές καθίσταται οτι ο Ή ρ . θεωρεί τήν νόη-
σιν καί τήν βούλησιν τοϋ ανθρώπου ανεξαρτήτους τής θείας 
Ουσίας, αν καί θα ηϋχετο ούτος, ο άνθρωπος νά έξηρτατο παντά-
πασιν έκ τοϋ θείου, αλλά παρά τάς διαμαρτυρίας αύτοΰ πάντες οί 
άνθρωποι δέν άκολουθοϋσι τόν "κοινόν" καί "θείον λόγον", ένώ 
κατ' αυτόν θά έδει "επεσθαι τω < ξυνφ, τουτέστι τφ > κοινφ- ξυνος 
γαρ ό κοινός" (απ. 2). 

Ταύτα είσιν ικανά, ϊνα δείξωσι οτι ό χαρακτήρ τοϋ ανθρώπου 
αδυνατεί νά οδήγηση τήν βούλησιν αύτοϋ εις πράξεις όρθάς, διότι 
ό νους τοϋ ανθρώπου δέν γινώσκει τόν "θείον λόγον" καί πράττει 
επομένως ούτος κατά τόν "άνθρώπειον". 

30. A.N. Zoumpos, Die metaphysische Bedeutung des Wortes '"Αδης" bei Herakleitos: 
Actes du Xieme Congrès International de Philosophie, Τόμος 12ος, σ. 54. 

31. A.N. Zoumpos, «Interpretation philosophique du vingt sixième fragment d' 
Heraclite», Revue des Études Grecques 59-60 (1946-47) σ. 5. 

32. 'Απ. 62: αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, ζώντες τον εκείνων θάνατον, το δέ 
εκείνων βίον τεθνεώτες. 

33. Άριστ. π. Ονρανοϋ III, 1. 298b 29: oí δέ τά μέν άλλα πάντα γίνεσθαί τε φασι 
καί ρεΐν, είναι δέ παγίως ουδέν. 

34. Στοβαίου, Έκλογαί Ι 906: Ηράκλειτος μέν γαρ άμοιβάς αναγκαίας τίθεται έκ τών 
εναντίων, όδόν τε άνω καί κάτω διαπορεύεσθαι τάς ψυχάς νπείληφε καί το μέν 
τοις αϋτοϊς έπιμένειν κάματον είναι, το δέ μεταβάλλειν φέρειν άνάπανσιν. 
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Έν τινι άποσπάσματι του Ηρακλείτου μνημονεύονται τα εξής: 
"όκόσων λόγους ήκουσα, ουδείς άφικνεΐται ές τοϋτο, ώστε γινώ-
οκειν οτι σοφόν εστί πάντων κεχωρισμένον35". 

Εΐναι τοις πασι γνωστόν οτι ή κοσμογόνος αύτοϋ Αρχή είναι τό 
"πϋρ" εκ τοΰ οποίου "τα πάντα συνεστάναι και εις τοϋτο άναλύε-
σθαι36"· τουτέστιν, οτι ó θεός και ο κόσμος είναι εν και το αυτό 
πράγμα (Pantheismus) ο θεός καθ' Ήράκλειτον είναι "ήμερη 
εύφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος λιμός 3 7". 

Επομένως το θείον κατ' αυτόν άλλοιοϋται συνεχώς και ποικί-
λας ονομασίας λαμβάνει, είναι συγχρόνως τοϋτο "εν και πολλά"· ó 
θεός έναντι τοϋ κόσμου, κατά τήν Πανθεϊστικήν άντίληψιν, είναι 
Natura - naturans, ήτοι οτι τό θείον είναι "είδος" και κινοϋσα δύνα-
μις και οτι ô κόσμος έναντι τοϋ θείου δεν είναι ή αυτή αύτη ή θεία 
ουσία ώς ϋλη, ήτοι ως κόσμος κεκινημένος (Natura - naturata)38. 

Νϋν δε ας εξετάσωμεν τό εν αρχή μνημονευθέν απόσπασμα. Ό 

Ηράκλειτος δια τής εννοίας "σοφόν" νοεί τήν έννοιαν τοϋ θείου, 

ήτοι οτι τοϋτο πρέπει νά είναι αμιγές παντός πράγματος ή, ώς θα 

έλεγεν ο 'Αναξαγόρας δια τόν "Νουν", οτι "νους δέ εστίν άπειρον 
, e > 39.. < s 

και αυτοκρατες και μεμεικται ουοενι χρηματι και επομένως μη 

ύποκείμενον (= τό θείον) εις μεταβολήν και εύρισκόμενον "κεχωρι

σμένον " των άλλων πραγμάτων και συνεπώς άμετάβλητον. Διά 

τών ανωτέρω λεχθέντων φαίνεται ο Ή ρ . ώς οπαδός τοϋ "πανθεϊ-

σμοϋ" αφ' οτ5 τοποθετεί τό θείον, ώς "ένδοκόσμιον40", ήτοι οτι 

τοϋτο είναι "εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα 4 1". Συγχρόνως δε 

πιστεύει οτι είναι δυνατόν ó κόσμος νά περιέχηται έν τω Θεφ, 

χωρίς όμως ο Θεός νά ταυτίζηται μετά τοϋ κόσμου (Panentheismus), 

διότι, ώς δεικνύεται εκ τοϋ 108ου αποσπάσματος, τό θείον ενταύθα 

35. Ά π . 108. 

36. Διογ. Λαερτ. IX 7. 

37. Ά π . 67. 

38. Ύ π ο τήν αυτήν π ω ς εννοιαν θα εκλάβουν αργότερον τα ανωτέρω ol Giordano 

Bruno (1548-1600) κ α ι Spinoza (1632-1677). 

39. Ά π . 12. 

40. Ί δ έ και Ε. Zeller, Philos, d. Griechen I5, 2 σ. 668 κ. εξ. - Th. Gomperz, Grìech. 
Denker I , 53. 

41 . Ά π . 10. 
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δέν υπόκειται εν τοις πράγμασι και επομένως είναι τούτο άμετά-
βλητον. Δύναται να θεωρηθή ώς "απόλυτον", "ύπερβατικόν", ήτοι 
μακράν πάσης συνάφειας και αναμείξεως, έποπτεύον πάντοτε δια 
την εύρυθμον λειτουργίαν σύμπαντος κόσμου, ώς "έτερον" των 
άλλων πραγμάτων. Δια των μνημονευθέντων διαγράφεται εν τω 
ανωτέρω άποσπάσματι άμυδρώς πως ή θεωρία τοϋ "Πανενθεϊσμού" 
(Panentheismus), ή υπό τοϋ Krause (1781-1832) το πρώτον διατυπω
θείσα42. 

42. K.C.F. Krause, System d. Philosophie 1889 (2α εκδοσις). 


