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Ο ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟΙ 

Ό Πλατωνικός διάλογος ο έπιγραφόμενος «Θεαίτητος» είναι δια τοΰτο 

πολλής προσοχής καί σπουδής άξιος, δτι διερευνάται εν αύτω μέγα φιλοσοφικον 

πρόβλημα, οίον το γνωσιολογικόν προσηκόντως δε χαρακτηρίζεται συνήθως ως 

«θεωρία περί γνώσεως». Προβάλλεται δηλαδή ενταύθα το ερώτημα, τι εστίν επι

στήμη, τι είναι γνώσις. *Η παρεχομένη πρώτη άπόκρισις είναι δτι επιστήμη 

είναι ή αϊσθησις. 'Αλλ' ή τοιαύτη εκδοχή απορρίπτεται, διότι εκ των λόγων του 

Σωκράτους καταφαίνεται Οτι αϊ αισθήσεις περιορίζονται εις σχετικότητας καί 

δεικνύουσι τα πράγματα ουχί οία είναι καθ' έαυτά αλλ' ola έκάστω φαίνονται. 

'Απορριφθέντος του ορισμού εκείνου δίδεται έτερος, καθ* δν επιστήμη είναι ή 

αληθής δόξα. Πλην ό Σωκράτης, ελέγχων καί τον νέον όρισμόν, αποδεικνύει δτι 

ούτε ή αληθής δόξα ούτε ή μετά λόγου ορθή δόξα, τουτέστιν ή λογικώς θεμε-

λιουμένη άντίληψις, συμπίπτουσι προς τήν έπιστήμην. Άποκρουσθέντων δέ πάν

των των ορισμών ό διάλογος τερματίζεται χωρίς να δοθή άπάντησις άποχρώσα 

εις το τεθέν περισπούδαστον ερώτημα 1 . 

Έ ν τή διεξοδική αναλύσει του υποκειμένου της έρεύνης μνημονεύονται ή 

ύποδηλουνται καί άμα ελέγχονται αϊ δοξασίαι τών σοφιστών καί πολλών φιλο

σόφων, κατ' εξοχήν δ' εκείνων, οίτινες άπεφαίνοντο δτι τα πράγματα δεν μένουσι 

σταθερά άλλα μεταβάλλονται. Εις τούτους άνήκουσι μάλιστα οί 'Ατομικοί καί οι 

'Ηρακλείτειοι. 'Εκείνοι μεν επικρίνονται καί κατά τίνα τρόπον περιφρονητικον 

καί αυτό τούτο σκωπτικον χαρακτηρίζονται ως σκληροί καί άντίτνποι (ίσχυρο-

γνώμονες), ετι δέ λίαν απαίδευτοι (μάλ' εν αμονσοι) (156 Α). Τον Λεύκιππον 

1) Εί καί τερματίζεται ό διάλογος χωρίς να δοθή ό ορισμός της επιστήμης, 8μως 

τήν αληθή έννοιαν αυτής ύποδηλοϊ ό Πλάτων πολλαχοΰ τοϋ διαλόγου, οΐον δταν λέγη δτι 

<otóv τε ονν άληϋείας ζνχεΐν, φ μηδέ ουσίας» καί «ού δέ τις αληθείας ατυχήσει, ποτέ τούτου 

επιστήμων έσται ;» (186C πβλ. 208 έξ.) 'Επιστήμη δηλαδή είναι το τνχειν της αληθείας, 

ήτοι της ουσίας τών πραγμάτων, δπερ επιτυγχάνει 6 δυνάμενος δούναι και δεξασϋ·αι λόγον 

(202C), τουτέστιν ό άνευρων τάς αίτιας, δι' ας το ζητούμενον είναι δ,τι είναι. Πβλ. καί 

Μέν. 98Α «αί δόξαι αί δρθαί καλόν το χρήμα καί πάντα τάγαθά εργάζονται* πολύν δέ χρό-

νον ουκ έθέλουσι παραμένειν, άεί δραπετεύουσιν έκ τής ψυχής τοϋ άνθρωπου, ώστε ού πολλοϋ 

άξιο** έστιν, έως άν τις αύτας δήση αιτίας λόγιο μφ». 
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και τον Δημόκριτον απαξιών να όνομάση υπαινίσσεται και επικρίνει λέγων δτι 

ύπάρχουσι φιλόσοφοι φανταζόμενοι δτι ουδέν άλλο υπάρχει παρά μόνα τα δυνά

μενα να ληφθώσι δια τών χειρών («τα χειροπιαστά»), ένώ αϊ πράξεις καί αϊ γε

νέσεις (αϊ φυσικαί και αϊ ήθικαί δυνάμεις) και παν άόρατον και νοητον εϊναι 

ανύπαρκτα. «Είσιν οί ουδέν άλλο οΐόμενοι είναι ή ου αν δύνωνται άπρίξ τοίν 

χεροϊν λαβέσθαι, πράξεις δε και γενέσεις και πάν το άόρατον ουκ αποδεχόμενοι 

ώς εν ουσίας μέρει» (155 Ε). 

Ούχ ήττον κακίζει και τους Ηρακλείτειους ώς δοξάζοντας δτι πάντα ρεϊ, 

αποκαλεί δε άστείως αυτούς ρέοντας (181 Α) και τάς γνώμας αυτών μϋθον (156 C)· 

άλλ' έν συγκρίσει προς τους 'Ατομικούς χαριέντως ονομάζει κομψότερους (156 Α) 

άτε αποδεχόμενους και νοητάς ουσίας. 

? Η ύπόθεσις δτι τα πάντα μεταβάλλονται και ή αϊσθησις είναι πηγή της 

γνώσεως άγει κατ5 ευθείαν εις την αρχήν του Πρωταγόρου, καθ' ην «πάντων 

χρημάτων μέτρον άνθρωπος, όποια φαίνεται έκάστω τα πράγματα, τοιαύτα καί 

εϊναι έκάστω» (152 Α). Ή δοξασία αΰτη συνάδει προς το δόγμα τών Ηρακλεί

τειων, δτι ουδέν υπάρχει έν τω κόσμω πάγιον και μόνιμον ούδ' έ'χει σταθεράν 

ιδιότητα, άλλα πάντα εκ της άναπάλσεως και κινήσεως και της προς άλληλα μεί-

ξεως γίγνονται, ενώ ημείς εσφαλμένως λέγομεν περί αυτών Οτι είσιν (εχουσι στα-

θεράν υπαρξιν) : «εκ δε δη φοράς τε και κινήσεως και κράσεως προς άλληλα γί-

γνεται πάντα α δη φαμεν είναι, ουκ ορθώς προσαγορεύοντες» (152 D). 

Πάντα λοιπόν μεταβάλλονται και είναι αποτέλεσμα κινήσεως. Καί, ίνα 

επί παραδειγμάτων εΐπωμεν, το θερμον καί το πυρ είναι προϊόντα κινήσεως 

καί τριβής (153 Α)* ωσαύτως το λευκον καί το μέλαν καί παν δ,τι ονο

μάζεται χρώμα, δέν υφίσταται οΰτε έκτος τών οφθαλμών ούτε εντός αυ

τών, ούτε έχει ώρισμένην θέσιν οΰτε είναι σταθερόν, άλλ* ευρίσκεται έν 

τη όδώ της γενέσεως, τουτέστι σχηματίζεται έκ της επαφής καί προστριβής τών 

οφθαλμών μετά τών καταλλήλων να προσβάλλωσι (να έπενεργώσιν έπ') αυτούς 

πραγμάτων. Δια τοΰτο ακριβώς χρώμα δέν είναι οΰτε το προσβάλλον (το επενερ

γούν έπί) τους οφθαλμούς οΰτε οί προσβαλλόμενοι (οί υφιστάμενοι τήν έπενέρ-

γειαν) οφθαλμοί, άλλα μέσον τι μεταξύ αμφοτέρων, δπερ Ιχει ίδιαιτέραν μορφήν 

παρ' έκάστω (153 Ε). Έκαστον χρώμα φαίνεται εις εκαστον άλλο, διότι καί το 

επιδρών πράγμα καί οί οφθαλμοί διατελουσιν άεί μεταβαλλόμενοι- προς δε τούτοις 

το ύφιστάμενον τήν έπίδρασιν ύποκείμενον (επομένως καί οί οφθαλμοί του) δια

φέρει ουχί μόνον τών άλλων άλλ' ακόμη καί εαυτού, διότι καί ό άνθρωπος, δπως 

πάντα, μεταβάλλεται άεί καί ουδέποτε είναι Ομοιος έαυτώ (154 Α). 

Λοιπόν άφοΰ καί τα αντικείμενα καί τα αίσθανόμενα υποκείμενα υφίσταν

ται άδιάλειπτον μεταβολήν, έπεται δτι καί τα έκ της έπιμειξίας αυτών προερχό

μενα αισθήματα είναι ωσαύτως ασταθή καί μεταβλητά, ανάλογα προς τήν έκά-
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στοτε κατάστασιν του υποκειμένου και του αντικειμένου. Τοιουτοτρόπως κρατοΰ-

σιν αεί καί δεσπόζουσιν εν πάσι καί πανταχού αέναοι μεταβολαί, κινήσεις καΐ 

σχέσεις (σχετικότητες). 

'Αλλ' ας ϊδωμεν νυν τί εν αναφορά προς ταύτα έδογμάτιζον κατά τον Πλά

τωνα οί λεγόμενοι 'Ηρακλείτειοι, ετι δε καί ό Πρωταγόρας. Μαρτυρεί λοιπόν ό 

φιλόσοφος δτι εκείνοι έγνωμάτευον τα έξης : 

Αρχή δέ, εξ ης καί α νυν δη ελέγομεν πάντα ηρτηται, ήδε αυτών, ώς το 

παν κίνησις ήν καί άλλο παρά τοϋτο ουδέν, της δε κινήσεως δύο εϊδη, πλήθει 

μεν άπειρον έκάτερον, δύναμιν δε το μεν ποιεΐν έχον, το δε πάσχειν' έκ δε της 

τούτων ομιλίας τε καί τρίψεως προς άλληλα γίγνεται εκγονα, πλήθει μεν άπειρα, 

δίδυμα δε, το μεν αίσθητόν, το δε αϊσθησις, αεί συνεκπίπτονσα καί γεννώμενη 

μετά του αισθητού (156 Α). 

Πριν ελθωμεν εις την έξέτασιν των καθ' έκαστα, προσήκον είναι να παρα-

τηρήσωμεν δτι παρίσταται ανάγκη δπως έπιστήσωμεν συντονωτάτην την προσο-

χήν, διότι τα εφεξής λεγόμενα τε καί νοούμενα ένέχουσιν ίκανάς δυσχέρειας, αί-

τινες είναι ευκολον να οδηγήσωσιν, δπως καί ώδήγησαν, εις παρανοήσεις καί 

πλάνας. 

'Αρχή πάντων κατά τους Ηρακλείτειους είναι, λέγει, ήδε : το πάν κίνησις 

ήν . . . Ή σειρά του λόγου άπήτει άνεξάρτητον πρότασιν δηλουσαν τήν άμεσον 

καί άπ' ευθείας άπόφανσιν των εισηγητών τής αρχής εκείνης, καθ' ήν το πάν 

έστι κίνησις. Άλλ' ή σύνταξις έγένετο κατά το νοούμενον, διότι τα προηγούμενα 

ίσοδυναμοΰσι προς τήν πρότασιν : τιθέμενοι αρχήν, έξ ής . . . , ελεγον ώς το πάν 

κίνησις ήν . . . "Ελαβε δε το ρήμα τής ειδικής προτάσεως χρόνον παρατατικον 

(ήν) αντί του προσδοκώμενου εστί, ϊνα δήλωση δτι ή αρχή είναι άναρχος καί 

άίδιος, ουχί δε μόνον ένεστώσα. Παραπλησίως καί ò 'Αριστοτέλης έξέφραζεν, ώς 

γνωστόν, τήν άίδιον ούσίαν δια του περίφημου δρου τί ήν είναι. 'Αλλά καί άλ

λος συνέτρεχε λόγος τής χρήσεως του παρατατικού. Θεωρών δηλαδή, ώς ε'ίδο-

μεν, ό Πλάτων τάς ηρακλείτειους δοξασίας ώς μύθους ήτο ευλογον να μνημο-

νεύη αύτάς έν μορφή μύθων, ήρχοντο δε συνήθως οί μΰθοι τής διηγήσεως κατά 

χρόνον παρατατικον (π.χ. ήν ποτέ χρόνος). 

Το δνομα κίνησις είναι ίσοδύναμον προς το κινούμενον, ή δε ρήσις το παν 

ήν κίνησις σημαίνει δ,τι καί το πάν ήν κινούμενον, τουτέστι τα πάντα κινούνται, 

ουχί δε δτι μόνον κινήσεις ύπάρχουσιν. 

"Οτι αϊ λεγόμεναι κινήσεις νοούνται υπ' αυτών ώς αχώριστοι άπο τών κι

νουμένων, συνάγομεν πολλαχόθεν Ιον) γίνεται λόγος (156 Α) περί ομιλίας και 

τρίψεως κινήσεων, άλλ' αϊ τρίψεις θα ήσαν αδύνατοι άνευ τινών σωμάτων, τουτέ

στι σωματίων, μορίων, ατόμων 2ον) απαιτείται κατωτέρω (156 D), Ί'να προς το 
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άμμα πλησιάζωσι σύμμετρα, άλλα σύμμετρα είναι μόνον τα σώματα, σωμάτια ή 

μόρια, καθά δή τούτο λέγεται άλλαχου ρητώς. Πβλ. Τίμ. 67 C : όψει ξύμμετρα 

μόρια. Μέν. 76 D απορροή, σχημάτων (μορίων) . . . δψει σύμμετρος. 3ον) Τά έκ 

της τριβής προερχόμενα δίδυμα ένεργοΰσι κατά τρόπον απαιτούντα σώματα, πρά

γματα. Ούτως ή μέν οψις προσποιεΐ εις τον όφθαλμον την όπτικήν ένέργειαν, ή 

δε λευκότης πορίζει εις τον λίθ)ν, το ξύλον και τα τοιαύτα το οίκεΐον χρώμα 

(156 D). Καθόλου δ' ειπείν ομολογείται δτι προς γένεσιν τών αισθήσεων απαι

τούνται πλην τών αισθητηρίων οργάνων (κατ' άκολουθίαν πλην τών αίσθανομέ-

νων) και πράγματα, αντικείμενα, άτινα χαρακτηρίζονται ως ξυγγεννώντα (156 Ε). 

4ον) Διαστέλλονται τα ταύτα πάντα άπο της κινήσεως αυτών (άλλα τα πράγματα 

και άλλαι αί κινήσεις) (156 C). 

Έ κ τούτων πάντων καταφαίνεται οτι οι 'Ηρακλείτειοι, περί ών λέγει εν

ταύθα ό Πλάτων, δεν ένόουν τήν κίνησιν καθ' έαυτήν, άνευ κινουμένων σωμά

των. Και αληθεύει μέν δτι έπεθύμουν να έκβάλωσι πανταχόθεν το είναι (το είναι 

πανταχόθεν εξαιρετέον) καί να καταλίπωσι μόνον το γίγνεσθαι (157 Β)* πλην 

δμως δεν κατώρθουν να άπαλλαγώσι της συνήθειας' ύπείκοντες εις τήν τύραννον 

χρήσιν παρεδέχοντο λεληθότως καί σιωπηρώς τα σώματα, τα πράγματα, τάς 

ουσίας ώς φορείς της κινήσεως. Περαιτέρω έχώρησαν άλλοι, 'Ηρακλείτειοι καί 

αυτοί, άλλα πως νεώτεροι (οι περί τον Κρατύλον), οίτινες, ώς θά ίδωμεν, ήρ-

νουντο άντικρυς τάς ουσίας. 

Έδέχοντο λοιπόν οι 'Ηρακλείτειοι εκείνοι καί κίνησιν καί κινούμενα' έφρό-

νουν δέ, ώς καί ο'ι 'Ατομικοί, δτι έκ τών σωμάτων πάντων, εϊτε έμψυχων ε'ίτε 

άψυχων, εξέρχονται άτομα, μόρια, άτινα κινούνται* είναι δέ ή κίνησις αυτών διτ

τή (της δε κινήσεως δύο είδη), ή μέν ετέρα ενεργητική (το μεν ποιεϊν έχον), ή 

δέ άλλη παθητική (το δέ πάσχειν έχον). Άμφότεραι αί κινήσεις άνήκουσιν εις 

πάντα τα άτομα. Επειδή δέ τά κινούμενα άτομα είναι κατ' αριθμόν άπειρα, λέ

γεται ευλόγως δτι έκάτερον τών ειδών της κινήσεως είναι κατά το πλήθος άπει

ρον (πλήθει άπειρον). Ύπάρχουσιν άρα εν τω κόσμω άπειρα άτομα, εκαστον δ' 

αυτών έ'χει μίαν μέν κίνησιν ένεργητικήν, μίαν δέ παθητικήν, Διά της κινήσεως 

τών ατόμων τελείται ή συνάντησις αυτών (το πώς άκριβέστερον αυτή γίνεται, 

θά 'ίδωμεν όλίγω ύστερον) καί κατ' άκολουθίαν ή επαφή καί προστριβή προς 

άλληλα (ομιλία και τρίψις προς άλληλα). 

Et καί μή τι συναφές λέγεται, φαίνεται δτι ή τε ενεργητική καί ή παθη

τική κίνησις ύπάρχουσιν άρχήθεν έκάστω άτόμω μόνον λανθάνουσαι (δυνάμει), 

μεταβαίνει δέ ή ετέρα εκείνων εις τήν ένέργειαν (καθίσταται ενεργός) αναλόγως 

τής φύσεως του μεθ' ου θά συνενωθή άτομου, όπερ καί αυτό, εννοείται, έχει 

ωσαύτως ένεργητικήν καί παθητικήν κίνησιν. Τά εις έπαφήν δηλαδή μέλλοντα νά 

έ'λθωσιν άτομα εχουσιν εκαστον δυνάμει αμφότερα τά ε'ίδη τής κινήσεως, άλλα 

κατά τήν στιγμήν τής επαφής καί προστριβής, (ήτις εχαρακτηρίσθη ήδη ώς όμι-
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λία και τρίψις), καθιστώσιν ένεργόν (ενεργεία) τήν έτέραν των κινήσεων, το μεν 

έτερον άτομον τήν ενεργητικήν, το δε άλλο τήν παθητικήν κίνησιν. Ένταΰθα 

παρατηρητέον δτι ή συνάντησις καί προστριβή τών ατόμων, «ή ομιλία καί τρί-

ψ«ς», νοείται ως παρεμφερής προς τήν ενωσιν ετερογενών ζφων, άρρενος καί θή-

λεος. "Οπως τα τελευταία ταΰτα, οΰτω και τα άτομα συνέρχονται μετ' αλλήλων, 

της δέ συνόδου έπακολούθημα είναι ή γέννησις (έκ της τούτων ομιλίας καί τρί-

ψεως γίγνεται εκγονα (156 Α), πβλ. και τα κατωτέρω (156 D) : (το κινούμενον) 

την κίνησιν ϊσχει κα.1 οντω δη γεννά . . . ) . 

Συνέρχονται λοιπόν τα άτομα καί συνερχόμενα γεννώσιν οιονεί τέκνα (εκ

γονα) άπειρα κατ' αριθμόν σωμάτια (άτομα), άτινα δμως διακρίνονται κατά 

ζεύγη, καί είναι τρόπον τινά δίδυμα. Έ κ τών διδύμων το μεν έτερον λέγεται 

αίσθητον το δέ άλλο αΐσθησις' αμφότερα συνεξέρχονται καί γεννώνται όμοΰ 

( αυνεκπίτιτουσι και γεννώνται) έκ τών εις όμιλίαν καί προστριβήν έλθόντων 

ατόμων. 

Έξήγησις (του πρόσθεν σελ. 5 παρατεθέντος κειμένου). Ή αρχή, εξ ής 

προήλθον καί εκείνα, περί τών οποίων μόλις προ ολίγου έκάμνομεν λόγον, είναι 

ή έξης* τα πάντα είναι κίνησις καί έκτος αυτής δέν υπάρχει τίποτε άλλο. 'Αλλ' 

ή κίνησις έχει δύο εϊδη, έκ τών οποίων έκάτερον κατά μέν το πλήθος (το ποσόν) 

είναι άπειρον, δύναμιν δ' Ιχει το μέν εν ενεργητικήν το δέ άλλο παθητικήν. Ά π ο 

•δέ τήν έπαφήν καί προστριβήν τούτων γεννώνται τέκνα (εκγονα) άπειρα μέν κατ' 

αριθμόν άλλα δίδυμα, άφ' ενός μέν το αίσθητον, αφ' έτερου δέ ή αϊσθησις' ή 

αϊσθησις πάντοτε συνεξέρχεται καί γεννάται όμου μετά του αισθητού. 

Καί ήδη ερωτάται τί είναι τα δύο ταΰτα, τί αϊσθησις καί τί αίσθητόν. 

"Τήν άπάντησιν παρέχουσι τα ευθύς επόμενα. 

Αι μεν ούν αισθήσεις τα τοιάδε εχουσιν ονόματα, δψεις τε και άκοαΐ καί 

οσφρήσεις καί ψύξεις τε και καύσεις άκοαϊς δέ ωσαύτως φωναι και ταϊς 

αλλαις αίσθήσεσι τα άλλα αισθητά ξυγγενή γιγνόμενα (156 Β). 

Αισθήσεις είναι δ,τι πρόσθεν (156 Β) ελέχθη περιληπτικώς αΐσθησις. Έ ρ -

μηνεύων αυτός ό συγγραφεύς τήν λέξιν αισθήσεις παρατηρεί δτι αύται εϊναι 

δψεις(=όράσεις), άκοαί, οσφρήσεις, ψύξεις και καύσεις, προς δ* έ'τι λνπαι, επι-

θυμίαι καί άλλαι πολλαί, έξ ών άλλαι μέν εχουσιν δνομα άλλαι δέ, αϊ πλειότε-

ραι, δέν έχουσι. Πάσαι αύται αϊ λεγόμεναι αισθήσεις δέν εϊναι προφανώς εσωτε

ρικά τίνα, ψυχικά φαινόμενα, αλλ' εξωτερικά αντικείμενα (σωμάτια, άτομα Χ ) , 

1) "Ότι πράγματι πρόκειται περί ατόμων, γίνεται καταφανές έκ χωρίων Πλατωνικών 

(Τίμ. 67 C), είς δ θα έπανέλθωμεν ύστερον έν οίκείω τόπω (πβλ. καί Μεν. 76 D)* έκεϊ ώς 

iff όψει σύμμετρα (δηλαδή έπενεργοϋντα επί τους οφθαλμούς) χαρακτηρίζονται ρητώς τα 

άτομα, «δψει ξνμμεζρα μόρια». 
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άτινα, ώς θά έξηγηθή κατωτέρω, έπενεργοΰντα ώς κινητικαί δυνάμεις έρχονται 

είς έπαφήν προς τα οικεία αισθητήρια δργανα καί διεγείρουσιν αυτά, μάλλον δέ' 

προστρίβονται μετ' αυτών καί τοιουτοτρόπως γεννώσι τάς αισθήσεις ώς εσωτε

ρικά πλέον καί (καταχρηστικώς θα έλέγομεν) ψυχικά φαινόμενα, τουτέστιν ώς 

αισθήσεις καί αισθήματα ί. Είναι δέ προσοχής άξιον βτι μετά τών αισθημάτων 

συγκαταλέγονται και τά συναισθήματα 2. 

Καί ταΰτα μέν περί τών αισθήσεων (της αίσθήσεως). Άλλα τί είναι άρά γε 

το αίσθητόν ; Τοΰτο καί αϊ αισθήσεις είναι έκγονα δίδυμα τών αυτών κινήσεων, 

γεννώνται όμοΰ, διό καί καλούνται όμόγονα. Κατ' άκολουθίαν τα διάφορα εϊδη 

του αισθητού γεννώνται όμοΰ μετά τών εΐόών τών αισθήσεων. Ε'ίδη δέ του αι

σθητού είναι χρώματα παντοία όμόγονα προς τάς παντοίας όψεις ωσαύτως είναι 

φωνάί όμόγονοι προς τάς άκοάς, ώς καί παντοία άλλα αισθητά όμόγονα προς αλ

λάς αισθήσεις. Τα διάφορα δηλαδή αισθητά (χρώματα, φωναί καί λοιπά) είναι 

όμόχρονα προς τάς αντιστοίχους αισθήσεις (όψεις, άκοάς καί άλλα). 

Είναι εύνόητον δτι τά δίδυμα προϊόντα τών κινήσεων θά χρησιμεύσωσιν ώς 

δυνάμεις διεγερτικαί καί όργανα σύνεργα προς παραγωγήν του αισθήματος' ή 

μέν αϊσθησις θά επενεργήση επί το οίκεΐον αίσθητήριον όργανον, το δ* αίσθητόν 

θά επίδραση επί το σύμμετρον άντικείμενον. 

Έξήγησις. Λοιπόν αί μέν αισθήσεις εχουσι δι' ημάς τά έξης ονόματα : ορά

σεις καί άκοαί καί οσφρήσεις, ψύξεις καί καύσεις, ήδοναί καί λΰπαι, έπιθυμίαι καί 

φόβοι καί άλλαι, άπειροι μέν κατ' αριθμόν αί μη ^χουσαι δνομα, πολυάριθμοι δέ 

αί εχουσαι. Ά φ ' ετέρου το είδος (ή κατηγορία) τών αισθητών γεννάται όμοΰ 

(συγχρόνως καί εκ παραλλήλου) μετά έκαστης έξ αυτών (τών αισθήσεων)- όμοΰ 

δηλαδή μετά τών ποικίλων όψεων (οράσεων) γεννώνται τά ποικίλα χρώματα, επ' 

ίσης δέ μετά τών ακοών γεννώνται αί φωναί καί μετά τών άλλων αισθήσεων 

γεννώνται τά άλλα αισθητά τά έχοντα συγγένειαν προς έκείνας (αισθητά αντί

στοιχα καί συγγενή προς τάς αισθήσεις). 

Πώς γεννώνται αί είρημέναι κινήσεις, ποίαν έχουσιν έπίδρασιν, καί τί 

τέλος παράγουσι, ταΰτα πάντα θά δείξη ήμΐν ή συνέχεια τοΰ κειμένου, είς ην 

ήδη μεταβαίνομεν. 

1) Ούτω διά τοϋ αύτοΰ ονόματος (αισθήσεις) καλούνται ου μόνον αί έξωθεν δυνάμεις 

αί έπενεργοΰσαι επί τά αισθητήρια όργανα, άλλα καί τά έκ της προσαλλήλου έπιμειξίας αυτών 

προκύπτοντα, αίσθήσεις καί αισθήματα. 

2) "Ορα δτι ταύτα, αίσ&ήματα καί ονναιο&ήματα, (ώς καί αί κυρίως λεγόμεναι αίσΰ-ψ 

σεις) δέν διακρίνονται ύπο τοΰ Πλάτωνος γλωσσικώς, άλλ' αμφότερα καλούνται ωσαύτως: 

αιοϋήοεις. 
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. . . ταϋτα πάντα μέν, ώσπερ λέγομεν, κινείται, τάχος δε και βραδντής ενι 

εν τη κινήσει αυτών. "Οσον μεν ουν βράδυ, εν τω αύτω και προς τα πλησιάζοντα 

την κίνησιν ϊσχειν και ούτω δη γέννα, τα ôè θάττον γεννώμενα ούτω δή θάτ-

τω εστίν. Φέρεται γαρ και εν φορά αυτών ή κίνησις πέφυκεν. 

'Ενταύθα παρατηροΰμεν δτι ό ημέτερος επιφανής Πλατωνιστής Δημ. Μ ω -

ραΐτης προσκρούσας εις πολλά, άπεφήνατο 'ότι το μέρος το άρχόμενον άπο του 

όσον καΐ τελευτών εις το θάττω εστί, είναι άλλότριον του Πλάτωνος και πρέπει 

να οβελισθή. Σφάλλονται, λέγει, οι έρμηνευταί οι ύπολαβόντες οτι τα μέν των 

κινουμένων Ιχουσι μόνιμον ταχύτητα τα δε μόνιμον βραδύτητα. Προς δ' ετι ευ

ρίσκει άτοπον δτι λέγεται την κίνησιν ϊσχει και έρωτα «πώς ήδύνατο να ε'ίπη 

«την κίνησιν ισχει», το αεί κινούμενον ; δεν ήδύνατο καί άνευ έπισχέσεως να 

γέννηση ;» (Πλάτων Ι, 208). Καί άλλα τινά επάγεται επιχειρήματα συναφή προς 

τα λεχθέντα, άτινα πάντα θα διευκρινηθώσιν έκ των εφεξής ρηθησομένων. " Η δ η 

παρατηροΰμεν δτι άδυνατοΰμεν να συμφίονήσωμεν κατά πάντα προς την γνώμην 

του άοιδίμου σοφοΰ ανδρός. 'Ορθώς ελέχθη δτι δεν πρόκειται διάκρισίς τις μο

νίμου ταχύτητος καί μονίμου βραδύτητος" διότι ρητώς λέγεται υπό του Πλάτωνος 

δτι πάντα κινούνται «τάχος δε καί βραδυτής ενι, εν τη κινήσει αυτών», τουτέστι 

πάντα τα άτομα κινούνται καί δή καί ούτως, ώστε εκαστον αυτών έχει αμφό

τερα τα ε'ίδη της κινήσεως, τήν τε ταχύτητα καί την βραδύτητα είναι δε καί 

άφ' εαυτού εύνόητον καί έκ των επομένων γίνεται σαφέστερον δτι αμφότερα τα 

ε'ίδη της κινήσεως ένυπάρχουσιν εν έκάστω άτόμω, άλλ' ύπάρχουσι μόνον δυ

νάμει, μεταβαίνει δε το έτερον αυτών (τών ειδών της κινήσεως) εκάστοτε εις 

τήν ενέργειαν κατά τάς περιστάσεις (άλλοτε γίνεται ενεργός ή ταχύτης καί άλ

λοτε ή βραδύτης). Κατά παραπλήσιον τρόπον εκαστον άτομον έχει τήν τε ενερ-

γητικήν και την παθητικήν κίνησιν, τουτέστιν αμφότερα τα ε'ίδη της κινήσεως, 

πλην μόνον δυνάμει (δύναμιν δε το μεν ποιειν ë'/ον, το δε πάσχειν) (156 Α), 

μεταβαίνει δέ το έτερον τών ειδών εις ενέργειαν κατά τάς περιστάσεις (άλλοτε 

γίνεται ενεργός ή ενεργητική κίνησις καί άλλοτε ή παθητική). Τίνες είναι αί περί 

ών ό λόγος περιπτώσεις θα λεχθή έν τοις εξής. 

Ά λ λ α προς τήν ένστασιν δτι δέν δύναται να γίνη επίσχεσις της κινήσεως, 

διότι αΰτη εϊναι ατελεύτητος, παρατηροΰμεν δτι, καί αν ακόμη προς έρμηνείαν 

της γεννήσεως έ'πρεπε τα άτομα να συνέλθωσι καί αν άπητεΐτο ποια τις έπίσχε-

σις της κινήσεως, πάλιν ή τοιαύτη έπίσχεσις δέν θα ήτο κατ ' ούσίαν καί έν τή 

πραγματικότητι παϋσις της κινήσεως* διότι κ α τ ' έκείνην (τήν έπίσχεσιν) τα άτομα 

υφίστανται τρίψιν προς άλληλα (156 Α), ή δε προσάλληλος τριβή τών ατόμων 

τί άλλο είναι ή κίνησις ; Πλην όμως δέν πρόκειται το παράπαν περί έπισχέσεως" 

διότι ϊσχει τήν κίνησιν δέν σημαίνει το επέχει, διακόπτει τήν κίνησιν άλλα πάν 

τουναντίον το κρατεί, διατηρεί, εξακολουθεί να εχη τήν κίνησιν. Π βλ. κατωτέρω 

198 Α «το τοίνυν πάλιν ην αν βούληται τών επιστημών θηρεύειν καί λαβόντα 

ϊσχειν . . . . » , έ'νθα το ϊσχειν τήν επιστήμην σημαίνει το κρατεΐν, διατηρεί ν τήν 
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έπιστήμην. Πβλ. και Σοφ. Τραχ. 138 «ει ταύταν . . . γνώμαν ϊσχεις»=έάν 

έξακολουθής νά Ιχης ταύτην την γνώμην. 

Προς δε το λεγόμενον δτι «δλος ό λόγος μέχρι του «θάττω εστίν» ειναί τι 

τερατώδες σύμφυρμα κακοεπείας και παραλογίας», πρέπει να παρατηρήσωμεν δτι 

ημείς γε ούδεμίαν βλέπομεν άτοπίαν ή παραλογίαν. Έ κ του εναντίου βλέπομεν 

και ϊσως βλέπομεν διαυγώς, δτι άνευ της όβελιζομένης ταύτης περιόδου τα εύ-

^ύς άκολουθοΰντα θα ήσαν αδιανόητα. "Επειτα δε πώς να κηρύξωμεν όβελιστέον 

μέρος του κειμένου, δπερ παρεδόθη ήμΐν υπό πάντων τών χειρογράφων ; 

Προς δ' ετι ελέχθη δτι οι 'Ηρακλείτειοι «δεν διέστελλον διάφορα είδη κι

νήσεως άλλ' ειχον έν νώ μόνον το κύριον είδος, την φοράν» καί δτι κατωτέρω 

(181 C) αναγκάζονται να όμολογήσωσι δύο κινήσεις. Είναι δ' δμως φανερον δτι 

οι Ηρακλείτειοι παρεδέχοντο δύο εϊδη κινήσεως, πρώτον μεν τήν ταχύτητα καί 

την βραδύτητα (τάχος και βραδντής ëvi εν rfj κινήσει), δεύτερον δε τήν ένεργη-

τικήν καί τήν παθητικήν κίνησιν (156 Α). Άλλ' ό Σωκράτης κακίζει αυτούς 

(181 C κ.εξ.) δι' άλλο τι, διότι δεν διέγνωσαν δτι πλην της κατά τόπον κινήσεως 

υπάρχει καί ή εσωτερική κίνησις, καθ' ην το πράγμα, καίπερ μένον έν τω αύτω 

(τόπω), άλλοιοϋται (γίνεται έκ λευκού μέλαν, έκ μαλακού σκληρον κλπ.). 

"Ινα ταϋτα πάντα διευκρινηθώσιν, έπάναγκες να ίδωμεν άκριβέστερον τα 

κατά τήν κίνησιν καί τήν έκ ταύτης προκύπτουσαν γέννησιν (τών διδύμων). Εϊ-

δομεν έν τοις πρόσθεν δτι κατά τους 'Ηρακλείτειους έκ πάντων τών πραγμάτων 

απολύονται άπορροαί, άτομα κινούμενα. Τουτ' αυτό συμβαίνει εις τε τα αντικεί

μενα της αίσθήσεως (τα αισθητά) καί εις τα αίσθανόμενα υποκείμενα. Έ ξ αμφο

τέρων δηλαδή εξέρχονται άτομα, άτινα κινούνται καί κινούμενα συναντώσιν άλ

ληλα. Άλλ' είναι φανερον δτι ή άπόστασις αισθητών καί αίσθανομένων είναι άλ

λοτε άλλη- άπέχουσι ταϋτα αλλήλων άλλοτε μεν πλειότερον άλλοτε δε ολιγώτε-

ρον, άλλοτε δε ουδαμώς ή σχεδόν ουδαμώς, δπερ τελευταΐον συμβαίνει έπί της 

αφής καί της γεύσεως (τότε το αίσθανόμενον άπτεται του αισθητού). Ανάλογος 

δε της αποστάσεως είναι ή κίνησις τών απολυομένων ατόμων δσω μείζων ή άπό-

στασις, τοσούτω ταχύτερα ή κίνησις ι. 

"Οπως δμως έ'χει παραδοθή το κείμενον (όσον μεν ονν . . . . τα δε γεννώ

μενα οντω θάττω εστί), ουδεμία γίνεται διάκρισις τών κινήσεων διότι λέγεται 

μεν περί βραδείας κινήσεως, ούδεν δε περί ταχείας, Άλλ' ούτω προκύπτουσι δύο 

1) Περί της διαφόρου κατά τάς αποστάσεις κινήσεως ποιείται λόγον ό αρχαίος σχο

λιαστής, πλην δτι προς τήν ταχυτέραν ή βραδυτέραν κίνησιν συνάπτει τήν ταχυτέραν ή βρα-

δυτέραν αΐσθησιν. 'Τπέρ τοιαύτης δ* δμως εκδοχής, ήν φαίνεται άποδεξάμενος καί ό Stallbaum, 

-ουδέν συνηγορεί" είναι ψιλή εικασία, καθ* ήμδς απίθανος. 
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δυσκολίαι* πρώτον μέν μένει το δσον μέν βραδύ άνευ αποδόσεως, έπειτα δέ ακο

λουθεί το θάττω (θάττω εστί), δπου το νόημα απαιτεί άντίθετον λέξιν, τουτέστι 

το βραδύτερα. Τ ας δυσχέρειας ταύτας θέλων νά άρη παλαιότερος φιλόλογος, ο 

Cornarius, καί αποβλέπων εις το ορθόν νόημα έθεώρησε το κείμενον ελλιπές και 

συνεπλήρωσε γράψας μετά το οντω δή τα επόμενα [βραδύτερα έστι* δσον δέ αδ 

ταχύ, προς τα πόρρωθεν την κίνησιν ί'σχει και ούτω γέννα, τα δε γεννώμενα 

οΰτω δη] θάττω εστί. Τη γνώμη ταύτη ήκολούθησεν ό Hermann, δστις εν τη 

έκδόσει του Πλάτωνος συνεπλήρωσε το κείμενον κατά τον είρημένον τρόπον. Ό 

δε Stallbaum έπήνεσε μέν προσηκόντως την είκασίαν έκείνην καί κατέλεξεν αυ

τήν εις τάς principimi criticorum ingénus dignas, άπεφήνατο δ' δμως δτι το 

πλατωνικον νόημα δύναται να άποκατασταθή δι' ήπιωτέρου θεραπευτικού τρόπου 

(lenione medicina). 'Αντί δηλαδή της μακράς περιόδου του Cornarius προέτεινε 

να προστεθη προ του γεννώμενα ή λέξις θαττον, ήτοι νά γραφή «τα δε θαττον 

γεννώμενα οΰτω δή θάττω εστί», δπερ θά είναι οιονεί το επόμενον εις το έξυπα-

κουόμενον «δσον δέ ταχύ καί θαττον γέννα»—τα θαττον γεννώμενα ούτω δή θάττω 

εστί. Ή γνώμη του Stallbaum είναι ευφυής καί παρέχει ποιάν τίνα διέξοδον εις 

το προκείμενον άδιέξοδον. Διότι, ως παρεδόθη το κείμενον, είναι άνερμήνευτον, 

δεΐται δέ προφανώς διορθώσεως 1. 

Το δσον δηλοΐ τήν άναφοράν (=καθ' δσον). Πβλ. άνωτ. 145 Α «δσον γέ με 

είδέναι». Έν τω αντω, δηλαδή τόπω. Οντω δή γεννά, τουτέστι βραδύτερον, δπως 

καί ή κίνησις είναι βραδεία* τα δε θαττον γεννώμενα (κατά τήν είρημένην διόρ-

θωσιν), σημαίνει το ένω, δμως (=δέ) δσα γεννώνται ταχύτερον . . . 

Καθ' δσον λοιπόν το κινούμενον είναι βραδύ (όπερ συμβαίνει δταν αίσθητον 

καί αίσθανόμενον είναι πλησίον), κατά τοσούτο κάμνει τήν κίνησιν έν τω αύτω 

τόπω καί προς τα ευρισκόμενα πλησίον (άφοΰ αίσθητον καί αίσθανόμενον άπτον

ται αλλήλων), επομένως γεννά ούτω δα (δηλαδή αναλόγως της βραδείας κινή

σεως, ήτοι βραδέως)" εκ του εναντίου, καθ* δσον το κινούμενον είναι ταχν (δπερ 

γίνεται δταν αίσθητον καί αίσθανόμενον είναι έν αποστάσει), κινείται έν άλλω 

τόπω καί προς άπωτέρω ευρισκόμενα* κατ' άκολουθίαν γέννα (τα δίδυμα ουχί 

τήν αΐσθησιν) ταχύτερον, τα δέ ούτω γεννώμενα είναι φυσικω τω λόγω ταχύ

τερα. Είναι δέ τοιαύτα (ταχύτερα), διότι μετακινούνται, μετατίθενται έν κενω 

χώρω, ένω έν τη εναντία περιπτώσει (δταν τα κινούμενα εύρίσκωνται πλησίον 

καί άπτωνται αλλήλων), μή υπάρχοντος επαρκούς κενοΰ, κινούνται δυσκόλως, 

βραδέως, διό καί γεννώσι βραδέως, τα δέ ούτω γεννώμενα (δίδυμα) είναι βραδέα. 

Οΰτω δια της διακρίσεως δύο ειδών κινήσεως (βραδυτέρας καί ταχυτέρας) 

τα πράγματα ερμηνεύονται καλώς. Άλλ* οι νεώτεροι έκδόται, καταλείποντες το 

κείμενον άμετάβλητον καί μίαν δεχόμενοι μόνον κίνησιν (τήν βραδεΐαν) δέν ε'χου-

1) Ειρήσθω δτι. τήν συμπλήρωσα τοϋ Cornar ius απεδέξατο καί ό Schle iermacher , 

δστις κατά ταύτην ήρμήνευσε το κείμενον ορθώς. 
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σιν έπίγνωσιν των δυσκολιών, εις ας έμπίπτουσι — δυσκολιών, ας ανωτέρω έμνη-

μονεύσαμεν και εις ας προσθετέα και τρίτη, τουτέστιν ή έγκειμένη εν τω «φέ

ρεται» «φορά». Φέρεται δηλαδή σημαίνει το μεταφέρεται, μετατίθεται, καί ορθώς 

μεταφράζεται ils sont portés et la translation est leur mouvement naturel (A. 
Diès) — it is carried to and its motion is'from place to place (B. Jowett) — Denn 
es schwingt sich fort und darin besteht seine Bewegung (D. Apelt). Παρα-

πλησίως μεταφράζουσι καί οι ημέτεροι ομοεθνείς, άκολουθοΰντες είς τους ξένους 

καί μάλιστα τον Dies 1. 

Άλλ' έρωτώντοι οι οΰτω (ορθώς) μεταφράζοντες, πώς τα γεννώμενα (δί

δυμα) είναι δυνατόν νά μεταφέρονται, μετακινώνται καί μάλιστα ταχέως, άφοΰ 

λείπει το άποχρών κενόν ; καί λείπει διότι τά δίδυμα καί τα αισθητήρια όργανα 

είναι πλησίον καί άπτονται αλλήλων (τοϋτο συμβαίνει επί της αφής καί της γεύ-

σεως, εν μέρει δε καί της οσφρήσεως). Πώς συμβιβάζεται ή τοιαύτη θέσις προς 

την φοράν, τουτέστι την μεταφοράν, την κίνησιν ; 

"Οπως αν εχη, ημείς νομίζοντες άπαραίτητον την διάκρισιν διττής κινή

σεως καί προσέτι αποδεχόμενοι τήν γνώμην τοϋ Stallbaum ως σώζουσαν τά πρά

γματα, προβαίνομεν είς άνάλογον έρμηνείαν. 

Έξήγησις : Πάντα ταΰτα, καθά παραδεχόμεθα, κινούνται, εν δε τή κινή

σει αυτών υπάρχει ταχύτης καί βραδύτης. Λοιπόν, καθ' δσον μεν το κινούμενον 

είναι βραδύ, κάμνει τήν κίνησιν εν τω αύτω τόπω καί προς τα πλησίον ευρισκό

μενα καί επομένως γέννα κατά τον τρόπον τούτον δα (τουτέστι βραδέως)' οσα 

δμως γεννώνται ταχύτερον (ήτοι εν τή περιπτώσει της ταχείας κινήσεως καί της 

ταχείας γεννήσεως) είναι κατά τον τρόπον τούτον δα ταχύτερα. Διότι μεταφέ

ρονται καί εν τή μεταφορά έγκειται φύσει ή κίνησις αυτών 2 . 

Ρ ι̂δομεν ήδη οτι τά απολυόμενα άτομα κινούνται καί κινούμενα συναντώ-

σιν άλληλα, ούτω δ' έ'ρχονται εις έπαφήν καί προστριβήν" οτι έκ της μείξεως καί 

τριβής προκύπτει γέννησις νέων προϊόντων (τών διδύμων). Ταΰτα δή ταΰτα θα 

1) Έξαίρεσιν ποιείται ό Κ. Ζάμπας μεταφράζων το πληρέστερον κείμενον (καί ούτος 

δμως κακώς μεταφράζει το όσον βράδυ δια του «το μέρος το όποιον είναι βραδύ» αντί του 

<<κα&' ό'οον είναι τό κινούμενων βραδύ»). 

2) Ό Diès ποιείται λόγον περί πολλαπλών κινήσεων καί περί δήθεν τολμηρού λογο

παιγνίου προερχομένου έκ της διττής σημασίας τοϋ «φέρειν», δηλούντος το «κυοφορεϊν» καί 

το «μεταφέρειν». Ταΰτα είναι ήμΐν γε αδιανόητα. Διότι «τά φερόμενα», περί ών ενταύθα ό 

λόγος, είναι τα δίδυμα, δίδυμα δ' είναι τα γεννηθέντα καί ως τοιαύτα ούδεμίαν σχέσιν Ιχου-

σιν προς τήν κύησιν. Ή κύησις ανήκει είς τά εκατέρωθεν απολυόμενα άτομα, άτινα προστρι-

βόμενα γεννώσι τά δίδυμα. "Ετερον έκάτερον. 
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όδηγήσωσιν εις τον έπιδιωκόμενον σκοπόν. ΚαΙ εϊναι τώ Οντι πολύ διαφέρον νά 

'ίδωμεν νυν πώς ό σκοπός θα επετεύχθη. 

Έπειδάν ονν όμμα και άλλο τι τών τούτω ξυμμέτρων πλησίασαν γεννήσσει 

την λευκότητα . . . .χρωσθήναι τω τοιούτω χρώματι. 

Ό λόγος είναι ενταύθα άγαν μακρός και αποβαίνει δυσχερής. Πρόκεινται 

προ ημών δύο περίοδοι, ών ή μεν πρώτη λήγει εις το ελθόντος, ή δε δευτέρα εις 

το χρώματι. 'Εκείνη μέν άφορίχ εις τήν γέννησιν τών διδύμων (αίσθήσεως και 

αισθητού), αυτή δε εις τήν επίδρασιν αυτών επί το αισθητήρων (όμμα) και το 

σύμμετρον (άντικείμενον). Ό λόγος θα άπέβαινεν όμαλώτερος, εάν το πρώτον 

μέρος έξεφέρετο άναλυτικώτερον, ώδέ πως : επειδάν ονν . . . . πλησίαση, γεννήσει 

τήν λευκότητα . . . . ελθόντος' τότε δη . . . 

"Ομμα είναι οί οφθαλμοί, ή, ως λέγει κατωτέρω περιληπτικώς, ό οφθαλ

μός. Σύμμετρα δ' είναι τα ανάλογα, επιτήδεια, συναρμοστικά, τοιαύτα ώστε να 

παράγωσιν ώρισμένον αίσθημα. Ή πίσσα, επί παραδείγματος, δεν είναι σύμμε

τρος προς το όμμα, ϊνα παραχθη λευκότης" διότι θα παραχθή το εναντίον, μελά

νια. Περί τών συμμέτρων έπιθι Πλάτ. Τίμ. 67 C «φλόγα τών σωμάτων άπορ-

ρέουσαν, όψει ξνμμετρα μόρια εχουσαν προς αισθησιν». Μέν. 76 D «και τών 

απορροών τάς μεν άρμόττειν ένίοις τών πόρων . . . . εστί γάρ, χρόα απορροή 

δψει σύμμετρος και αισθητός». "Ινα λοιπόν γίνη δρασις, πρέπει ουχί μόνον οΕ 

οφθαλμοί να ώσιν υγιείς, άλλα και τα έρεθίζοντα αυτούς να ύπάρχωσιν επιτήδεια, 

κατάλληλα, εύάρμοστα. 

Πλησιάσανε έλθον πλησίον. Αισθησιν αυτής ξύμφυτον. Σύμφυτον λέγει δ,τι 

πρόσθεν (156 Β) ώνόμασεν όμόγονον. Έ κ της γεννήσεως προέρχοται δίδυμα, 

τουτέστιν αισθητον (π.χ. χρώμα, λευκότης) και αϊσθησις (π.χ. οψις) ι' α, του-

τέστι λευκότης και α'ίσθησις—εκατέρον εκείνων προς άλλο ελθόντος, *Εκάτερον 

είναι το 6μμα, και άλλο τι τών συμμέτρων έάν ταύτα μη έπλησίαζον άλληλα, 

δεν θα έγεννώντο τα δίδυμα—Μεταξύ φερομένων . . . Μεταξύ δηλαδή μεταξύ αΐ-

σθανομένου και αισθητού, όμματος και συμμέτρου (αντικειμένου). 

Το προς τών οφθαλμών ερμηνεύεται Ικπαλαι εσφαλμένως δια του «άπο 

τών οφθαλμών» αντί του όρθοΰ «προς το μέρος τών οφθαλμών»* ομοίως το προς 

του συναποτίκτοντος το χρώμα σημαίνει προς το μέρος του . . . . Τοιαύτην σημα-

σίαν έχει ενταύθα ή πρόθεσις προς j-γεν. Πβλ. Πλάτ. Πολιτ. 444 D «τίθεται 

2) Ύπομιμνήσκομεν δτι εκάτερον τών διδύμων γεννάται ουχί έκ του έτερον μόνον 

άλλ' εξ αμφοτέρων, τοϋ τε αισθητηρίου και τοΰ συμμέτρου (αντικειμένου), ών αί άπορροαΐ 

προστριβόμενα γεννώσι τά δίδυμα. 
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τά δπλα προς τον λογικού ( = π ρ ο ς το μέρος του λογικού). Ή ρ ό δ . 8,120 έστρα-

τοπεδεύσατο προς Όλύνθου, αύτ. 2,121 Θουκυδ. Ι, 62. 3,21 κ.ά. 

Είναι παράδοξον δτι εκπαλαι παρενοήθη πράγμα ουχί πολύ δύσκολον, δπερ 

κατανοείται δια μικρας προσοχής. Πρόκειται δηλαδή περί της ενεργείας των δι

δύμων, άτινα, ώς ε'ίδομεν, είναι ένθεν μεν ή αϊσθησις (π.χ. δψις) ένθεν δε το 

αίσθητον (π.χ. χρώμα : λευκότης). Ταύτα λοιπόν φερόμενα πλησιάζουσι και τέ

λος ένοΰνται, ή μεν οψις μετά τοΰ όφθαλμοϋ, ή δε λευκότης μετά τοΰ συμμέτρου 

(αντικειμένου). Ή περί ής ό λόγος δψις είναι προφανώς το Ιτερον των διδύμων, 

δπερ θα έ'λθη εις τους οφθαλμούς καί θα παραγάγη την δψιν (δρασιν) ώς αίσθη

μα. Πριν ελθη εκείνο εις τον όφθαλμον (οφθαλμούς), δεν υπάρχει δψις ώς αίσθημα. 

Έ ν άλλοις λόγοις ό οφθαλμός δεν έχει τήν δψιν (δρασιν) άρχήθεν (τουλάχιστον 

ενεργεία), άλλα προσκτάται αυτήν δια της επενέργειας του διδύμου (όψεως). 

"Οταν ό οφθαλμός λάβη τήν δψιν (δίδυμον), τότε πληρούται αυτής ( = τ ή ς όψεως)" 

τότε μόνον όρα, τουτέστι τότε γεννάται ή δψις ώς αίσθημα. 'Αλλά τα πράγματα 

παρενοήθησαν καί ένομίσθη δτι ή οψις εξέρχεται εκ τών οφθαλμών ! 1, 

Ή σφαλερά ερμηνεία είναι πολύ παλαιά. Ούτως è Stallbaum ήρμήνευσε το 

προς τών οφθαλμών δια τοΰ ab oculis αντί τοΰ ad oculos — *0 Γρηγ. Βερναρδά

κης μεταφράζει δια τοΰ «εκ τών οφθαλμών εξερχόμενη». Ό Dies δια τοΰ «la 

vision émanent des yeux»,—Ό Apelt δια τοΰ «von den Augen a u s — ό Jowett δια 

τοΰ «while the sight is flowing from the eye». Καί πάντες δε ανεξαιρέτως οί νεώ

τεροι παρ ' ήμΐν μεταφράσται εποίησαν παραπλήσια. 

Τήν ορθήν έρμηνείαν διέγνω πρώτος ό Schleiermacher καί μετέφρασεν ορ

θώς δια τοΰ auf Seiten der Augen' εις εκείνον δε φαίνεται στοιχήσας ό ημέ

τερος Μωραΐτης 2 . Πρέπει δε νΰν, μεθ' δσα καί ύφ' ημών άνεπτύχθησαν, 

νά άναγνωρισθή έπί τέλους ή αλήθεια καί άποκατασταθή ή ορθή ερμηνεία. 

Προς τοΰ συναποτίκτοντος το χρώμα. Ποιον εΖνοι το συναποτικτον, δη-

λοΰσι τα πρόσθεν (176 D) λεχθέντα* είναι το σύμμετρον (άντικείμενον), δπερ 

μετά τοΰ όμματος έγέννησε το δ ίδυμον—Ό οφθαλμός άρα δψεως εμπλεως εγένετο. 

Ό σύνδεσμος άρα δεικνύει τήν χρονικήν άμεσον άκολουθίαν ευθύς δηλαδή ώς 

1) Εϊνοα εύδηλον δτι ή λέξις δψις έχει πολλάς σημασίας" δψις είναι το δίδυμον {αύτ, 

156 Β DE)· οψις είναι καί ό οφθαλμός (Μέν. 76 D)' δψις (δρασις) είναι καί το αίσθημα της 

οράσεως το προσγιγνόμενον εκ της επιδράσεως του διδύμου. Που δμως υπάρχει δψις εξερχόμενη 

έκ τοΰ όφθαλμοϋ ; Ι Λοιπόν ή δψις (αΐσ&ησις) ώς έρεθίζουσα δύναμις (το δίδυμον) έρχεται προς 

το μέρος τών οφθαλμών, έπιδρφ έπ' αυτούς καί πληροί τούτους οράσεως (όψεως). Οοτω γεννά

ται το αίσθημα της οράσεως (δψις). 

Το πολυσήμαντον της λέξεως έ"δωκεν άφορμήν είς σύγχυσιν και παρερμηνείαν. "Οτι 

καί αί αίοϋήαεις εϊναι πολυσήμαντοι, εΐδομεν έν τοις πρόσθεν (σελ. 7 εξ.). 

2) «Πλάτων» 3,72 σημ. 19. 508 έξ. 
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το δίδυμον (οψις) ήλθεν εις τον όφθαλμόν, ούτος έπληρώθη όψεως (οράσεως ως 

αισθήματος). Και μόνος ό σύνδεσμος άρα ήρκει να άποτρέψη άπο της παρερμη

νείας. Ό δέ αόριστος εγένετο δεικνύει την ταχύτητα της ενεργείας, άμα δ' είναι 

καί γνωμικός.—το ξυγγεννήσαν το χρώμα είναι β,τι και το προηγούμενον συναπο-

πίκτον το χρώμα, τουτέστι το σύμμετρον (άντικείμενον). 

Μετά τα είρημένα είναι ήδη καιρός να έ"λθωμεν εις τα έπί μέρους. "Οταν 

λέγει, οι οφθαλμοί και άντικείμενον τι εύπροσάρμοστον εις αυτούς (σύμμετρον) 

Ιλθωσι πλησίον αλλήλων, τότε γεννώνται τα δίδυμα, ήτοι το αίσθητον (π. χ. χρώ

μα : λευκότης) και ή αϊσθησις (π.χ. ή ορασις, δψις). Ή γέννησις τούτων (τών 

διδύμων) θα ήτο αδύνατος, αν τα γεννώντα αυτά (αίσθητήριον και σύμμετρον) μη 

ήρχοντο εις σχέσιν προς άλληλα, τουτέστι μη έπλησίαζον άλληλα, ή έπλη-

σίαζον άλλο τι (έκατέρον εκείνων προς άλλο έλθόντος). Λοιπόν τα δίδυμα ταύτα 

(οντά και αυτά σωμάτια, άτομα) κινούνται έν τω μεταξύ χώρω, ήτοι μεταξύ 

αισθητηρίου καί συμμέτρου (αντικειμένου). Κινούμενα δέ φέρονται ή μεν αϊσθη-

σις (π.χ. ή οψις, δρασις) προς το μέρος του οφθαλμού, το δ* άίσθητον (π.χ. 

χρώμα : λευκότης) προς το μέρος του συμμέτρου, δπερ είναι ό έτερος τών γεν

νητόρων εκείνου (σνναποτίκτον το χρώμα) 1. 

Έπακολούθημα της κινήσεως ταύτης τών διδύμων είναι τούτο, δτι ό 

οφθαλμός πληρούται δψεως (οράσεως, του ετέρου τών διδύμων) καί βλέπει* ή δέ 

προσγενομένη δρασις δεν είναί τι διάφορον του οφθαλμού, οίονεί χωριζόμενη τις 

ίδιότης αυτού, άλλ' είναι ή (οπτική) ενέργεια του οφθαλμού, είναι αυτός ούτος 

ό οφθαλμός ασκών την όρατικήν του ένέργειαν, ήτοι ό οφθαλμός βλέπων (οφθαλ

μός ορών) 2. Ά φ ' ετέρου δέ το σύμμετρον (άντικείμενον) πληρούται λευκότητος 

(του άλλου διδύμου) καί γίνεται ουχί λευκότης άλλα λευκον πράγμα, λευκον άν

τικείμενον, π.χ. λευκον ξύλον ή λευκός λίθος ή δ,τι δήποτε άλλο είναι το προσ-

λαμβάνον το χρώμα εκείνο. Παραπλησίως δηλαδή προς δ,τι συνέβη εις τον 

όφθαλμόν, το χρώμα (ή λευκότης) καθίσταται ουχί ψιλή τις καί χωριζόμενη ίδιό

της του πράγματος άλλα συστατικον αυτού στοίχε ιον, τουτέστιν αύτο τούτο το 

πράγμα διακρινόμενον δι' ιδίου προσόντος* γίνεται π.χ. λίθος λευκός, ξύλον 

λευκον κλπ. 

Έξήγησις. "Οταν λοιπόν ό οφθαλμός καί άλλο τι άντικείμενον άπο τα εύάρ-

μοστα εις εκείνον έλθουν πλησίον αλλήλων καί γεννήσουν ένθεν μέν την λευκότητα 

1) Μή λησμονώμεν ΰτι τα δίδυμα ϊχουσι δύο γεννήτορας, δύο ονναποτίκτοντα, ανγγεννή-

ααντα, τ. έ\ το αίσθητήριον καί το σύμμετρον άντικείμενον. 

2) Εντεύθεν φανερον δτι το όρων είναι ό οφθαλμός, το άκοΰον είναι το οδς, το όσφ ραι-

νόμενον ή ρίς κλπ." ένί λόγω το αίσθανόμενον δέν είναι άλλο (οίον ή ψυχή) άλλ5 απλώς το οί-

κεΐον αίσθητήριον όργανον. Τοιαύτη δοξασία ήρμοζε βεβαίως είς τους ύλίζοντας εκείνους 

φιλοσόφους. 
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(αίσθητον) ένθεν δε την σύμφυτον (τήν μετ ' αυτής συγγεννωμένην) αΐσθησιν 

(όψιν) — τα όποια (αμφότερα) δεν θα έγεννώντο, εάν το καθέν άπό εκείνα είχε 

πλησιάσει (συναντήσει) κάτι άλλο — τότε δά, ένώ μετακινούνται εις τον διάμεσον 

χώρον, δηλαδή ή μεν δψις προς το μέρος των οφθαλμών, ή δε λευκότης προς το 

μέρος τοϋ συμμέτρου αντικειμένου του συντελέσαντος να γεννηθή το χρώμα, αμέ

σως τότε (άρα) ό μεν οφθαλμός γίνεται πλήρης οπτικής ενεργείας και βλέπει 

πλέον τότε και δεν γίνεται διόλου οπτική ενέργεια αλλ' οφθαλμός βλέπων' άφ' 

ετέρου δε το άντικείμενον το συντέλεσαν εις τήν γέννησιν του χρώματος (ήτοι το 

σύμμετρον) γίνεται πλήρες λευκότητος και καθίσταται οχι λευκότης άλλα λενκον 

άντικείμενον, άδιάφορον αν είναι ξύλον ή λίθος ή ο,τι δήποτε άλλο, το όποιον 

συνέβη να χρωματισθή με τοιούτου είδους χρώμα ι . 

Και τάλλα δη οϋτω, σκληρον και θερμον και πάντα τον αυτόν τρόπον ΰπο-

ληπτέον . . . το τέ τινι ξννελθον και ποιούν αλλω αϋ προσπεσον πάσχον άνεφάτη 

<156 Ε έ ξ . ) . 

Λ 0 δη τότε, ελέγομεν τότε, δτε συνεζητοϋμεν περί τούτων (153 Ε — 154 Α)— 

επεϊ και το ποιούν . . . Σύνταττε ώδε* έπεί (δει) νοήσαι ούκ είναι παγίως επί ενός 

και το ποιούν . . . και το πάσχον . . . (πβλ. Ε. 156 Α.—Πριν αν τω πάσχοντι σν-

νέλβγι . . . πριν αν τω ποιονντι. Το πάσχον και το ποιούν λέγονται κατά πρόληψιν, 

διότι προ της συναντήσεως και συμμείξεως ουδέν εϊναι (ενεργεία) ποιούν ή πάσχον. 

Έ κ τής κινήσεως εξαρτάται, ως είδομεν, το να προσλάβη το άντικείμε-

1) Τα είρημένα δύνανται να παρασταθώσιν σχηματικώς ώδέ πως. 

' Ομμα —>- — 

/* 
(απολυόμενα άτομα) 

αϊσθησις 
(π.χ. δψις) 

(απολυόμενα άτομα) 

συνάντησις 

καί μειξις ατόμων 

γέννησις διδύμων 

δίδυμα 

σύμμετρον 

\ 

αίσθητον 

(π.χ. χρώμα) 
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-νον προσόν τι, να γίνη π.χ. το ξύλον λευκον ξύλον, ό λίθος λευκός λίθος. Τ ο 

αυτό ισχύει, και ίπϊ των άλλων πραγμάτων* έκαστον δύναται να γίνη σκληρον ή 

Φερμον ή δ,τι άλλο αναλόγως της φύσεως της κινήσεως. Έ κ α σ τ ο ν δηλαδή πράγμα 

δεν είναι τοιούτο ή τοιούτο καθ' εαυτό, δεν έχει σταθερόν τι προσόν, άλλα με

ταβάλλεται και γίνεται πάντα (πάντα γίγνεσθαι) και προσλαμβάνει παντός είδους 

προσόντα (παντοία γίγνεσθαι) κατά τήν προσάλληλον έπικοινωνίαν τήν γινομένην 

ένεκα της κινήσεως. 'Ακόμη και ή ένεργητικότης και ή παθητικότης εκάστου 

άτομου δέν μένει π α γ ί α καί σταθερά ί . "Οπως αν εχη, ουδέν είναι μόνιμον καΐ 

σταθερόν το αυτό άτομον, όπερ συνερχόμενον μεθ' έτερου διατίθεται ώς ποιονν, 

ενδέχεται συνερχόμενον μετ* άλλου νά διατεθή ώς πάσχον 2 . 

Έξήγησις. Καί τα άλλα βεβαίως, π.χ . το σκληρον καί το μαλακόν καί τα 

παρόμοια, πρέπει νά τα φαντασθώμεν κατά τον ίδιον τρόπον, δτι δηλαδή καθέν 

μόνον του δέν είναι τίποτε, δπως δα και τότε έλέγομεν, άλλα κατά τήν μεταξύ 

των έπικοινωνίαν γίνονται πάντα καί προσλαμβάνουν διάφορα προσόντα. Διότι 

πρέπει νά σκεφθώμεν δτι ακόμη καί ή ένεργητικότης, δπως άφ' έτερου καί ή 

παθητικότης, δέν μένει, ώς λέγουν (οι Ηρακλείτε ιο ι) , παγίως επί ενός καί του 

αύτου (ζτόμου)' έπειτα δ,τι συναντώμενον μετά τίνος γίνεται ένεργητικόν, έάν 

τουναντίον (αδ) πρόσκρουση εις άλλο, εμφανίζεται ώς παθητικόν. 

"Ωστε εξ απάντων τούτων, όπερ εξ αρχής έλέγομεν . . . . , φ δη αθοοίσματι 

ανθρωπόν τ ε τίθενται καί λίθον και εκαστον ζωόν τε και είδος (157 Α έξ.). 

'Αλλά τινι αεί γίγνεσθαι. Μετά το άλλα πρέπει έκ των προηγουμένων να 

συμπληρώσωμεν πάντα ή εκαστον. Πβλ. Σ υ μ π . 192 Ε — ούχ δτι . . . . Ή φράσις 

αυτή, δι' ής εισάγεται νόημα άντίθετον προς το προηγούμενον, δέν εϊναι ασυνή

θης παρά Πλάτωνι. (Πβλ. Γοργ. 450 Ε. Π ρ ω τ α γ . 336 D. Λυσ. 220 D ) . Είναι πι

θανώς φράσις ελλειπτική (ου λεγομεν δτι), προς ην αντιστοιχεί ή σημερινή : 

παραλείπω, ή αφήνω ή άδιάφορον δτι ή αν καί (μολονότι)—το δ' ου δει. Το δε 

1) Έκαστον άτομον έχει, ώς εϊδομεν, δυνάμει αμφότερα τά είδη της κινήσεως, τήν 

βραδύτητα καί τήν ταχύτητα* ωσαύτως έχει δυνάμει αμφότερα τα είδη, ενεργητικότητα καί 

παθητικότητα. Καί ταϋτα, μέχρι της συναντήσεως τών έτέρωθεν ατόμων" κατά τήν συνάν-

τησιν δ' όμως, τήν έπικοινωνίαν καί προστριβήν αυτών, το έτερον τών ειδών θα μεταβή είς 

τήν ενέργειαν' έκ τών συμμειγνυομένων ατόμων το έτερον θα λάβη τήν θέσιν του ενεργούντος, 

το δέ άλλο τήν του πάσχοντος. Πότερον γίνεται ένεργητικόν καί πότερον παθητικόν, δέν λέ

γεται. Πιθανόν είναι δτι το ίσχυρότερον θα καταστη το ενεργούν (τό ποιοϋν), τό δέ άσθενέ-

στερον θα εϊναι τό πάσχον. 

2) Οΰτω πως ή σχέσις τών ατόμων εϊναι άλλοτε άλλη. *Αν δέ άναλογισθώμεν δτι 

τά τε αισθητήρια καί τά σύμμετρα (αντικείμενα) έν πάση στιγμή μεταβάλλονται, θά κατα-

νοήσωμεν ευκόλως όποιον είναι τό κράτος της μεταβολής, της άενάου τών πάντων άσταθείας 

:καί ροής. 

2 
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χρησιμεύει εις είσαγωγήν ζωηρας αντιθέσεως* εκ δε της συχνής χρήσεως κατήν-

τησεν ίσοδύναμον προς το άλλ' δμως, δμως δέ ή τουναντίον. Π βλ. Άπολ. 23 Α» 

Γοργ. 158 Β. Πρωταγ. 344 Ε. Πολ. Ι, 340 D κ.ά. — όνομα δ,τι αν ΐστή=6νομα, 

δπερ τυχόν δηλοΐ τι σταθερόν. Π βλ. τα ευθύς κατωτέρω εάν τίτις στήσγ} τω λόγω 

= εάν τις δια του λόγου παραστήση τι ως στάσιμον, (παραμόνιμον, σταθερόν).—περί 

πολλών άθροισθέντων, φ δη άθροίσματι . . . Γίνεται υπαινιγμός εις την πλατωνικήν 

φιλοσοφίαν, ην παρανοοΰντες ή μάλλον αρνούμενοι οί 'Ηρακλείτειοι έξελάμβανον 

τάς ιδέας (ουχί ως καθ* έαυτάς υπάρχουσας ουσίας, άλλ' απλώς ως) περιληπτικά 

ονόματα, τουτέστιν ως ονόματα δηλωτικά πολλών μερικών πραγμάτων, οίον 

δχλος, δήμος, στρατός, δάσος κ.ά. Έκλαμβάνοντες δε τάς ιδέας ώς άθροισμα με

ρικών, ήτο ευλογον να θεωρήσωσιν αύτάς, καθά και τά καθ' έκαστα πάντα, ώς 

γινομένας και φθειρομένας, ετι δέ πλέον ώς μη υπάρχουσας.—τίθενται και λίθον 

και εκαστον ζωόν τε και είδος. Ή εκφρασις είναι τεταραγμένη, διότι ανέμενε τις 

λίθον και ζωον και εκαστον είδος ή λίθον και ζωον εκαστον τε και κατ' είδος ή 

και λίθον καθ* εχαστόν τε και κατ3 είδος. 

Συμπέρασμα τών είρημένων είναι τοΰτο, δτι δέν ύπάρχουσιν δντα σταθερά 

άλλα μόνον γιγνόμενα και μεταβαλλόμενα. Περαιτέρω δέ χωροΰντες οί 'Ηρακλεί

τειοι ήθελον να άρνηθώσι και αυτό το Είναι καθόλου (το είναι πανταχόθεν έξαιρε-

τέον) ( . Και λίαν ακόλουθοι οντες προς εαυτούς άπέρριπτον, φυσικω τω λόγω, τάς 

πλατωνικας ιδέας. 

Έξήγησις. Συμπέρασμα άπο δλα αυτά είναι εκείνο, το όποιον έλέγομεν 

εξ αρχής, δτι δηλαδή τίποτε δέν υπάρχει ώρισμένον, αυτό καθ' εαυτό, άλλα 

πάντα γίνονται διαρκώς εν σχέσει προς άλλο τι* την λέξιν «ΰπαρξις» πρέπει να 

άφαιρέσωμεν άπο παντού, αν καί ήμεΐς πολλάκις καΐ μάλιστα προ ολίγου έ'χομεν 

άναγκασθή, άπο συνήθειαν και άμάθειαν, να τήν μεταχειριζώμεθα. Άλλ' δμως 

δέν πρέπει, δπως λέγουν οί σοφοί (οί Ηρακλείτειοι), νά έπιτρέπωμεν εις τήν όμι-

λίαν το «κάτι», ούτε το «κάποιον» οΰτε το «εμοΰ» οΰτε το «τοΰτο δά», ούτε το 

«εκείνο» οΰτε άλλην οιανδήποτε λέξιν, ή οποία σημαίνει στασιμότητα (μονιμό

τητα) άλλα (πρέπει) να έκφράζωμεν τα πράγματα, σύμφωνα με τήν φύσιν των, 

ώς «γινόμενα καί κατασκευαζόμενα», ώς «καταστρεφόμενα καί μεταβαλλόμενα». 

Διότι, έάν τις παραστήση δια του λόγου κάτι ώς στάσιμον (σταθερόν, μόνιμον), 

είναι ευκολον ό πράτων τοΰτο να έπικριθή. Πρέπει δμως να όμιλώμεν κατ' αυτόν 

τον τρόπον καΐ περί τών μερικών καί περί τών πολλών τών λαμβανομένων (ομοΰ) 

περιληπτικώς (τών αναγομένων είς μίαν έ'ννοιαν)* εις αυτήν δα τήν περίληψιν 

δίδουν το δνομα τοΰ άνθρωπου, τοΰ λίθου, τοΰ ζώου καί κάθε είδους. 
* * * 

ΑΊ υπό τοΰ Πλάτωνος παρεχόμεναι περί τών 'Ηρακλείτειων ειδήσεις Ιδω-

1) Ήθελον βεβαίως νά άρνηθώσι τά οντά, τάς βύσίας, νά καταλίπωσι δέ μόνον τήν-
κίνηαιν. Τούτο δ' δμως έποίουν μόνον κατά θεωρίαν, διότι εν τη πράξει δέν κατώρθουν νά 
άπαλλαγώσι τών ουσιών, καθά έδείξαμεν έν τοϊς πρόσθεν. 
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καν εις τινας έρμηνευτάς το ένδόσιμον εις παραδόξους υποθέσεις και έπήγειραν 

απορίας περί ζητήματα, άτινα ΐσως είναι, έπ ' αληθείας ανύπαρκτα. Ε π ε ι δ ή δη

λαδή κατά τους 'Ηρακλείτειους εκ της κινήσεως του αισθητικού και του αισθητού 

προέρχονται όμόγονα και αντίστοιχα δίδυμα το μεν εν αίσθητόν, το δε άλλο 

αΐσθησις, ύπελήφθη υπό τίνων δτι οι φιλόσοφοι εκείνοι έξήρτων τήν ΰπαρξιν του 

εξωτερικού κόσμου (τον αισθητού) εκ του αίσθανομένου υποκειμένου (της αίσθή

σεως), 6τι άρα άνευ της αίσθήσεως δεν θα ύπήρχεν αισθητός κόσμος. Τοΰτο δ' 

έφάνη παράδοξον και απορίας άξιον. Διό και ό άοίδιμος Δ. Μωραϊτης ι έρωτα : 

«Σύγκειται λοιπόν δλος ό κόσμος μόνον εξ αισθητικών και αισθητών ; άλλ' αΐ-

σθησιν εχουσι μόνον τα ζώα* αν λοιπόν δεν ύπήρχον επί γης ζώα, δεν θα υπήρχε 

το πάσχον, ουδέ το ποιούν άρα" το δε συμπέρασμα θα ήτο δτι δεν θα υπήρχε κό

σμος, ούτε γη οΰτε θάλασσα οΰτε δρη ούτε ήλιος οΰτε σελήνη». Προς έ'τι 

τοιούτο συνήγαγε συμπέρασμα και ό Jowett εν τη εις τον «Θεαίτητον» εισαγωγή 

παρατηρών «there would be no world if there neither were nor ever had any on 

to perceive the world». 

Εις ταΰτα άποκρινόμενοι και προς εκείνους μή συμφωνούντες παρατηρρΰμεν 

τα έξης. Πρώτον, και αν ύποτεθή δτι ύπάρχουσιν έν τω κόσω «μόνον αισθητικά 

και αισθητά», τουτέστι σχέσεις αίσθήσεως προς τι σύμμετρον αύτη, πάλιν τα 

αισθητά πράγματα θα ύπήρχον και άνευ του αίσθανομένου. Διότι τα αισθητά, 

μάλλον δ' ειπείν τά πράγματα 2 είναι μέν συναφή και συνεργαστικά μετά τών 

αισθητικών (καί εκ τής κινήσεως αμφοτέρων προκύπει ή αισθησις), άλλα δεν εξαρ

τώνται έξ α υ τ ώ ν εάν άρα ταΰτα (τά αισθητικά, οι αίσθανόμενοι) έκλίπωσιν, 

εκείνα (τά πράγματα) θα διατελώσιν υπάρχοντα, ει καί έν τ ω μεταξύ θα είναι 

ήλλοιωμένα καί δεν θα είναι πλέον αισθητά, έκλιπούσης ^δη τής αίσθήσεως (δταν 

π.χ. άποστώ άπό του να βλέπω το μήλον, τοΰτο θα έξακολουθή να ύπάρχη, καίτοι 

δέν θά εχω πλέον αΐσθησιν αύτοΰ). 

"Ινα το πράγμα καλώς έννοήσωμεν, πρέπει να ενθυμηθώμεν δτι οι opot 

αϊσθησις καί αίσθητόν, αισθάνομαι δηλοΰσι πράγματα συναφή καί σχετικά. Ά ν -

τικείμενόν τι γίνεται καί λέγεται αίσθητόν, μόνον εφ' δσον υποπίπτει εις τήν 

αΐσθησιν τίνος, τουτέστιν εφ' δσον υπάρχει τις αίσθανόμενος εκείνο' το αίσθητόν 

άρα νοείται μόνον έν σχέσει προς το αίσθανόμενον. 'Εάν το αίσθανόμενον (ύπο-

κείμενον) έκλίπη ή παύσηται έχον άναφοράν προς το άντικείμενον, τότε ευθύς 

τοΰτο (το άντικείμενον), δπερ ήτο ήδη αίσθητόν, παύεται όν τοιοΰτο (αίσθητόν), 

δέν παύεται δμως υ π ά ρ χ ο ν βεβαίως δέν υπάρχει δια τον μή αίσθανόμενον, υπάρχει 

δμως δι' εαυτό καί καθ' εαυτό. Έ ν άλλοις λόγοις, άμα αίρομένης τής αίσθήσεως 

1) Πλάτων 3,207. 

2) Λέγομεν τοΰτο, διότι, πρίν συντελεσθη ή αΐσΟησις, τα αντικείμενα δέν είναι ακόμη 

αία&ητά. 
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άποβάλλει το άντικείμενον τήν «αισθητικότητα», τάς κατ ' αϊσθησιν ποιότητας αυ

τού, ουχί δ' δμως και τήν νπαρξιν (δεν είναι μεν αίσθητόν, άλλ' ούχ ήττον 

υπάρχει' δεν είναι, παραδείγματος χάριν, αίσθητόν το μήλον, άλλα δεν παύεται 

να είναι μήλον). 

Τούτων οΰτως εχόντων εις τήν γενομένην έρώτησιν, «τί θα συνέβαινεν, αν 

δεν ύπήρχον επί της γής ζ φ α (τουτέστιν ανθρώπινα οντά)», ή άπάντησις ημών 

είναι άμεσος καί αδίστακτος : τότε θα έλειπεν ή αϊσθησις, άλλα τοΰτο δεν θα 

έκώλυε το να ύπάρχωσι τα εξωτερικά πράγματα' τουτέστι δεν θα ύπήρχον τα 

αίσθανόμενα *, άλλα ούχ ήττον θα ύπήρχον τά πράγματα, καίπερ μη δντα αισθητά. 

Δεύτερον δε, παρατηροΰμεν δτι δεν είναι το παράπαν πιθανόν δτι οι περί 

ών ενταύθα ό λόγος Ηρακλείτειοι παρεδέχοντο μόνον «αισθητικά καί αισθητά», 

παρά ταΰτα δε ουδέν άλλο. Καί λέγομεν τοΰτο αποβλέποντες εις τήν θεμελιώδη 

αυτών αρχήν, καθ' ην «το πάν κίνησις ήν καί άλλο παρά τοΰτο ουδέν,». 'Υπάρχει, 

έλεγον, μόνον κίνησις, μόνον κινούμενα καί ταύτα, ως προσέθετον, πλήθει άπειρα. 

Τ ά άπειρα κατά το πλήθος άτομα κινούμενα καί ένούμενα μετ' άλλων θα παρά-

γωσι, φυσικω τ ω λόγω, άπειρα πράγματα, ών ενια μόνον θα είναι αισθητά καί 

αισθητικά. Τ ω δντι δε εν τ ω άπείρω κόσμω των άπειρων πραγμάτων τά αίσθα

νόμενα καί τά αισθητά είναι σχετικώς ολίγα 2 , τά δε μή τοιαύτα πολλω πλείονα. 

Ά λ λ α τις λογικός άνθρωπος θα ήδύνατο να ίσχυρισθή δτι ύπάρχουσιν έν τω κό

σμω μόνον τοσαυτα δσα αίσθανόμεθα, να άρνηθή δε δτι είναι μυρία τά δσα είναι 

απρόσιτα εις τήν αϊσθησιν καίπερ υπάρχοντα ; 

Καί άπο τής αρχής άρα των φιλοσόφων εκείνων εάν όρμηθώμεν, θά άχθώ-

μεν πάλιν εις το συμπέρασμα δτι ύπάρχουσι παμπληθή έν τ ω κόσμω τά μή 

υποπίπτοντα εις τήν αϊσθησιν, ήτοι οντά, πράγματα άνευ του αισθανομένου. 

Είναι άξια προσοχής δσα συναφή προς ταΰτα λέγει ό 'Αριστοτέλης έν τοις 

Μετά τά φυσικά (Γ 5 1010 Β 30), ένθα ελέγχων τους αρνούμενους τήν ονσίαν καί 

το εξ ανάγκης παρατηρεί δτι ούτοι αρνούνται τήν αντικειμενικότητα (άντικειμενι-

κήν οπαρξιν) των π ρ α γ μ ά τ ω ν διότι παραδεχόμενοι μόνον τάς κατ ' αϊσθησιν ποιό

τητας έξαρτώσιν αύτάς εκ τής υπάρξεως τών αίσθανομένων (εμψύχων), κ α τ ' άκο-

λουθίαν δέ αρνούνται τήν δπαρξιν ανεξαρτήτων άπο τής αίσθήσεως πραγμάτων 

«όλως τ' εϊπέρ έστι το αίσθητόν μόνον, ούθεν αν εϊη μή όντων τών εμψύ

χων αϊσθησις γαρ ουκ αν εϊη». Προ τής ερμηνείας πρέπει να εϊπωμεν δτι το 

1) Λέγομεν αΐσ&ανόμενα γενικώς, διότι αϊσθησιν έχουσι πάντα τά ζώντα (ουχί μόνον 

οι άνθρωποι). 

2) Αίο&ητά είναι δσα καί τα έχοντα αϊσθησιν, ζωήν (τα ζώντα), διότι ή αϊα&ηαις ποιεί 

τά αντικείμενα αίσ&ητά. 'Αλλά τά έχοντα αϊσθησιν, ζωήν καί ψυχήν, εϊναι ελάχιστα έν συγ

κρίσει προς τά άψυχα. 
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αίσθητόν, αισθητά σημαίνει ενταύθα τάς κατ' αϊσθησιν ποιότητας των αισθητών 

πραγμάτων, αϊτινες ποιότητες εξαρτώνται εκ της αίσθήσεως· άλλα είναι τα πρά

γματα, τα αντικείμενα, τα διεγείροντα την αϊσθησιν, άτινα καλούνται υποκείμενα ι . 

Έξήγησις : «γενικώς δέ, αν υπάρχουν μόνον αί κατ' αϊσθησιν ποιότητες, 

τίποτε δέν δύναται να ύπάρχη, αν δεν υπάρχουν έμψυχα' διότι θα ελειπεν ή αϊ-

σθησις». ,ΧΑν δηλαδή μη ύπήρχον τα πράγματα, οί φορείς τών ποιοτήτων, άλλα 

μόνον αύται, αϊ κατ' αϊσθησιν ποιότητες, τότε ουδέν θα ύπήρχεν άνευ τών εμψύ

χων* διότι τα έ'μψυχα μόνον εχουσιν αϊσθησιν, ή δέ αϊσθησις παράγει τάς ποιό

τητας έκείνας. 

Το μεν ουν μήτε τα αισθητά είναι μήτε τα αισθήματα ϊσως αληθές (τον 

γαρ αίσθανομένου πάθος τούτο εστί), τα δέ υποκείμενα μη είναι, à ποιεί την 

αϊσθησιν, και άνευ αίσθήσεως αδύνατον. Προ τ η : έξηγήσεως πρέπει να παρατη-

ρήσωμεν δτι το Ισως δέν δηλοΐ άμφφολίαν, άλλ' είναι συνηθέστατη μετριόφρων 

έκφρασις του φιλοσόφου έμφανίζοντος και τα βεβαιότατα εν μορφή απλής πι-

θανότητος. 

Έξήγησις : «"Ισως (=βεβαίως) είναι αληθές δτι ενδέχεται να μη υπάρχουν 

μήτε αί κατ' αϊσθησιν ποιότητες (τα αισθητά) μήτε τά αισθήματα, (διότι ταΰτα 

είναι κατάστασις τοΰ αίσθανομένου)· είναι δμως αδύνατον να μή υπάρχουν τά 

παράγοντα την αϊσθησιν αντικείμενα, τά πράγματα (=τά υποκείμενα), έστω κα^ 

αν λείπη ή αϊσθησις». Λέγονται ενταύθα άλήθειαι προφανείς εις τον κοινον κα{, 

ύγιά νουν, αϊτινες όμως λανθάνουσιν ένίους φιλοσοφοϋντας. Είναι δηλαδή κατά-

δηλον δτι άνευ αίσθήσεως (άνευ αίσθανομένου) δέν δύναται να ύπάρχη μήτε αί

σθημα μήτε κατ' αϊσθησιν ποιότης* εκ του εναντίου δμως τά αντικείμενα, τά 

πράγματα, τά δυνάμενα να γίνωσιν αϊτια αισθημάτων, ύπάρχουσι και άνευ αυτών. 

Τά αντικείμενα είναι ανεξάρτητα τών αισθημάτων και τών ποιοτήτων, ταύτα δ' 

δμως δέν είναι ανεξάρτητα της αίσθήσεως. 

Ου γαρ δη ή γ' αϊσθησις αύτη εαυτής εστίν, άλλ' εστί τι και έτερον παρά 

την αϊσθησιν, δ ανάγκη πρότερον είναι της αίσθήσεως' το γαρ κινούν τον κινου

μένου φύσει πρότερον εστίν' καν εΐ λέγεται προς άλληλα ταύτα, ούθεν ήττον. 

Τά ένταϋθα λεγόμενα είναι αιτιολογία τών προηγουμένων. 

Έξήγησις : «Διότι, ως γνωστόν, ή αϊσθησις δέν υπάρχει μόνη καί καθ' 

έαυτήν (δέν είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος), άλλ' υπάρχει έκτος αυτής καί 

άλλο τι, το όποιον κατ' ανάγκην προηγείται της αίσθήσεως· (τούτο δέ συμβαίνει) 

1) Τα πράγματα (υποκείμενα) καθίστανται φορείς τών κατ' αϊσθησιν ποιοτήτων (αί-

α&ητών)' εκείνα είναι, αυτοτελή, ανεξάρτητα, ένω αύται ήρτηνται εκ του αίσθανομένου (του 

αίουητικον). 
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διότι το κινούν είναι έκ φύσεως πρότερον παρά το κινούμενον. Και λέγεται, μεν 

δτι ταΰτα (κινούν και κινούμενον) είναι σχετικά προς άλληλα (επομένως αχώρι

στα καί κατ' άκολουθίαν σύγχρονα), άλλ* ούχ ήττον αληθεύει το λεχθέν, δτι δη

λαδή το μεν κινούν εϊναι φύσει πρότερον, το δέ κινούμενον οστερον». 

Διδάσκει δηλαδή προσφυέστατα 6 'Αριστοτέλης δτι τα αισθητά, τουτέστι 

τα πράγματα, καθ' δσον έχουσι σχέσιν και άναφοράν προς τον αίσθανόμενον, 

προς τας αισθήσεις (ήτοι καθ' δσον θεωρούνται ουχί ως πράγματα άλλ' ως αισθη

τά), εξαρτώνται εξ αυτών. Τά αισθητά, δηλαδή, ως αίσθηταί ποιότητες των πρα

γμάτων, προέρχονται εκ της αίσθήσεως καί κατ' άκολουθίαν δεν ύπάρχουσιν άνευ 

των αίσθανομένων. Έ κ του εναντίου τα πράγματα, άτινα παράγουσι τάς αισθή

σεις, ύπάρχουσι και άνευ αυτών διότι εκείνα (τα πράγματα) προηγούνται καί 

είναι τα κινουντα, ενώ ταύτα (αϊ αισθήσεις) έπονται καί είναι τα κινούμενα* άλλα 

το κινούν είναι φύσει πρότερον του κινουμένου. Έ ν άλλοις λόγοις τα πράγματα 

ως τοιαύτα είναι αυτοτελή καί ανεξάρτητα τών αισθήσεων, άφοΰ άλλως εκείνα 

παράγουσι ταύτας" άλλ' αϊ ποιότητες τών πραγμάτων, ήτοι τα πράγματα ως 

αισθητά, είναι συναφή προς τους αίσθανομένους καί τάς αισθήσεις καί επομένως 

•δεν ύπάρχουσιν άνευ αυτών. 

Ούτω πως εΖναι σύμφωνοι προς τάς υπαγορεύσεις του όρθοΰ λόγου καί 

ομόλογοι προς τας αποφάνσεις του Σταγιρίτου αϊ έξης παρατηρήσεις : Αϊσθησις 

καί αίσθήματα καί αίσθηταί ποιότητες (αισθητά) είναι έξηρτημένα έκ του υ π ο 

κ ε ι μ έ ν ο υ (του αίσθανομένου) καί του α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ (του πράγμα

τος, της ουσίας της διεγειρούσης τήν αϊσθησιν). Έ κ του εναντίου το ύποκείμενον 

καί το άντικείμενον είναι ανεξάρτητα καί άπ' εκείνων καί άπ' αλλήλων. "Ανευ 

υποκειμένου καί αντικειμένου δεν ύπάρχουσιν εκείνα πάντα (αϊσθησις, αισθήμα

τα, ποιότητες). Άλλα καί άνευ του υποκειμένου υπάρχει το άντικείμενον ως αυ

τοτελής ουσία, ει καί μή είναι δλως αίσθητόν καί πάλιν άνευ του αντικειμένου 

υπάρχει το ύποκείμενον ώς αυτοτελής ουσία, ει καί μή αισθάνεται πλέον εκείνο 

(το εκλιπόν). 

Έαν έπιστήσωμεν τήν προσοχήν εις τα περί τών 'Ηρακλείτειων μαρτυρού-

μενα υπό του Πλάτωνος καί παρεξετάσωμεν αυτά προς δσα λέγει ό 'Αριστοτέλης 

έν τοις έλέγχοις αυτοί), θα δυνηθώμεν, νομίζω, να άχθώμεν εις ασφαλή τίνα περί 

εκείνων γνώμην. Θα διακρίνωμεν δηλαδή τους Ηρακλείτειους εις δύο κυρίας κα

τηγορίας, εις παλαιοτέρους καί νεωτέρους. 'Εκείνοι μέν δυσπιστουντες εις τήν 

μαρτυρίαν τών αισθήσεων έξελάμβανον τάς αντιλήψεις καί γνώσεις ημών ώς φαι

νόμενα, χωρίς δμως να άρνώνται τον φορέα αυτών, τουτέστι τα πράγματα (υπο

κείμενα)' ούτοι δέ, οι νεώτεροι, έντείνοντες τήν φαινομενοκρατίαν αυτών εις τα 

έσχατα, κατέληγον εις το να άρνώνται τα πράγματα. Τους τελευταίους τούτους 

είχε προ οφθαλμών ό 'Αριστοτέλης λέγων (Ινθ. άνωτ. 1010 Β 26) δτι υπάρχου-
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•σιν άνθρωποι αρνούμενοι την ούαίαν και τήν ανάγκην : «καίτοι άναιρονσιν οΰτοι οί 

λόγοι άπαντες, ώσπερ και οϋσίαν μή είναι μηθενός, ούτω μηδ' εξ ανάγκης μηθέν» 

( = άλλά τοΰτο αναιρούν πασαι αύται αϊ θεωρίαι και υποστηρίζουν δτι, δπως δεν 

υπάρχει ουσία κανενός πράγματος, τοιουτοτρόπως δέν υπάρχει τίποτε εξ ανάγκης). 

Οι νεώτεροι 'Ηρακλείτειοι ήρνοΰντο τήν Ιννοιαν της ουσίας και της ανάγκης. Εις 

τούτους δη ανήκει εν τοις πρώτοις ό Κρατύλος, ον άριστα απεικονίζει ό Σταγιρί-

της λέγων (ένθ. άνωτ. 1010 α. 12) «το τελευταϊον ούθεν φετο δειν λέγειν άλλα 

τον δάχτυλον εκίνει μόνον, και *Ηρακλείτω έπετίμα είπόντι δτι δις τω αυτω 

ποταμφ ουκ εστίν εμβήναί' αυτός γαρ φετο ούδ' άπαξ» (=κατέληξε να νομίζη δτι 

δεν έπρεπε να όμιλη, άλλ' ήρκεΐτο μόνον εις το να κινη τον δάκτυλον, κατέκρινε 

δε τον Ήράκλειτον, διότι είπεν δτι δύο φοράς να έμβη τις εις τον 'ίδιον ποταμον 

δέν είναι δυνατόν διότι αυτός ένόμιζεν δτι οΰτε μίαν φοράν δέν είναι τοΰτο δυ

νατόν). Ένόμιζον δηλαδή οί νεώτεροι 'Ηρακλείτειοι δτι ή μεταβολή είναι ταχί

στη (ταχύτερα ή ως παρεδέχετο ό Ηράκλειτος)· δτι ή μεταβολή δέν συντελείται 

εν τω μεταξύ της πρώτης και της δευτέρας εισόδου εις τον ποταμόν, άλλα καΐ 

κατά τήν πρώτην εϊσοδον ό ποταμός έχει ήδη μεταβληθή' δτι τα πράγματα άεΐ 

ρέοντα και μεταβαλλόμενα διατελουσιν εν έκαστη στιγμή μεταβαίνοντα άπό τίνος 

καταστάσεως εις έτέραν, τούτου δ' ένεκα δέν έχουσί ποτέ ώρισμένην δπαρξιν καΐ 

καταντώσιν ανύπαρκτα (φετο το μεταβάλλον . . . μη δ?ναί=ένόμιζεν δτι το με-

ταβαλλόμενον δεν υπάρχει (1010 α 14) ι . 

Βεβαίως δέν θα έλειπε και μέση τις τάξις μεταξύ των δύο άκρων κειμένη. Θα 

ύπήρχον δηλαδή καί Ηρακλείτειοι λόγω μέν αρνούμενοι τάς ουσίας, πράγματι δέ 

μή κατορθοΰντες να ά/ταλλαγώσιν δλως αυτών. Ούτοι δή είναι οί περί ών, ως 

εΐδομεν, ποιείται λόγον ό Πλάτων εν τω Θεαιτήτω. 

Τούτων ούτως εχόντων πρέπει να οιακρίνωνται τρεις κατηγορίαι "Ηρακλεί

τειων, έν χρόνω αλλήλους διαδεχόμενων. Οί μέν παλαιότεροι παρεδέχοντο άέναον 

κίνησιν, Ιχουσαν φορέα τά πράγματα, τουτέστι πράγματα άεΐ κινούμενα καί με

ταβαλλόμενα. Οί δέ μετέπειτα εξαίροντες σφόδρα τήν κίνησιν, ετεινον εις τήν 

άρνησιν των ουσιών (πραγμάτων), άλλ' έν τη πράξει δέν έπετύγχανον του σκο

πού* διότι, καίπερ κατά θεωρίαν δεχόμενοι μόνον τήν κίνησιν, δμως έν τη ερμη

νεία των φαινομένων προϋπέθετον άνεπιγνώστως τήν δπαρξιν των πραγμάτων. 

Τέλος δέ οί νεώτεροι 'Ηρακλείτειοι, προεξάρχοντος του Κρατύλου, έτίθεντο εκπο

δών τάς ουσίας καί ήρκοΰντο εις μόνην τήν κίνησιν. 

"Οπως άν έχη, συναφή προς τήν è'vvotav της κινήσεως καί μεταβολής εϊναι 

δσα έδογμάτιζεν ό Πρωταγόρας λέγων δτι «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος 

είναι, των μεν όντων, ως ίστι, των δε μη δντων ως ούκ &ra», δτι δηλαδή ό άν

θρωπος είναι το μέτρον (το κριτήριον) του είναι ή του μή εϊναι των πραγμάτων^ 

1) Τήν δοξασίαν ταύτην αναιρεί κάλλιστα 6 'Αριστοτέλης (ένθ. άνωτ.). 
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•îj, άλλως ειπείν, το είναι υπάρχει το αυτό προς το φαίνεσθαι. Κατά ταΰτα τά 

πράγματα είναι τοιαύτα, οια φαίνονται έκάστω «ola μεν έκαστα εμοι φαίνεται, 

τοιαύτα μεν εστίν εμοί, οία δέ σοι, τοιαύτα δε σοι» 1. Τούτο δε σημαίνει δτι ή 

αλήθεια είναι σχετική, τα πάντα είναι αληθή, ώς και τα πάντα ψευδή. 

Ουχί διάφορα έδίδασκον οι Κυρηναϊκοί, καθ' ους αϊ αντιλήψεις ημών παρέ-

χουσι μόνον τα ίδια ημών αισθήματα, τάς ύποκειμενικάς καταστάσεις (τα πάθη), 

ουδέποτε δε πληροφοροΰσι περί των πραγμάτων. Μαρτυρεΐται δηλαδή περί αυ

τών 2 δτι «τοποθετοΰντες εντός εαυτών (=περιοριζόμενοι εις) τάς ύποκειμενικάς 

των καταστάσεις και δοξασίας ένόμιζον δτι ή εκ τούτων προερχομένη διαπίστω-

σις δεν είναι επαρκής, ώστε να παράσχη ίσχυράς διαβεβαιώσεις περί τών πρα

γμάτων άποσπασθέντες από του εξωτερικού κόσμου έφυλάκισαν εαυτούς, ώς εν 

καταστάσει πολιορκίας, εντός τών υποκειμενικών των καταστάσεων μεταχειρί

ζονται το ρήμα «φαίνεται», δταν δέ άποφαίνωνται περί τών εξωτερικών πραγμά

των άποφεύγουσι το ρήμα «εστί». Περιοριζόμενοι λοιπόν εις τάς ύποκειμενικάς 

αυτών καταστάσεις παρεδέχοντο δτι εϊχον μέν το αίσθημα του γλυκέος ή του πι

κρού, του λευκού ή του μέλανος, και τών τοιούτων, άλλα διετείνοντο δτι δεν έγί-

νωσκον άν το διεγεΐρον το αίσθημα άντικείμενον είναι γλυκύ ή πικρον ή άλλο 

τοιούτο' διότι Εν και το αυτό πράγμα προξενεί ουχί σπανίως εις άλλους άλλο 

δλως διάφορον αίσθημα (δ,τι φαίνεται εις τον ένα πικρόν, εις τον άλλον συμ

βαίνει νά φαίνηται γλυκύ). Ουχί λοιπόν τα πράγματα γινώσκομεν αλλά μόνον τά 

αισθήματα και δη και μόνον τά ημέτερα αισθήματα, ουχί τά τών άλλων. Και αληθεύει 

μέν δτι οι άνθρωποι χρησιμοποιουσι πολλά ονόματα κοινά (λέγουσιν, έπί παρα

δείγματος, κοινώς πάντες λευκον ή γλυκύ) άλλ' ουδείς γινώσκει άν οί άλλο^ 

Ιχουσι τά αυτά αισθήματα· διότι έκαστος αντιλαμβάνεται της ιδίας αύτοΰ κατα

στάσεως, ουχί δε της τών άλλων (δεν γινώσκει τις άν και ό άλλος αισθάνεται 

δ,τι ακριβώς αυτός, δταν μεταχειρίζηται την αυτήν λέξιν). Δίδομεν δηλαδή εις. 

τά πράγματα κοινά ονόματα, άλλ' δμως έχομεν έκαστος ιδίας ύποκειμενικάς κα

ταστάσεις, ίδια αισθήματα 3. Ό λ ω ς δ' ειπείν κριτήρια ύπολαμβάνοντες οί Κυρη

ναϊκοί μόνα τά πάθη, τάς ύποκειμενικάς δηλονότι καταστάσεις, ήρκοΰντο εις τα 

αισθήματα και τά φαινόμενα* ουδέν δέ μαρτυρεί δτι προέβαινον έπί τοσούτον, ώστε 

νά άρνώνται, ώς οί νεώτεροι Ηρακλείτειοι, τά πράγματα, τάς ουσίας 4 . 

1) Πλάτ. Θεαίτ. 152 Α. Κρατύλ. 385 Ε έξ. 

2) Πλούτ. προς Κολ. 24 κέξ. «(οί Κυρηναϊκοί) τα πάθη καΐ τάς φαντασίας έν αύτοϊς 

τιθέντες ούκ ώοντο την άπο τούτων πίστιν εϊναι διαρκή προς τάς υπέρ τών πραγμάτων κα" 

ταβεβαιώσεις, άλλ' ώσπερ έν πολιορκία τών έκτος άποστάντες εις τά πάθη κατέκλεισαν αυτούς 

το φαίνεται τιθέμενοι, το δ' εσύ μη προσαποφαινόμενοι περί τών έκτος». 

3) Ένθ. άνωτ. πβλ. Σέξτ. προς μαθημ. 7, 191, 195. 

4) Ήρνοΰντο μόνον δτι γινώσκουσί τι περί τών πραγμάτων. "Ελεγον δτι γινώσκουσί-

μόνα τα πάϋ·η, άγνοοΰσι δέ τά αίτια αυτών μή καταλαμβάνοντες τά πεποιηκότα ταΰτα (Σέξτ, 

ε*νθ. άνωτ.). Άλλ' ό ομολόγων δτι αγνοεί τί εϊναί τι δέν έπεται δτι αρνείται την υπαρ-

ξιν αύτου. 
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Άλλ' είναι εΰδηλος ή άτοπία τών τοιούτων δοξασιών* ό άρκούμενος εις τα 

αισθήματα ποιεί την γνώσιν αδύνατον καί την Ιρευναν περιττήν. Ταΰτα έκήρυξαν 

έμφαντικώτερον οι Πυρρώνειοι καί οι της νέας Άκαδημείας οπαδοί. Ό μεν Πυρ

ρών έδογμάτιζεν δτι τά πράγματα είναι έπ* ίσης αδιάφορα καί ασταθή καί άδιά-

γνωστα* διότι οΰτε αϊ αισθήσεις ημών ούτε αϊ δοξασίαι είναι αληθείς ή ψευ

δείς 1 . Ό δέ Καρνεάδης έγνωμάτευεν δτι δεν υπάρχει κριτήριον της αληθείας, 

οΰτε ή αϊσθησις οΰτε ή δοξασία οΰτε ό νους οΰτε άλλο τι* πάντα ταΰτα άπατώ-

σιν ήμας 2 . "Οθεν συνάγεται δτι ή γνώσις εϊναι αδύνατος. 

Τελευτώντες παρατηροΰμεν δτι ενιοι τών αρχαίων ημών φιλοσόφων, μάλι

στα δέ οι την ρΌήν καί κίνησιν τών πάντων παραδεχόμενοι, περιοριζόμενοι εις 

την αϊσθησιν καί τα αισθήματα ύπέλαβον δτι πάντα εϊναι τοιαύτα, οια προσπί

πτουσα εις την αϊσθησιν εκάστου, τουτέστι φαινόμενα. Το πέραν τών φαινομένων 

άπέφαινον άγνωστον, ουχί δμως καί άνύπαρκτον. Έξαίρεσιν άποτελουσιν οι νεώ

τεροι 'Ηρακλείτειοι, οϊτινες ήρνουντο τα πράγματα, τάς ουσίας. Άλλ' δμως ου

δείς τών αρχαίων φιλοσόφων έθεώρησε τά πράγματα (τάς ουσίας) ως γεννήματα 

του υποκειμένου' ουδείς έξήρτησε τον έξωτερικόν κόσμον εκ της υποκειμενικής 

συνειδήσεως (του Έ γ ώ ) . *Η αϊρεσις του «υποκειμενισμού» ανήκει εις νεωτέρους 

φιλοσόφους. 

Έ ν τοις είρημένοις έπειράθημεν να παράσχωμεν εναργή εικόνα τών Η ρ α 

κλείτειων κατά τάς μαρτυρίας του πλατωνικού Θεαίτητου καί προσέτι να ύπο-

δείξωμεν πώς πρέπει εκείνοι νά διακρίνονται απ' αλλήλων. Έσπουδάσαμεν δέ 

δπως άπαντήσωμεν εις απορίας ένίων πλατωνικών ερμηνευτών ως προς τά πορί

σματα τών θεωριών εκείνων καί έλέγξωμεν την δοξασίαν, καθ' ην αϊ γνώμαι τών 

'Ηρακλείτειων κατέληγον δήθεν εις άρνησιν του (αντικειμενικού) κόσμου, ενώ 

αληθώς μόνον οι περί τον Κρατύλον περιωρίζοντο είς μόνην την κίνησιν. 

1) Άριστοκλ. παρ' Εύσεβ. Εύαγγ. προπ. 15, 18, 2' τα μεν οδν πράγματα φησιν αυ

τόν (Πύρρωνα) άποφαίνειν έπ' ϊσης αδιάφορα καί αστάθμητα καί άνεπίκριτα, διά το μήτε 

τάς αισθήσεις ημών μήτε τάς δόξας άληθεύειν ή ψεύδεσθαι Πβλ. Διογ. 9,61 ού γάρ μάλλον 

τόδε ή τόδε εΤναι Ικαστον. 

2) Σέξτ. προς μαθημ. 7, 159 : κοινός . . . έστι λόγος, καθ' δν παρίσταται δτι ουδέν 

έ"στιν απλώς αληθείας κριτήριον, ού λόγος, ούκ αΐσθησις, ού φαντασία, ούκ άλλο τι τών όντων* 

πάντα γάρ ταΰτα συλλήβδην διαψεύδεται ήμας. 


