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Ηράκλειτος 

Μια αναφορά στον φιλοσοφικό του στοχασμό 

Στην  ιστορία  της  φιλοσοφίας,  όπως  την  προσεγγίζουν  στη  Δύση,  θεω‐

ρείται ως κοινά αποδεκτό ότι η Φιλοσοφία εμφανίστηκε για πρώτη φορά 

στην  Ιωνία,  σε  πόλεις‐αποικίες  των  Ελλήνων  στα  παράλια  της  Μικράς 

Ασίας, όπως η Μίλητος, η Έφεσος, η Κολοφώνα, κ.α. Ο Ηράκλειτος έζησε 

στην Έφεσο (περίπου 540‐470). Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του, ενώ 

από το έργο του διασώθηκαν από μεταγενέστερους φιλοσόφους και δοξο‐

γράφους μικρές φράσεις‐αποσπάσματα, τα οποία δεν γνωρίζουμε με ποια 

σειρά υπήρχαν μέσα στο βιβλίο του. Το ύφος, η γλώσσα και τα εκτιθέμενα 

νοήματα  στα  αποσπάσματα  αυτά  (που  είναι  περίπου  130)  θυμίζουν  το 

ύφος των χρησμών των Μαντείων που υπήρχαν σε πολλά μέρη της Αρ‐

χαίας Ελλάδας. Τα νοήματα, ιδιαίτερα, είναι τόσο πυκνά και αινιγματικά 

ώστε ο Ηράκλειτος χαρακτηρίστηκε ήδη από την αρχαιότητα ως σκοτεινός 

ή αινικτής (αινιγματικός).  

Στο  έργο  του  ο Ηράκλειτος φαίνεται  ότι  απευθύνεται  στους ανθρώπους 

κάθε  εποχής  με  πρόθεση  να  τους  πείσει  να  απαλλαγούν  από  τον φόβο 

του θανάτου,  από  τις  δεισιδαιμονίες και  την προσκόλλησή τους σε  ιδέες 

για την μετά θάνατο ζωή, τις θυσίες και άλλες τελετές, γιατί μόνον έτσι 

θα μπορέσουν να ζήσουν πραγματικά και να χαρούν τη ζωή τους. Αυτή 

του η επιλογή τον έκανε να επιτίθεται τόσο στον Όμηρο και τον Ησίοδο, 

ποιητές που μιλούσαν για  τους θεούς,  τον Άδη και  τις  ταλαιπωρίες  των 

ψυχών  των  πεθαμένων,  όσο  και  σε  φιλοσόφους,  όπως  ο  Πυθαγόρας, 

επειδή αυτός κυρίως είχε μεταφέρει από τις χώρες της Ανατολής τις ιδέες 

για  μετενσάρκωση  των  ψυχών,  και  άλλες  ξένες  προς  το  πνεύμα  των 

Ελλήνων.  Η  πρότασή  του,  που  έχει  και  το  χαρακτήρα  διδασκαλίας, 
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συνίσταται  στο  ότι  οι  άνθρωποι  οφείλουν  να  έχουν  τα  μάτια  και  το 

πνεύμα  τους  ανοιχτά,  να  επιδιώκουν  τη  γνώση,  ώστε  να  μπορούν  να 

κατανοούν  τη  Φύση  και  το  πώς  αυτή  λειτουργεί.  Έτσι  θα  απαλλαγούν 

από τις προκαταλήψεις και θα ζουν σύμφωνα με τον θείο νόμο,  το νόμο 

της Φύσης δηλαδή – ο θεός, στον Ηράκλειτο ταυτίζεται με τη Φύση.  

Κάποιοι  υποστηρίζουν  ότι  το  πρωταρχικό,  πράγματι,  μέλημα  του  Ηρα‐

κλείτου ήταν να πείσει  τους ανθρώπους για το ότι η  ζωή και ο θάνατος 

είναι τόσο κοντά σε όσα συμβαίνουν στη Φύση, το ένα διαδέχεται το άλλο 

με τον  ίδιο τρόπο που η Φύση λειτουργεί παντού,  είτε στον έμβιο κόσμο 

είτε στο κοσμολογικό επίπεδο. Γι’ αυτό και ασχολήθηκε με την κοσμολο‐

γία,  προκειμένου  να  παρουσιάσει  το  φυσικό  πρότυπο  που  διέπει  κάθε 

οντότητα στον κόσμο. Γι’ αυτό και στο κοσμολογικό του σχήμα, σύμφωνα 

με  τα  επιχειρήματα που αναπτύσσω στο βιβλίο μου Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Ο 

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ  (εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ),  αναπτύσσεται  (είναι αλή‐

θεια με αμφίσημο τρόπο) η ιδέα των διαδοχικών συμπάντων: ο κόσμος δεν 

έχει  αρχή,  ζούμε  σε  ένα  σύμπαν,  το  οποίο  εξελίσσεται,  και  σε  κάποια 

φάση  θα  διαλυθεί  υπό  την  επίδραση  του  πυρός,  που  θα  καταλάβει  τα 

πάντα, θα περάσει έτσι σε μια φάση αταξίας, την οποία θα ακολουθήσει η 

ανάδυση ενός νέου σύμπαντος, το οποίο και αυτό πάλι θα διαλυθεί μετά 

από κάποια χρονική περίοδο, κ.ο.κ. Όπως, λοιπόν,  το ένα σύμπαν διαδέ‐

χεται  το  άλλο,  έτσι  και  στους  ανθρώπους  τους  γονείς  διαδέχονται  τα 

παιδιά σε μια ατέλειωτη αλυσίδα  εναλλαγής μεταξύ  ζωής και θανάτου. 

Τίποτε  δεν  είναι  αθάνατο,  εκτός  από  το  θεμελιώδες  συστατικό  των 

πάντων,  που  είναι  το  ἀείζωον  πῦρ1,  το  οποίο,  σύμφωνα  με  το  βασικό 

κοσμολογικό απόσπασμα 30 ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο – όταν 

                                                 
1 Απ. 30: Αυτόν τον κόσμο, που είναι ο  ίδιος ανάμεσα σε όλους, δεν τον έκανε κανένας 
θεός ή άνθρωπος, αλλά ήταν, είναι και θα είναι πῦρ ἀείζωον, το οποίο ανάβει με κάποια 

αναλογία και σβήνει με κάποια αναλογία – κόσμον  τόνδε,  τὸν αὐτὸν ἁπάντων,  οὔτε  τις 

θεῶν  οὔτε  ἀνθρώπων  ἐποίησεν,  ἀλλ’  ἦν  ἀεὶ  καὶ  ἔστι  καὶ  ἔσται  πῦρ  ἀείζωον  ἁπτόμενον 

μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα.  
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ανάβει με κάποια αναλογία (όπου το πυρ κυριαρχεί και διαλύει τα πάντα) 

το  σύμπαν  διαλύεται  (η  φάση  της  αταξίας)  και  όταν  σβήνει  με  κάποια 

αναλογία, τότε παράγονται και τα άλλα στοιχεία (η θάλασσα και η γῆ) και 

από  αυτά προκύπτουν  όλα  τα  όντα  του  νέου  σύμπαντος.  Αν  αυτά  συμ‐

βαίνουν με το σύμπαν, γιατί θα περίμεναν οι άνθρωποι να συμβαίνει κάτι 

διαφορετικό με τη δική τους ζωή; 

Ο Ηράκλειτος αναπτύσσει και μια γνωσιολογική θεωρία, που αφορά στο 

πώς αποκτούμε τη γνώση. Η Φύση μας παρέχει κάποια σημάδια, κάποιες 

πληροφορίες,  τις  οποίες  δεχόμαστε  μέσω  των  αισθήσεων.  Αυτές,  όμως, 

δεν  αρκούν  για  να  κατανοήσουμε  τον  κόσμο,  τη  Φύση.  Χρειάζεται  να 

καλλιεργήσουμε το μυαλό μας, ώστε με τη λογική επεξεργασία, με υπο‐

θέσεις  και  μια  επίμονη  αναζήτηση  να  φτάσουμε  όσο  γίνεται  πιο  κοντά 

στο  πώς  η  Φύση  λειτουργεί,  να  αποκτήσουμε  μια  αξιόπιστη  γνώση,  να 

κατανοήσουμε  τον Λόγο  της  Φύσης,  αυτά  που  εκείνη  μας  αποκαλύπτει, 

ώστε  αυτός  ο Λόγος  να  προσεγγίσει  τον  παγκόσμιο  νόμο  που  διέπει  τη 

λειτουργία της. Οπότε, όπως λέει το απ. 50, αφού ακούσουμε τον Λόγο, θα 

συμφωνήσουμε  όλοι  ότι ὅλα  εἶναι  ἕν.  Και  αυτό  το  ἓν  είναι  η  ουσία  των 

πάντων, το Εἶναι τους. Στο θέμα αυτό θα έρθουμε σε λίγο. 

Ένα  άλλο  θέμα,  το  οποίο  απασχόλησε  τον  Ηράκλειτο,  συναφές  με  τα 

προηγούμενα,  είναι  αυτό  που  αφορά  στον  ίδιο  τον  άνθρωπο  ως  μέλος 

μιας  οργανωμένης  πολιτείας.  Αναγνωρίζει  ο  φιλόσοφος  της  Εφέσου  ότι 

όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να σκέφτονται, είναι προικισμένοι 

με τις πνευματικές εκείνες ικανότητες που τους δίνουν τη δυνατότητα να 

κατανοήσουν  τον  κόσμο,  τη  Φύση  και  το  περιβάλλον  τους  και  να  μην 

μοιάζουν  με  τυφλούς,  ούτε  όντας  παρόντες  (στον  κόσμο  και  στα  όσα 

συμβαίνουν)  στην  πραγματικότητα  να  απουσιάζουν.  Αυτό  είναι  για  το 

οποίο  κατηγορεί  τους  πολλούς:  ότι  δεν  καταβάλλουν  την  απαιτούμενη 

προσπάθεια, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν τον κόσμο, τη Φύση και 
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να βιώνουν τη χαρά που απορρέει από τη γνώση. Αυτό είναι  το μεγάλο 

μάθημα  του  Εφέσιου,  που  αφορά  τόσο  τους  ανθρώπους  της  εποχής  του 

όσο  και  εκείνους  όλων  των  εποχών. Αρκεί  κανείς  να σκεφτεί πόσο σύγ‐

χρονη  είναι  αυτή  του  η  διδασκαλία,  πόσο  αφορά  και  τους  σημερινούς 

ανθρώπους, που ζουν με τις ίδιες δεισιδαιμονίες. 

Ο Ηράκλειτος  είναι  ο  κατεξοχήν φιλόσοφος  της μεταβολής. Ένας μεγά‐

λος αριθμός αποσπασμάτων μιλά για το θέμα αυτό2. Το ότι όλα μεταβάλ‐

λονται διαρκώς είναι η μεγάλη συνεισφορά του Ηρακλείτου όχι μόνο στη 

φιλοσοφία,  αλλά  και  στη  σύγχρονη  επιστήμη.  Στο  βιβλίο  μου  για  τον 

Εφέσιο αφιερώνω μια ολόκληρη ενότητα, όπου αναφέρω πώς οι σύγχρο‐

νοι  επιστήμονες  έχουν  ενστερνιστεί  αυτή  την  ιδέα  της  ροής,  την  οποία 

ανέπτυξαν σε σχετικές δικές τους θεωρίες. Επίσης, αναφέρω σύγχρονους 

κοσμολόγους  που  ρητώς  μνημονεύουν  τον  Ηράκλειτο  καθώς  αναπτύσ‐

σουν δικές τους θεωρίες διαδοχικών συμπάντων3. 

Υπάρχει  μια  εμμονή  στην  ιδέα  ότι  ο Ηράκλειτος  είναι  ο  φιλόσοφος  του 

Γίγνεσθαι, ως επακόλουθο της θεωρίας του για τη συνεχή μεταβολή των 

πάντων και τη συνακόλουθη δημιουργία νέων μορφών, ενώ ο Παρμενίδης 

είναι ο φιλόσοφος του Εἶναι, με την έννοια ότι η φιλοσοφία του ασχολεί‐

ται μόνο με το Είναι των όντων και όχι με το Γίγνεσθαι.  

Ισχύει αυτό; Έχω μια διαφορετική άποψη:  και οι  δύο φιλόσοφοι ασχολή‐

θηκαν τόσο με το Είναι όσο και με το Γίγνεσθαι. Μπορούμε, όμως, να δε‐

χτούμε ότι η μεγάλη κατάκτηση της ηρακλείτειας φιλοσοφίας είναι η έμ‐

φαση που ο Εφέσιος  έδωσε στο Γίγνεσθαι: μόλις κάποιος,  έστω και λίγο 

                                                 
2  Στο PowerPoint,  με  το  οποίο  παρουσίασα  σε  γενικές  γραμμές  τη φιλοσοφία  του,  πα‐

ραθέτω  πολλά  αποσπάσματα  που  αφορούν  όλα  τα  θέματα,  καθώς  και  εκείνο  της 

μεταβολής. 
3 Βλέπε, π.χ., το βιβλίο των Paul Steinhardt‐Neil Turok, Το αέναο Σύμπαν: Τι υπήρχε πριν 

από τη Μεγάλη Έκρηξη; Εκδόσεις ΑΒΓΟ, Αθήνα, 2008. 
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υποψιασμένος γύρω από την Προσωκρατική φιλοσοφία, ακούσει το όνομα 

Ηράκλειτος, αμέσως θυμάται τη φράση τὰ πάντα ῥεῖ, κι ας μην υπάρχει 

αυτή  η  φράση  ανάμεσα  στα  σωζόμενα  αποσπάσματα  του  Ηρακλείτου4. 

Ενώ, λοιπόν, μπορεί κανείς να παραθέσει μια μεγάλη ομάδα αποσπασμά‐

των  του,  στα  οποία  μιλά  για  τη  μεταβολή,  ελάχιστα  είναι  εκείνα,  στα 

οποία μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη δική του άποψη για το Είναι.  

Θα αναφέρω τα εξής δύο:  

(α) το απ. 50:  

οὐκ  ἐμοῦ  ἀλλὰ  τοῦ  λόγου  ἀκούσαντας  ὁμολογεῖν  σοφόν  ἐστιν  ἓν  πάντα 

εἶναι, 

όπου ουσιαστικά λέει ο Εφέσιος ότι η ουσία όλων των πραγμάτων είναι το 

πυρ,  το  ἕν,  θεωρούμενο ως μια  γενική  έννοια,  που  είναι  κάτι  ξεχωριστό 

από  τα  πολλά∙  ταυτίζεται  δηλαδή  εδώ  το  ἓν  με  τα  πάντα  «όχι  με  το 

κριτήριο των συμβατικών αριθμών, όπου βέβαια το ένα δεν ταυτίζεται με 

τα  πολλά,  αλλά  σε  καθαρά  οντολογικό  πεδίο,  όπου  με  το  ἓν  νοείται  το 

γενικό και με τα πάντα νοούνται τα επιμέρους. Έτσι εδώ το ἓν ως γενική 

έννοια δεν είναι νοητό σαν κάτι από τα καθέκαστα  (πάντα)  του κόσμου, 

αλλά σαν κάτι εντελώς ξεχωριστό από αυτά»5. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι σε 

αυτό το απόσπασμα ο Ηράκλειτος μιλά για το Είναι των όντων. 

(β) το απ. 108: 

ὁκόσων  λόγους  ἤκουσα  οὐδεὶς  ἀφικνεῖται  ἐς  τοῦτο,  ὥστε  γινώσκειν  ὅτι 

σοφόν ἐστι πάντων κεχωρισμένον. 

Εδώ και πάλι βρίσκουμε το σχήμα ἓν‐πάντα με τη μορφή σοφόν‐πάντα∙ το 

ότι το σοφόν είναι ξεχωρισμένο από τα πάντα «δεν χρειάζεται να νοηθεί 

υπερβατικά,  αλλά  απλώς  από  τη  σχέση  του  γενικού  με  τα  ειδικά:  το 

γενικό δεν είναι ένα από τα πάντα, γιατί έτσι το μέρος θα ταυτιζόταν με 

                                                 
4 Υπάρχει μια σχετική αναφορά στον Κρατύλο, στο 439d 4, όπου ο Σωκράτης ρωτά τον 
Κρατύλο «μὴ εἰ πρόσωπόν τί ἐστιν καλὸν ἤ τι των τοιούτων, καὶ δοκεῖ ταῦτα πάντα ῥεῖν.» 
5 Βλ. Ρούσσος, Ε., σελ. 140. 
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το  όλο…  Η  κυριότερη  δυσκολία  για  την  κατανόηση  του  αποσπάσματος 

εντοπίζεται  στο σοφόν,  που  η  σημασία  του  δεν  είναι  άμεσα προσιτή. Αν 

κρίνομε όμως από το απ. 32  (ἓν τὸ σοφὸν μοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ 

ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα), το σοφόν πρέπει να ταυτίζεται με το ἀείζωον πῦρ του 

κόσμου. Αυτό είναι πάντων κεχωρισμένον, γιατί δεν ταυτίζεται με κανένα 

από τα επιμέρους πράγματα του κόσμου, αλλά αντιστοιχεί στο πάντα ως 

σύνολο (παρβλ. απ. 90: πυρὸς ἀνταμοιβὴ τὰ πάντα…)»6.  

Πρόκειται εδώ για δύο αποσπάσματα, στα οποία γίνεται αναφορά στο ἓν 

ως  το  γενικό,  που  είναι  κεχωρισμένον  από  τα  επιμέρους  όντα,  συνεπώς 

αναφέρεται στην οντολογική τους υπόσταση, στο Είναι τους. Αλλά αυτό 

το ἓν, το σοφόν, δεν είναι άλλο από το ἀείζωον πῦρ, το οποίο, όπως είχαμε 

δει στο κείμενο του Heisenberg7, είναι και η ουσία που οντολογικά χαρα‐

κτηρίζει τα πάντα, αλλά και η κινούσα δύναμη, που οργανώνει και κινεί 

όλα τα όντα του κόσμου. Αυτή είναι η θαυμαστή σύνθεση που ο Ηράκλει‐

τος  έδωσε  ξεπερνώντας  έτσι  την  αντίθεση  ανάμεσα  στο  Είναι  και  στο 

Γίγνεσθαι.  

Αλλά και  ο Παρμενίδης ασχολήθηκε με  το Γίγνεσθαι,  με  τον κόσμο  της 

μεταβολής, καθώς το ποίημά του περιλαμβάνει δύο μέρη, όπου στο πρώτο 

μιλά για το Είναι και στο δεύτερο μιλά για το Γίγνεσθαι. Αλλά αυτό είναι 

το θέμα  του  επόμενου βιβλίου μου,  που θα  έχει ως  τίτλο: Παρμενίδης,  ο 

φιλόσοφος του Είναι και του Γίγνεσθαι. 

 

                                                 
6 Ρούσσος, ό.π., σελ. 195‐6. 
7 Βλέπε στο PowerPoint της διάλεξής μου, στη σελ. 23. 


