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Ο Αναξίµανδρος, ο οραµατιστής της Νευροφιλοσοφίας
Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αι σύγχρονοι απόψεις των Νευροεπιστηµών, αι
οποίαι υπογραµµίζουν τας πολυµόρφους, απείρους λειτουργικάς δυνατότητας του ανθρωπίνου εγκεφάλου, πολλαί των
οποίων δεν εκφράζονται λόγω του περιωρισµένου χρονικού
φάσµατος της ανθρωπίνης ζωής, καταδεικνύουν την αξίαν
των φιλοσοφικών θέσεων του Αναξιµάνδρου, αι οποίαι διετυπώθησαν τον 6ον π.Χ αιώνα. Η προηγµένη σκέψις του Αναξιµάνδρου υπερέβη την αντίληψιν του υλικού κόσµου, ο
οποίος είναι σχηµατοποιηµένος, πεπερασµένος, υποκείµενος
εις την αλλοίωσιν και την φθοράν και προέβη εις ανάβασιν
εις τον κόσµον της αφθαρσίας, του απείρου, η ουσία του
οποίου παραµένει άγνωστος, ενώ το ενεργειακόν δυναµικόν
αυτού παραµένει αιώνιον, πολυδύναµον και απέραντον, διαφοροποιούµενον µεν αλλά µη αλλοιούµενον. Το άπειρον, κατά
τον Αναξίµανδρον, εκφράζει την δηµιουργικότητα, την αναγεννητικήν δυνατότητα, την εξελικτικήν δυνατότητα, παραλλήλως
προς την προσαρµοστικότητα και την επίτευξιν λειτουργικών
ισοζυγίων. Το άπειρον αποτελεί την κυρίαν αρχήν, αφ’ ενός
µεν υπό την έννοιαν της κοσµογονικής ενάρξεως, αφ’ ετέρου
δε υπό την έννοιαν της επικρατήσεως και καθοδηγήσεως του
Γίγνεσθαι εις την όλην πορείαν του διά µέσου του χρόνου. Το
άπειρον αποτελεί, κατ’ ουσίαν, την απολύτως απέραντον έννοιαν, η οποία περιλαµβάνει την παντοδυναµίαν της ενεργειακής υποστάσεως και εκ παραλλήλου την µοναδικήν ισχύν
του ανθρωπίνου νου, ο οποίος αφ’ ενός µεν συλλαµβάνει την
έννοιαν του απείρου, αφ’ ετέρου δε έχει απείρους δυνατότητας, πολλάς µεν των οποίων δεν έχει ακόµη εξιχνιάσει και
άλλας δε δεν έχει ακόµη ενεργοποιήσει. Ο Αναξίµανδρος,
χωρίς να αναφέρεται ειδικώς εις τον εγκέφαλον ή να εξειδικεύει τας θεωρίας του επί των νοητικών και ψυχικών λειτουργιών του Ανθρώπου, κατά το µέτρον ετέρων φιλοσόφων,
διετύπωσεν απόψεις, αι οποίαι συνέβαλον ουσιωδώς εις την
διαµόρφωσιν του θεωρητικού υποβάθρου των Νευροεπιστηµών και της ιδίως της Νευροφιλοσοφίας.

∆ιά της εννοίας του απείρου, η οποία έχει πρωταρχικήν βαρύτητα, ο Αναξίµανδρος εκφράζει συγχρόνως την άπειρον
και απεριόριστον λειτουργικήν δυνατότητα, την οποίαν έχει ο
νους, µέρος µόνον της οποίας καθίσταται συνειδητή, καθ’
όλην την διάρκειαν της επιγείου ζωής. πρακτικώς απεριόριστος αριθµός συνάψεων µεταξύ των νευρώνων και τα πολυάριθµα νευρωνικά δίκτυα, τα οποία, δοµούνται αναδοµούνται,
µεταβάλλονται, φθίνουν ή ενισχύονται απεικονίζουν την δυναµικήν του απείρου, διά της αϊδίου κινήσεως, όπως αύτη έχει
διατυπωθή υπό του Αναξιµάνδρου. Εκ παραλλήλου, η απέραντος και συνεχής συναπτική πλαστικότης, διά της οποίας
µεταβάλλεται τόσον ο αριθµός των νευρωνικών συνάψεων,
όσον και ο λειτουργικός χαρακτήρ αυτών εις τον ανθρώπινον
εγκέφαλον, εναρµονίζεται προς την µεταβλητότητα, η οποία
εκφράζεται εις τα πλαίσια της δυναµικής του απείρου κατά τον
Αναξαγόραν , χωρίς εν τούτοις να µεταβάλλεται το επιδιωκόµενον ισοζύγιον και η υπάρχουσα εσωτερική αρµονία.

Κλείδες: Αναξίµανδρος, Νευροεπιστήµαι, νευροφιλοσοφία,
άπειρον, κοσµολογία, εγκέφαλος

Εισαγωγή
Αποτελεί µοναδικήν, ιδιαιτέρως επαναστατικήν σύλληψιν,
προηγηθείσα καταφανώς της εποχής του κατά πολλούς αιώνας, η άποψις του Αναξιµάνδρου, ότι το άπειρον αποτελεί
την αρχήν των πάντων1.
Εις εποχήν, κατά την οποίαν οι Έλληνες Προσωκρατικοί φιλόσοφοι2
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Diels, H. - Kranz, W. (1964). Die Fragmente der Vorsokratiker, Zürich/Hildesheim. Ἀναξίµανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος. οὗτος ἔφασκεν ἀρχὴν καὶ
στοιχεῖον το ἄπειρον, οὐ διορίζων ἀέρα ἢ ὕδωρ ἢ ἄλλο τι. καὶ τὰ µὲν µέρη
µεταβάλλειν, τὸ δὲ πᾶν ἀµετάβλητον εἶναι. Diogenes Laertios II 1 (DK 12 A
1 ἀρχὴ ... τῶν ὄντων τὸ ἄπειρον ... ἐξ ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι͵ καὶ τὴν
φθορὰν εἰς ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τὸ χρεών· διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν
ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν. Κατά τον Nietzsche το άπειρον δεν έχει την έννοιαν το απεράντου και ατελευτήτου αλλά κυρίως την έννοιαν του ακαταλήπτου.
2
Ο Diels εντάσσει τον Αναξίµανδρον εις τους προ Σωκρατικούς Φιλοσόφους, ο Nietzsche χρησιµοποιεί τον όρον προ-Πλατωνικός, ενώ ο Hegel
χρησιµοποιεί κυρίως τον όρον προ Αριστοτελικός. Βλέπε Heidegger, Martin.
1984. Early Greek Thinking: The Dawn of Western Philosophy. New York:
Harper & Row Publishers.
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ανεζήτουν τας αρχάς του αισθητού κόσµου εις υλικά στοιχεία3
ή ριζώµατα4, ο Αναξίµανδρος5 υπεστήριξεν ότι η δηµιουργία
είναι µια διηνεκής διεργασία, χωρίς αρχή και τέλος, µη εξαρτωµένη από υλικούς παράγοντας αλλά προερχοµένη από την
άπειρον δύναµιν6, η οποία είναι αγέννητος, άµετρος και αχώρητος, άϋλος και ανώλεθρος, µη υποπίπτουσα εις τας αισθήσεις, ευρισκοµένη πέραν των γνωστών στοιχείων του
αισθητού κόσµου, αµετάβλητος εις τον χρόνον και απεριόριστος εις τον χώρον, µη υφισταµένη φθοράν και αλλοίωσιν.

Η έννοια του απείρου
Η έννοια του ανάρχου απείρου7, το οποίον είναι πλήρες δηµιουργικότητος, υπερβαίνει καταφανώς τα µέτρα των
αισθήσεων, αι οποίαι αναζητούν αρχήν και τέλος εις όλας τας
υποστάσεις και θέτουν την δηµιουργικότητα εντός των διαστάσεων της κριτικής αναλύσεως των.

3
Εκ των τριών Μιλησίων φιλοσόφων ο Θαλής (624-546 π.Χ.), εθεώρει ότι ο
υλικός κόσµος προέρχεται εκ του ύδατος, καθ’ όσον όπως υποστηρίζει ο
Αριστοτέλης (Metaphysics 983b18-27) το ύδωρ συντηρεί και τρέφει τα
πάντα. ∆ιά της αποδοχής της πολυδυναµίας του ύδατος ο Θαλής εισήγαγεν
την «Θεωρίαν του παντός», η οποία έχει ιδιαιτέραν βαρύτητα σήµερον. Απεµάκρυνεν την φιλοσοφικήν σκέψιν εκ της µυθολογίας και των Ησιοδείων αντιλήψεων και εισήγαγεν τον µονισµόν, ο οποίος παρά την ακραίαν εστίασιν
επί του ύδατος, ως απαρχής του παντός, αποτελεί κατά τον Nietzsche, την
απαρχήν της αληθούς φιλοσοφίας (Nietzsche, Philosophy in the Tragic Age
of the Greeks, p.38). Ο Αναξιµένης (585 π.Χ. - 528 π.Χ.) εθεώρει ότι ο κόσµος προέρχεται εκ του αέρος, ο οποίος είναι το πνεύµα των πάντων και
«πάντα κραδαίνει». Μόνον ο Αναξίµανδρος υπεστήριζεν ότι τα πάντα προέρχονται εκ του απείρου. «Τὸ ἄπειρον» είναι άναρχον και ανόριον και κατ’
επέκτασιν ακατάληπτον διά των αισθήσεων. Εκ παραλλήλου, εκ των ετέρων
προ-Σωκρατικών φιλοσόφων ο Ηράκλειτος εθεώρει ως γενεσιουργόν δύναµιν τον Λόγον, ο οποίος «ἐκυβέρνησε πάντα» και ο Αναξαγόρας τον Νουν,
ο οποίος επικρατεί επί των πάντων «τῆς περιχωρήσιος τῆς συµπάσης νοῦς
ἐκράτησεν» (KRS σελ.362, Anaxagoras B12.)
4
Ο Εµπεδοκλής θεωρεί, ότι τα βασικά στοιχεία, εκ των οποίων συντίθεται
ο αισθητός κόσµος, αποτελούντα ταύτα την απαρχήν του κόσµου και της
ζωής, είναι η γη, το πύρ, ο αήρ και το ύδωρ, τα οποία καλεί ριζώµατα, εκφράζοντα ταύτα την ενότητα και συγχρόνως την πολλαπλότητα. Εκ παραλλήλου, το Νείκος (εχθρότης) και η Φιλότης (αγάπη) αποτελούν τας
κινητηρίους δυνάµεις όλων των φυσικών και µεταφυσικών φαινοµένων.
Βλέπε Baloyannis SJ (2014) Empedocles: Neurophilosophy and Neurosciences- Prophecy and Reality. J Neurol Stroke 1(6): 00037. DOI:
10.15406/jnsk. 2014.01.00037.
5
Κατά τον Heidegger, ο Αναξίµανδρος µαζί µε τον Ηράκλειτον και τον Παρµενίδην, εντάσσονται εις τους πρωτοποριακούς στοχαστάς (anfiingliche
Denker), οι οποίοι έθεσαν τα θεµέλια της ∆υτικής φιλοσοφικής σκέψεως.
Βλέπε Martin Heidegger: Parmenides, Frankfurt am Main: Klosterman, 1982,
p. 10.
6
«Ούτος έφασκεν αρχήν και στοιχείον το άπειρον ου διορίζων αέρα η ύδωρ
η άλλο τι και τα µεν µέρη µεταβάλλειν, το δε παν αµετάβλητον» ∆ιογένης ο
Λαέρτιος (Φιλοσόφων Βίοι II, 1) επίσης – Simplicius, Commentary on Aristotle’s Physics 24.13-21; DK 12B1 + 12A9
7
«Άπαντα γαρ η αρχή η εξ αρχής, του δε απείρου ουκ έστιν αρχή· είη γαρ
αν αυτού πέραςT αθάνατον γαρ και ανώλεθρον [B3], ως φησίν ο Αναξίµανδρος και οι πλείστοι των φυσιολόγων» (Αριστοτέλης Φυσικά Γ 4, 203b 6)
«Tἔτι δὲ καὶ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον ὡς ἀρχή τις οὖσαT» Φυσ. Γ4, 203 b
7-15.
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Εν τούτοις, κατά τον Αναξίµανδρον το άναρχον άπειρον, το µη υποκείµενον εις χρονικήν αλλοίωσιν, δηµιουργεί
υποστάσεις, αι οποίαι φθείρονται και αναγεννώνται8 κυκλοποιούνται και µεταβάλλονται και διατηρούν εκ παραλλήλου
όλην την δυνατότητα της εξελίξεως και της προσαρµογής των
εις τας εκάστοτε νέας συνθήκας. Τόσον τα φυσικά στοιχεία9
όσον και αι βιολογικαί υποστάσεις10 υφίστανται µεταβολάς, αι
οποίαι είτε κατά αδρόν είτε κατά λεπτόν τρόπον, εµπίπτουν
εις την αντίληψιν των αισθήσεων και είναι επιδεκτά µελέτης
και ερµηνείας, ενώ το άπειρον παραµένει άναρχον και ανερµήνευτον, µη δυνάµενον να ενταχθή εις τον χώρον της αποδοχής υπό των αισθήσεων και της περεταίρω πλήρους
νοητικής αντιλήψεως.
Κατά τον Nietzsche, ο οποίος εθαύµαζεν την πρωτοτυπίαν και διαύγειαν της σκέψεως των προ-Σωκρατικών
(προ-Πλατωνικών) φιλοσόφων και ιδίως του Αναξιµάνδρου,
το άπειρον προσλαµβάνει την έννοιαν της αβύσσου, η οποία
προκαλεί τον τρόµον και την αβεβαιότητα11 λόγω της συνεχούς επιστροφής και ανακυκλώσεως όλων των στοιχείων
εντός αυτού.

8
«Αναξίµανδρος δε Πραξιάδου Μιλήσιος φησι των όντων αρχήν είναι το
άπειρον, εκ γαρ τούτου πάντα γίγνεσθαι και εις τούτο πάντα φθείρεσθαι, δι’ο
και γεννάσθαι απείρους κόσµους και πάλιν φθείρεσθαι εις το εξ ου γίγνεσθαι» [Αέτ. de plac. I 3, 3 (D. 277)].
9
«ανέµους δε γίγνεσθαι των λεπτοτάτων ατµών του αέρος αποκρινοµένων
και όταν αθροισθώσι κινουµένων, υετούς δε εκ της ατµίδος της εκ γης υφ’
ήλιον αναδυοµένης· αστραπάς δε, όταν άνεµος εµπίπτων διιστά τας νεφέλας» (Hippol. Ref. I 6, 7).
10
«Αναξίµανδρος εν υγρώ γεννηθήναι τα πρώτα ζώα φλοιοίς περιεχόµενα
ακανθώδεσι, προβαινούσης δε της ηλικίας αποβαίνειν επί το ξηρότερον και
περιρρηγνυµένου του φλοιού επ’ ολίγον χρόνον µεταβιώναι» [Αέτ. V 19, 4
(D. 430)].
11
«Tδεν υπάρχει τίποτα πιο φοβερό από το άπειρο» Νίτσε, Φ. (2010) Η Χαρούµενη Επιστήµη. Αθήνα: Πανοπτικόν.σελ. 180.
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Αι απόψεις του Αναξιµάνδρου
Η σύλληψις της εννοίας του απείρου12 υπό του Αναξιµάνδρου δίδει ιδαιτέραν βαρύτητα εις τον φιλοσοφικόν στοχασµόν της Ιωνικής σχολής, η οποία υπήρξεν η
πρωτοποριακή πηγή ανεπαναλήπτου φιλοσοφικού πλούτου
εις τον ∆υτικόν κόσµον13. Με τον Θαλή (624 – 547 π.Χ), τον
Αναξιµένην (588 -526 π.Χ) και τον Αναξίµανδρον (610-546
π.Χ), τους τρείς µεγάλους Μιλησίους φιλοσόφους, αρχίζει η
αναζήτησις της γενεσιουργού αρχής του παντός επί αντικειµενικής βάσεως14. Ούτοι αποµακρυνόµενοι εκ του κόσµου
της µυθολογίας, των αρχαϊκών θεοτήτων και των υπερβατικών παραδόσεως, στηριζόµενοι κυρίως εις την µελέτην της
φύσεως, προέβησαν µεν εις την ανάλυσιν και εµβάθυνσιν
των φυσικών φαινοµένων επί τη βάσει της ελλόγου σκέψεως15,εκ παραλλήλου δε ανεζήτησαν την ερµηνείαν της
αναγκαιότητος της υπάρξεως και της λειτουργικότητος των
και επεδίωξαν την προσέγγισιν των γενεσιουργών διεργασιών αυτών16.
Ο Αναξίµανδρος υιός του Πραξιάδου, γεννηθείς τον
τρίτον χρόνον της 42ας Ολυµπιάδος (610 π.Χ.), κατά τον Ιππόλυτον, διετέλεσεν µαθητής του Θαλού17 και συνεχιστής
της φιλοσοφικής παραδόσεως της Μιλήτου18. Η βιογραφία
του αναφέρεται, εν ολίγοις, υπό του ∆ιογένους του Λαερτίου.
Από το έργον του, εις πεζόν λόγον, «Περί Φύσεως»19 διασώζονται ολίγα µόνον αποσπάσµατα20, διατυπωθέντα εις την
Ιωνικήν διάλεκτον της εποχής του. Εν τούτοις φαίνεται ότι
ήσκησεν τούτο ισχυράν επίδρασιν εις την σκέψιν του Αριστοτέλους, του Θεοφράστου, του Ερατοσθένους και του Απολλοδώρου, µελετώµενον εµβριθώς µέχρι τον δεύτερον προ
Χριστού αιώνα.

12

Ετυµολογικώς η λέξις άπειρον εκφράζει το µη έχον πέρας και εκ παραλλήλου το µη δυνάµενον να διαπερασθή από άκρου εις άκρον και κατ’ επέκτασιν να καταστή πλήρως κατανοητόν. Κατά τον Heidegger ο Αναξίµανδρος
διά της εννοίας του απείρου πέρασε τα όρια του καθορισµένου Είναι και εισήλθεν εις τον χώρον του ακαθορίστου και απεράντου απείρου. Martin Heidegger, Parmenides, Frankfurt am Main Klosterman, 1982.
13
Lindberg, D. C. The Beginnings of Western Science. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
14
Ο Heidegger χαρακτηρίζει τον Αναξίµανδρον µαζί µε τον Παρµενίδην και
τον Ηράκλειτον ως πρόδροµον στοχαστήν (anfiingliche Denker). Martin Heidegger, Parmenides, Frankfurt am Main Klosterman, 1982,σελ. 10.
15
Stumpf, S. E. Philosophy: History and Problems. New York: McGraw-Hill,
1979.
16
Leucippus, Fragment 569 - from Fr. 2 Actius I, 25, 4 «οὐδὲν χρῆµα µάτην
γίνεται, ἀλλὰ πάντα ἐκ λόγου τε καὶ ὑπ’ ἀνάγκης».
17
« Ἀναξίµανδρος δὲ Θαλοῦ πολίτης καὶ ἑταῖρος Tἄπειρον δὲ πρῶτος
ὑπέθετο, ἵνα ἔχῃ χρῆσθαι πρὸς τὰς γενέσεις ἀφθόνως» (Σιµπλίκιος, Περὶ
Οὐρανοῦ 615, 13).
18
Κατά τον Nietzsche ενώ ο Θαλής απετέλεσεν το αρχέτυπον της φιλοσοφικής σκέψεως ο Αναξίµανδρος ήτο ο πρώτος φιλόσοφος ο οποίος διεισέδυσεν εις βάθος εις το Είναι και Γίγνεσθε, δυνάµενος να θεωρηθή ως ο
πρόδροµος της συγχρόνου φιλοσοφίας της ∆ύσεως. Βλέπε F.Nietzsche,.
Philosophy in the Tragic Age of the Greeks. Trans. Marianne Cowan. Washington: Regenery Publishing, 1996. Εν γένει η Μίλητος υπήρξεν το λίκνον
της ∆υτικής Φιλοσοφίας.
19
Ο όρος φύσις ήτο προσφιλής εις τους προσωκρατικούς και µεταγενεστέρους φιλοσόφους . ∆ιά της φύσεως ανεφέρετο ο φυσικός κόσµος, η κοσµογονία, η υλική υπόστασις καθ’ εαυτήν, η προέλευσις του αισθητού κόσµου,
αι εξελικτικαί διαδικασίαι, τας οποίας ακολουθεί ο φυσικός κόσµος και ενίοτε
ο χώρος του υπεραισθητού.
20
Kirk– Raven – Schofield (KRS) (1988, 111 – 112), Kahn (1960, e.g. 11 –
12).
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Παραλλήλως προς την φιλοσοφίαν ο Αναξίµανδρος
ησχολήθη µετά της γεωγραφίας καταρτήσας γεωγραφικόν
χάρτην21, τελειοποιηθέντα, εν συνεχεία, υπό του Εκαταίου του
Μιλησίου. Ο χάρτης του Αναξιµάνδρου εξετιµάτο ως πολύτιµος και εχρησιµοποιείτο εν εκτάσει µέχρι της Αλεξανδρινής
εποχής22. Εκ παραλλήλου, εφεύρεν ούτος τον γνώµονα, τον
οποίον ετοποθέτησεν πλησίον του ηλιακού ωρολογίου εις την
Σπάρτην23.
Αποσπάσµατα εκ του έργου του Αναξιµάνδρου αντεγράφησαν περί το 530 µ.Χ εκ του Θεοφράστου υπό του Νεοπλατωνικού Σιµπλικίου και περιελήφθησαν εις τα σχόλια
αυτού επί των Φυσικών του Αριστοτέλους.
Το έργον του Αναξιµάνδρου έτυχεν ιδιαιτέρας αποδοχής, σεβασµού και εκτιµήσεως κατά τους νεωτέρους χρόνους, ιδίως δε υπό του συγχρόνου επιστηµονικού κόσµου,
παραλληλισθέν προς το έργον του Νεύτωνος, του Αναξιµάνδρου θεωρουµένου ως ενός εκ των µεγαλυτέρων στοχαστών
όλων των αιώνων24, χαρακτηρισθέντος ως «πρώτου επιστήµονος»25. ∆ιετυπώθη ότι αι ιδέαι του «λάµπουν ως αδάµαντες
εν µέσω της οµίχλης»26, λόγω της πρωτοτυπίας και της διανοίξεως νέων οδών εις τον χώρον του επιστητού.
Ο Αναξίµανδρος αντιλαµβανόµενος ότι τα φυσικά
στοιχεία, ως είναι το ύδωρ, ο αήρ, το πυρ και η γη, τα οποία
εθεωρούντο ως δοµικοί λίθοι διά την δηµιουργίαν του κόσµου
ήρχοντο εις αντίθεσιν µεταξύ των, αντικρουοµένων των ιδιοτήτων των και αναιρουµένης της ισχύος των, συνέλαβεν την
έννοιαν του απείρου, ως αρχήν των όντων, το οποίον παραµένει αιώνιον, αναλλοίωτον, απεριόριστον, αµετάβλητον,
ανόριον και, πολυδύναµον.
Η σκέψις του Αναξιµάνδρου προέβη εις υπέρβασιν
του υλικού κόσµου27, ο οποίος είναι σχηµατοποιηµένος και
πεπερασµένος, υποκείµενος εις την αλλοίωσιν και την φθοράν και επετέλεσεν ανάβασιν εις τον κόσµον της αφθαρσίας,
του απείρου, η ουσία του οποίου παραµένει άγνωστος, ενώ
το ενεργειακόν δυναµικόν αυτού παραµένει αιώνιον, πολυδύναµον και απέραντον28, διαφοροποιούµενον µεν αλλά µη
αλλοιούµενον. Από το άπειρον προέρχονται τα πάντα και εις
το άπειρον καταλήγουν τα πάντα. Περιέχει άπαντα και επί
των απάντων επικρατεί, παραµένον αναλλοίωτον, ενώ τα επί
µέρους στοιχεία αυτού υπόκεινται εις την µεταβλητότητα29.
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35
Το άπειρον αποτελεί την κυρίαν αρχήν, όχι µόνον
υπό την έννοιαν της κοσµογονικής ενάρξεως, αλλά και υπό
την έννοιαν της επικρατήσεως και καθοδηγήσεως του Γίγνεσθαι εις την όλην πορείαν του διά µέσου του χρόνου. Εκ παραλλήλου, η αρχή είναι και η δύναµις, η οποία εναρµονίζει
όλα τα φαινόµενα και τας διηνεκώς πραγµατοποιουµένας
διεργασίας εντός του αισθητού κόσµου, υποµιµνήσκουσα,
κατ’ ουσίαν, τον Ορφικόν κύκλον γενέσεως. Εκ παραλλήλου
όµως η αρχή καθίσταται και η πηγή όλων των φυσικών φαινοµένων, τα οποία διηνεκώς επισυµβαίνουν κατά την πορεία
του χρόνου30.
Ο Αριστοτέλης αναφέρεται εις τον Αναξίµανδρον
τόσον εις τα Φυσικά31 όσον και διά βραχέων εις τα Μεταφυσικά32. Κατά τον Heidegger το άπειρον του Αναξιµάνδρου
είναι δυνατόν να ερµηνευθή ως το άναρχον και ανόριον Είναι,
το οποίον δεν καθίσταται αντιληπτόν µεν διά των αισθήσεων,
αλλά αποτελεί την «αρχήν», εκ της οποίας τα πάντα εγένοντο33.
Το άπειρον δεν υφίσταται ανταγωνισµόν από στοιχεία και εννοίας, αι οποίαι εκφράζουν και εκπροσωπούν αντιθέτους καταστάσεις, ως είναι το θερµόν-ψυχρόν, το φως-το
σκότος, και πολλάκις αναιρούνται µεταξύ των, όπως συµβαίνει µε το πυρ και το ύδωρ34. Τα άπειρον περιέχει τα πάντα και
παραµένει αναλλοίωτον εις όλας τας µεταβαλλοµένας καταστάσεις και συνθήκας.
Εκ παραλλήλου, το άπειρον εµπερικλείει την γένεσιν
και την φθοράν, φαινόµενα τα οποία συντελούνται εντός
αυτού, καθ’ όλην την έκτασιν αυτού αενάως35, χωρίς να υφίσταται τοπικός ή χρονικός προσδιορισµός των διεργασιών,
αι οποίαι οδηγούν εις την γένεσιν ή την φθοράν, την αρχήν ή
το τέλος. Ως εκ τούτου, το άπειρον κυβερνά τα πάντα και καθορίζει την πορείαν των πάντων36..
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Το άπειρον δεν έχει πέρας είναι ανόριον, και δεν είναι
δυνατόν να καθορισθούν όρια ή περιορισµοί εις αυτό και ως
εκ τούτου δεν δύναται να σχηµατοποιηθή, να περιγραφή µορφολογικώς και να συγκριθή µετά οιασδήποτε άλλης εννοίας,
καθ’ όσον είναι η µόνη έννοια, η οποία υπερβαίνει τα όρια
του χρόνου, του χώρου, της ποσότητος, επεκτεινοµένη εις
ατέρµονα φυσικήν και µεταφυσικήν διάστασιν37.
Εκ παραλλήλου, διά της εννοίας του απείρου ο Αναξίµανδρος εξήλθεν από τον χώρον της φαντασίας και του
µύθου, απεµακρύνθη από τας Οµηρικάς, Ησιοδείους και Ορφικάς απόψεις και εσφυρηλάτησεν το βάθρον της επιστηµονικής σκέψεως38 και την αρχήν της αληθούς φιλοσοφίας µαζί
µε τον Ηράκλειτον και τον Αναξαγόραν, οι οποίοι εισήγαγον
την έννοιαν του Λόγου και του Νου αντιστοίχως.
Ο Αναξίµανδρος προσεπάθη να εύρη επιστηµονικήν
ερµηνείαν εις όλα τα φυσικά φαινόµενα, όπως είναι η θύελλα,
ο κεραυνός, αι αστραπαί39, πιστεύων, ότι υφίσταται λογική
προσέγγισις και δυνατότης επεξηγήσεως όλων των φαινοµένων του αισθητού κόσµου, τα οποία συνδέονται εις πολλά αιτιολογικά σηµεία µεταξύ των.
Υφίσταται, εκ παραλλήλου, η έννοια της δικαιοσύνης,
η οποία καθορίζει την πορείαν των πάντων εντός του χώρου
του απείρου, διά της οποίας διατηρείται πάντοτε σταθερόν
αρµονικόν ισοζύγιον40. Εκ του απείρου γεννώνται όλα τα στοιχεία, τα οποία θα συνθέσουν εν συνεχεία τον αισθητόν κόσµον41, τα οποία περιεγράφησαν υπό των ετέρων φυσικών
φιλοσόφων, έκαστος των οποίον έδιδεν ιδαιτέραν βαρύτητα
εις την συµβολήν ενός εκάστου εξ αυτών. Εκ του απείρου,
ως θείας αρχής, προέρχονται όλοι οι κόσµοι, οι οποίοι συνθέτουν το σύµπαν42 εις το κέντρον του οποίου ευρίσκεται η
σφαιρική γη , πέριξ της οποίας στρέφονται όλα τα ουράνια
σώµατα44.
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Το άπειρον αποτελεί, κατ’ ουσίαν, την απολύτως
απέραντον έννοιαν, η οποία περιλαµβάνει την παντοδυναµίαν της ενεργειακής υποστάσεως και εκ παραλλήλου την µοναδικήν ισχύν του ανθρωπίνου νου, ο οποίος αφ’ ενός µεν
συλλαµβάνει την έννοιαν του απείρου, αφ’ ετέρου δε έχει
απείρους δυνατότητας πολλάς µεν εκ των οποίων δεν έχει
ακόµη εξιχνιάσει, άλλας δε δεν έχει ακόµη ενεργοποιήσει.
∆ιά του απείρου ο Αναξίµανδρος υπερβαίνει τα όρια
του χρόνου και του χώρου, του τρόπου ενεργείας και των υφισταµένων δυνατοτήτων των ανθρωπίνων αισθήσεων, δεδοµένου ότι εντός του απείρου περιλαµβάνονται και αι µη
οραταί δυνάµεις και υποστάσεις και παραλλήλως όλοι οι τρόποι της ενεργειακής τροποποιήσεως.

Επί της κοσµογονίας και κοσµολογίας
Η καθήλωσις της κοσµογονίας εις συγκεκριµένα στοιχεία ή ριζώµατα, υπό ετέρων προσωκρατικών φιλοσόφων,
µεταφέρει εξ ολοκλήρου τας κοσµογονικάς αρχάς εντός του
περιορισµένου αισθητού κόσµου45.
Κατά τον Αναξίµανδρον, το άπειρον αποτελεί την κυρίαν κοσµογονικήν αρχήν εκ της οποίας προέρχονται το σύµπαν και όλα τα ουράνια σώµατα46, ενώ εκ του υγρού
στοιχείου (της υγρασίας) προέρχεται η θάλασσα της γης47.
Η γη ευρίσκεται εις το κέντρον του σύµπαντος, ακίνητος48, ως λίθινος κίων49, παραµένουσα εις το κενόν. Πέριξ
της γης κυκλικώς διατάσσονται τα ουράνια σώµατα επί ιδίου
κύκλου έκαστον, επί τροχιάς η οποία οµοιάζει προς τον τροχόν του άρµατος, κινούµενα εις διαφορετικήν απόστασιν έν
έκαστον από της γης και µεταξύ των50.
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Η χρονική εναλλαγή ηµέρας και νυκτός είναι εµφανής, σταθερά, δυναµένη να εκτιµηθή, απεικονίζουσα την
εναλλαγήν φωτός και σκότους, η οποία απορρέει εκ της σχέσεως της γής µετά του ηλίου51. Τα ουράνια σώµατα κινούνται
επί ιδίων κυκλικών τροχιών, τας οποίας διατηρεί σταθεράς
ένα έκαστον52, αι οποίαι καθορίζουν την φωτεινότητα ενός
εκάστου.
Κατά τον Αναξίµανδρον, αι κοσµογονικαί αρχαί διευρύνονται πέραν του χώρου του αισθητού, έχουσαι την δυνατότητα της συνεχούς διαφοροποιήσεως των υλικών
συνιστωσών αυτών, γεγονός το οποίον προσδίδει εξελικτικήν
διάστασιν εις όλην την δηµιουργίαν.
Αι απόψεις αύται του Αναξιµάνδρου53 αποτελούν το
υπόβαθρον των συγχρόνων κοσµολογικών θεωριών και
εφαρµογών, µε απαρχήν την θεωρίαν της σχετικότητος του
Albert Einstein54 και την εφαρµογήν της κβαντικής µηχανικής
εις την κοσµολογίαν, υπό του Hugh Everett, διά της οποίας
ούτος εισήγαγεν την θεωρίαν του διακλαδουµένου σύµπαντος55.
Επί του ιδίου Αναξιµανδρείου υποβάθρου στηρίζονται και απόψεις του Andrei Linde, ο οποίος διδάσκων εις το
Πανεπιστήµιον του Stanford, εισήγαγε την άποψιν ότι το σύµπαν αυτοεκτείνεται και όλα τα φαινόµενα, τα οποία λαµβάνουν χώραν εντός αυτού προσλαµβάνουν κοσµικήν
διάστασιν56.

Η κοσµική δικαιοσύνη
Είναι ουσιώδους βαρύτητος η άποψις, ότι ενώ το
άπειρον κατά τον Αναξίµανδρον είναι αµετάβλητον και άναρχον57, εν τούτοις εντός των στοιχείων αυτού υφίσταται η ανακαινιστική δυνατότης, η εξέλιξις και η αναγεννητική ισχύς των
στοιχείων του, τα οποία υπόκεινται συνεχώς εις την αλλοίωσιν και την φθοράν58 εις τα πλαίσια της κοσµικής δικαιοσύνης59.
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Η δικαιοσύνη, διαµορφουµένη εντός του απείρου,
είναι, κατ’ επέκτασιν, ανόριος, άναρχος και αιώνιος60, καθορίζουσα την σχέσιν γενέσεως και φθοράς, εκφραζοµένη εντός
του παρόντος χρόνου και επεκτεινοµένη, µετά της ιδίας
ισχύος και βαρύτητος, εντός του µέλλοντος, το οποίον αποτελεί αναπόσπαστον µέρος του απείρου.
Η επί µέρους εφαρµογή της δικαιοσύνης αποτελεί
µέρος της αιωνίου και αναλλοιώτου εννοίας του δικαίου, η
οποία συνυφαίνεται µε την έννοιαν του απείρου και εκ της
παραβάσεως της οποίας απορρέει ο πόνος και η ποινή61, τας
συνεπείας των οποίων υφίσταται πάντοτε βιωµατικώς ο άνθρωπος62.

Η γένεσις του εµβίου κόσµου
Εκ των ανοργάνων στοιχείων, τα οποία συνδέονται
υπό την κατάλληλον αναλογίαν, υπό καταλλήλους συνθήκας,
προέρχεται η οργανική ύλη και εξ αυτής ο έµβιος κόσµος63,
ο οποίος ανεδύθη εκ του υγρού στοιχείου, όταν τούτο ήρχισεν
εξατµιζόµενον64.
Ο άνθρωπος ανεδύθη επίσης εκ του ύδατος, οµοιάζων αρχικώς προς ιχθύν, ακολουθών εν συνεχεία µακράν
εξελικτικήν πορείαν65, έως ότου απέκτησε την δυνατότητα της
αυτοδυνάµου επιβιώσεως και εν συνεχεία της επικρατήσεως,
εντός του εµβίου κόσµου.
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Ο Schopenhauer επηρεασµένος, τα µέγιστα, υπό του Αναξιµάνδρου πιστεύει, ότι η αιωνία δικαιοσύνη ευρίσκεται εντός της δοµής και της λειτουργικότητος του σύµπαντος , Schopenhauer A. On the Fourfold Root of the
Principle of Sufficient Reason.Transl. EFJ. Payne. Peru, Illinois: Open Court,
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Η επαναστατική αύτη άποψις του Αναξιµάνδρου δεν
έτυχεν αρχικώς ιδιαιτέρας προσοχής και εκτιµήσεως, έως
ότου αι σύγχρονοι επιστηµονικαί παρατηρήσεις και ιδίως η
µελέτη των απολιθωµάτων κατέδειξε την βαρύτητα των
λόγων του Αναξιµάνδρου66.

Ο Αναξίµανδρος εις τον χώρον των Νευροεπιστηµών
Ο Αναξίµανδρος χωρίς να αναφέρεται ειδικώς εις τον
εγκέφαλον ή να εξειδικεύει τας θεωρίας του επί των νοητικών
και ψυχικών λειτουργιών του Ανθρώπου, κατά το µέτρον ετέρων φιλοσόφων και ιδίως του Αλκµαίονος67 και του Αριστοτέλους68, εν τούτοις αι απόψεις του συνέβαλον ουσιωδώς εις
την διαµόρφωσιν του θεωρητικού υποβάθρου των Νευροεπιστηµών και της ιδίως της Νευροφιλοσοφίας.
Ο Αναξίµανδρος επίστευεν, ότι εις τας πλαίσια της
ψυχοσωµατικής ενότητος του Ανθρώπου ο νους παρέχει την
δύναµιν της λειτουργικότητος εις το σώµα, εκφράζων µέρος
µόνον των δυνατοτήτων, τας οποίας διαθέτει. ∆ιά της εννοίας
του απείρου, η οποία έχει πρωταρχικήν βαρύτητα εις την φιλοσοφίαν του, ο Αναξίµανδρος εκφράζει εκ παραλλήλου την
άπειρον και απεριόριστον λειτουργικήν δυνατότητα, την
οποίαν έχει ο νους, µέρος µόνον της οποίας καθίσταται συνειδητή καθ’ όλην την διάρκειαν της ζωής.
Ο πρακτικώς απεριόριστος αριθµός συνάψεων µεταξύ των νευρώνων και τα πολυάριθµα νευρωνικά δίκτυα, τα
οποία, δοµούνται αναδοµούνται, µεταβάλλονται, φθίνουν ή
ενισχύονται απεικονίζουν την δυναµικήν του απείρου, διά της
αϊδίου κινήσεως όπως αύτη έχει διατυπωθή υπό του Αναξιµάνδρου69.
Εκ παραλλήλου, η σύγκρουσις των αντιθέτων και αι
ανταγωνιστικαί τάσεις εις το άπειρον κατά τον Αναξίµανδρον,
εκφράζονται διηνεκώς εις τον εγκέφαλον διά του ανταγωνισµού, ο οποίος υφίσταται εν µέσω των νευροδιαβιβαστών,
έκδηλον παράδειγµα της οποίας είναι η υφισταµένη αντίθεσις
µεταξύ των διεγειρόντων αµινοξέων και του GABA-εργικού
συστήµατος εις τον φλοιόν των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων και
την παρεγκεφαλίδα.
Πολλαί εκ των διεργασιών του εγκεφάλου πραγµατοποιούνται εις µη συνειδητόν επίπεδον, όπως είναι αι πολυάριθµοι διεργασίαι κατά την διάρκειαν του ύπνου, πολλαί
εκ των οποίων επηρεάζουν το συναίσθηµα και τας ψυχικάς
αντιδράσεις του ατόµου, επαυξάνουσαι την λειτουργικήν δυναµικότητα του εγκεφάλου εις ένα προ-συνειδητόν επίπεδον.

66

Βλέπε Schopf JW, Packer BM. Early Archean (3.3 to 3.5 billion-year-old)
microfossils from the Warrawoona Group, Australia. Science. 1987; 237:7073 και Gess, Robert W. "The oldest animal fossils." South African Journal of
Science 108.1-2 (2012): 01-02.
67
Stella L A., 1939, ‘Importanza di Alcmeone nella storia del pensiero greco’,
Memorie della Reale Accademia Nazionnale dei Lincei, s. 6, 8(4): 233–87.
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Ως γνωστόν, διά της νευρωνικής θεωρίας του Cajal,
το κύρος της οποίας ήτο αναµφισβήτητον έως το 1990, διεφαίνετο ότι το άπειρον του εγκεφάλου επεκτείνεται εις τα τρισεκατοµµύρια των νευρώνων και τον ανυπολόγιστον αριθµόν
των συνάψεων. Σήµερον, διά της διαπιστώσεως της υπάρξεως των κυµάτων ασβεστίου in vitro και της αναβαθµίσεως
του λειτουργικού ρόλου των αστροκυττάρων70, αι εγκεφαλικαί
λειτουργικαί δυνατότητες καθίσταται αποδεκτόν ότι προσεγγίζουν το άπειρον.
Η ευρεία δυνατότης της αυθορµήτου σκέψεως71 και
το εύρος των συναισθηµατικών διακυµάνσεων του ατόµου
αποτελούν έκφρασιν των απείρων δυνατοτήτων του εγκεφάλου, αι οποίαι συνήθως τίθενται εντός των πλαισίων των κοινωνικώς αποδεκτών λειτουργικών εκφράσεων.
Είναι γεγονός, ότι η σχετικώς βραχεία ζωή του ατόµου, η οποία συνήθως δεν επεκτείνεται πέραν των δέκα δεκαετιών, δεν επιτρέπει την αποκάλυψιν και λειτουργικήν
έκφρασιν όλων των δεξιοτήτων και των προ-προγραµµατισµένων δυνατοτήτων, τας οποίας έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αι δε χρονικαί και περιβαλλοντολογικαί
προϋποθέσεις, συνήθως περιορίζουν την ελευθέραν και αυθόρµητον έκφρασιν της δηµιουργικότητος, η οποία αποτελεί
την συνισταµένην όλων των προηγµένων νοητικών διεργασιών.
H απέραντος και συνεχής συναπτική πλαστικότης,
διά της οποίας µεταβάλλεται τόσον ο αριθµός των νευρωνικών συνάψεων, όσον και ο λειτουργικός χαρακτήρ αυτών εις
τον ανθρώπινον εγκέφαλον, εναρµονίζεται προς την µεταβλητότητα η οποία υφίσταται εις τα πλαίσια του απείρου κατά
τον Αναξαγόραν72, χωρίς εν τούτοις να µεταβάλλεται το επιδιωκόµενον ισοζύγιον και η υπάρχουσα εσωτερική αρµονία.
Ο εγκέφαλος, ως γνωστόν, λειτουργεί αφ’ ενός µεν
ως σύνολον, αφ’ ετέρου δε ως επί µέρους κέντρα, όπως συµβαίνει εις το σύµπαν, το οποίον λειτουργεί ως σύνολον µεν,
ενώ εκ παραλλήλου τα επί µέρους ουράνια σώµατα διατηρούν την αυτονοµίαν και την λειτουργικότητα των, εντός της
υπερµέτρου διαστάσεως του απείρου.
Αι αναρίθµητοι δυνατότητες του εγκεφάλου, αι οποία
δεν εξαντλούνται µέχρι του πέρατος της ζωής αποτελούν εκ
παραλλήλου συνάρτησιν του µεγάλου αριθµού των νευροδιαβιβαστών, µοριακών ουσιών, αι οποίαι µεταφέρουν τας
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πληροφορίας από σύναψιν εις σύναψιν, εντός των νευρωνικών δικτύων και επιτρέπουν την αναγνώρισιν, καταγραφήν,
επεξεργασίαν, ενδεχοµένως τροποποίησιν, εξεύρεσιν και επιλογήν της καταλλήλου απαντήσεως εις εκάστην εξωγενή ή
ενδογενή πληροφορία, συναρτήσει του χρόνου, του
τόπου,των περιβαλλοντικών συνθηκών και την οµοιοστατικήν κατάστασιν του ατόµου.ων περιβαλλοντικών συνθηκών
και την οµοιοστατικήν κατάστασιν του ατόµου.
Αι δυνατότητες µνηµονικής καταγραφής και καταχωρήσεως πληροφοριών και δεδοµένων εις τον εγκέφαλον είναι
ανεξάντλητοι, µη επηρεαζόµεναι εκ του χρόνου ή της ηλικίας
του ατόµου, υφιστάµεναι τροποποίησιν κυρίως εκ της συναισθηµατικής καταστάσεως, των γνωσιολογικών κινήτρων και
της ισχύος της προσοχής και του βαθµού εστιάσεως αυτής
επί της πηγής των πληροφοριών και της κριτικής αναλύσεως
αυτών. Η ευφυία, την οποίαν διαθέτει ο εγκέφαλος, η οποία
είναι κατ’ ουσίαν η συνισταµένη όλων των νοητικών λειτουργιών, εκφράζουσα την ολότητα της φλοιϊκής και υποφλοιώδους δραστηριότητος του εγκεφάλου, θεωρητικώς δεν έχει
όρια, διαφέρουσα εν τη πράξει από ατόµου εις άτοµον, συναρτήσει του γενετικού υποβάθρου, των περιβαλλοντολογικών συνθηκών και της εκτάσεως και του βάθους της παιδείας
και της πνευµατικής καλλιεργείας των ατόµων.
Εκ της ευφυΐας και της παιδείας εξαρτάται η δηµιουργική σκέψις, αι διαστάσεις της οποίας είναι απεριόριστοι ,
όπως καταδεικνύεται από όλην την πορείαν της ανθρωπότητος και ιδίως από την πολυσχιδή δηµιουργικότητα των τελευταίων αιώνων και της συγχρόνου εποχής, η οποία
παρουσιάζει κατακόρυφον πρόοδον εις τον τεχνολογικόν
τοµέα και τας βιολογικάς επιστήµας.
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Συµπέρασµα
Ο Αναξίµανδρος έθεσεν διά του έργου του το φιλοσοφικόν υπόβαθρον των νευροεπιστηµών, το οποίον συνίσταται εις την ύπαρξιν των απείρων λειτουργικών
δυνατοτήτων του εγκεφάλου, αι οποίαι κατεδείχθησαν αφ’
ενός µεν εκ της πορείας της σκέψεως και του ατέρµονος εύρους των επιτευγµάτων εις τον χώρον της επιστήµης και της
τέχνης, αφ’ ετέρου δε διά της τεκµηριώσεως της απεριορίστου νευρωνικής πλαστικότητος, καθ’ όλην την διάρκειαν της
ζωής74, η οποία αντιρροπεί υποστρόφους διεργασίας75. Εκ
παραλλήλου, η δυνατότης συµµετοχής των µικρογλοιακών
κυττάρων εις την προώθησιν της συναπτικής πλαστικότητος76
και η ουσιώδης συµβολή των αστροκυτταρικών στοιχείων εις
την αντιρρόπησιν των αλλοιώσεων διά της µείζονος κινητοποιήσεως της νευρωνικής πλαστικότητος77, δίδουν άπειρον
διάστασιν εις την δυναµικήν πορείαν του ανθρώπου.
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