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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αι σύγχρονοι απόψεις των Νευροεπιστηµών, αι 

οποίαι υπογραµµίζουν τας πολυµόρφους, απείρους λειτουρ-

γικάς 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 διετυ-

πώθησαν τον 6ον π.Χ αιώνα. Η προηγµένη σκέψις του Ανα-

ξιµάνδρου 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, δια-

φοροποιούµενον µεν αλλά µη αλλοιούµενον. Το άπειρον, κατά 

τον Αναξίµανδρον, εκφράζει την δηµιουργικότητα, την αναγεν-

νητικήν 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 έν-

νοιαν, η οποία περιλαµβάνει την παντοδυναµίαν της ενεργει-

ακής 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 δυνατότη-

τας, 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 εξειδι-

κεύει τας θεωρίας του επί των νοητικών και ψυχικών λειτουρ-

γιών του Ανθρώπου, κατά το µέτρον ετέρων φιλοσόφων, 

διετύπωσεν απόψεις, αι οποίαι συνέβαλον ουσιωδώς εις την 

διαµόρφωσιν του θεωρητικού υποβάθρου των Νευροεπιστη-

µών και της ιδίως της Νευροφιλοσοφίας. 
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∆ιά της εννοίας του απείρου, η οποία έχει πρωταρχικήν βα-

ρύτητα,  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 απεριόρι-

στος αριθµός συνάψεων µεταξύ των νευρώνων και τα πολυά-

ριθµα νευρωνικά δίκτυα, τα οποία, δοµούνται αναδοµούνται, 

µεταβάλλονται, φθίνουν ή ενισχύονται απεικονίζουν την δυ-

ναµικήν του απείρου, διά της αϊδίου κινήσεως, όπως αύτη έχει 

διατυπωθή υπό του Αναξιµάνδρου. Εκ παραλλήλου, η απέ-

ραντος 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 επιδιωκό-

µενον ισοζύγιον και η υπάρχουσα εσωτερική αρµονία.
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άπειρον, κοσµολογία, εγκέφαλος

Εισαγωγή 
 
Αποτελεί µοναδικήν, ιδιαιτέρως επαναστατικήν σύλληψιν, 
προηγηθείσα καταφανώς της εποχής του κατά πολλούς αι-
ώνας, η άποψις του Αναξιµάνδρου, ότι το άπειρον αποτελεί 
την αρχήν των πάντων1.  

Εις εποχήν, κατά την οποίαν οι Έλληνες Προσωκρα-
τικοί φιλόσοφοι2  
 
 

1Diels, H. - Kranz, W. (1964). Die Fragmente der Vorsokratiker, Zürich/Hild-
esheim. 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 άπει-
ρον δεν έχει την έννοιαν το απεράντου και ατελευτήτου αλλά κυρίως την έν-
νοιαν του ακαταλήπτου.  
  2Ο Diels  εντάσσει τον Αναξίµανδρον εις τους προ Σωκρατικούς Φιλοσό-
φους, 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 εξαρ-
τωµένη από υλικούς παράγοντας αλλά προερχοµένη από την 
άπειρον δύναµιν6, η οποία είναι αγέννητος, άµετρος και αχώ-
ρητος, άϋλος και ανώλεθρος, µη υποπίπτουσα εις τας αισθή-
σεις, ευρισκοµένη πέραν των γνωστών στοιχείων του 
αισθητού κόσµου, αµετάβλητος εις τον χρόνον και απεριόρι-
στος εις τον χώρον, µη υφισταµένη φθοράν και αλλοίωσιν.  
 

Η έννοια του απείρου 
 

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

3Εκ 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. Απε-
µάκρυνεν την φιλοσοφικήν σκέψιν εκ της µυθολογίας και των Ησιοδείων αντι-
λήψεων 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 κό-
σµος προέρχεται εκ του  αέρος, ο οποίος είναι το πνεύµα των πάντων και 
«πάντα κραδαίνει». Μόνον ο Αναξίµανδρος υπεστήριζεν ότι τα πάντα προ-
έρχονται 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 δύνα-
µιν 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.) 
 4Ο  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, εκ-
φράζοντα ταύτα την ενότητα και συγχρόνως την πολλαπλότητα. Εκ παραλ-
λήλου, το Νείκος  (εχθρότης) και η Φιλότης (αγάπη) αποτελούν τας 
κινητηρίους δυνάµεις όλων των φυσικών και µεταφυσικών φαινοµένων. 
Βλέπε Baloyannis SJ (2014) Empedocles: Neurophilosophy and Neuro-
sciences- Prophecy and Reality. J Neurol Stroke 1(6): 00037. DOI: 
10.15406/jnsk. 2014.01.00037.  
  5Κατά τον Heidegger, ο Αναξίµανδρος µαζί µε τον Ηράκλειτον και τον Παρ-
µενίδην, 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 Aris-
totle’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 Αναξίµαν-
δρος 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. 

Εν τούτοις, κατά τον Αναξίµανδρον το άναρχον άπει-
ρον, το µη υποκείµενον εις χρονικήν αλλοίωσιν, δηµιουργεί 
υποστάσεις, αι οποίαι φθείρονται και αναγεννώνται8  κυκλο-
ποιούνται 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 ανερ-
µήνευτον, µη δυνάµενον να ενταχθή εις τον χώρον της απο-
δοχής υπό των αισθήσεων και της περεταίρω πλήρους 
νοητικής αντιλήψεως.  

Κατά τον Nietzsche, ο οποίος εθαύµαζεν την πρω-
τοτυπίαν 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 συνε-
χούς 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 γίγνε-
σθαι» [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 νεφέ-
λας» (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 Χα-
ρούµενη Επιστήµη. Αθήνα: Πανοπτικόν.σελ. 180. 
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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 πολύτι-
µος 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 αντε-
γράφησαν περί το 530 µ.Χ εκ του Θεοφράστου υπό του  Νε-
οπλατωνικού Σιµπλικίου και περιελήφθησαν εις τα σχόλια 
αυτού επί των Φυσικών του Αριστοτέλους.  

Το έργον του Αναξιµάνδρου έτυχεν ιδιαιτέρας απο-
δοχής, σεβασµού και εκτιµήσεως κατά τους νεωτέρους χρό-
νους, ιδίως δε υπό του συγχρόνου επιστηµονικού κόσµου, 
παραλληλισθέν προς το έργον του Νεύτωνος, του Αναξιµάν-
δρου θεωρουµένου ως ενός εκ των µεγαλυτέρων στοχαστών 
όλων των αιώνων24, χαρακτηρισθέντος ως  «πρώτου επιστή-
µονος»25. ∆ιετυπώθη ότι αι ιδέαι του «λάµπουν ως αδάµαντες 
εν µέσω της οµίχλης»26, λόγω της πρωτοτυπίας και της δια-
νοίξεως 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 ιδιο-
τήτων των και αναιρουµένης της ισχύος των, συνέλαβεν την 
έννοιαν του απείρου, ως αρχήν των όντων, το οποίον παρα-
µένει 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 φθο-
ράν και επετέλεσεν ανάβασιν εις τον κόσµον της αφθαρσίας, 
του απείρου, η ουσία του οποίου παραµένει άγνωστος, ενώ 
το ενεργειακόν δυναµικόν αυτού παραµένει αιώνιον, πολυ-
δύναµον 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.  

  

21Αγαθήµερος Ι,1 
22 Heidel, W. A. (1921), “Anaximander’s Book: The Earliest Known Geo-
graphical Treatise”, Proceedings of the American Academy of Arts and 
Sciences 56: 239-288 
23 ∆ιογένης Λαέρτιος ΙΙ,1-2. Κατά τον Ηρόδοτον ο γνώµων εγένετο γνωστός 
κυρίως από τους Βαβυλωνίους (Ηρόδοτος ΙΙ,109). 
24 Dirk Couprie αποκαλεί τον Αναξίµανδρον “on a par with Newton”. Couprie 
Dirk L. “The Visualization of Anaximander’s Astronomy.” Apeiron 28 (1995): 
159-181. 
25 Rovelli, Carlo, The First Scientist. Yardley: Westholme 2007. 
26 Rovelli, Carlo. "Review of Andrew Gregory's “Anaximander, a re-assess-
ment”, Bloomsbury 2016." (2016). 
27 Aristotle, Metaphysics, 983b: τῶν δὴ πρώτων φιλοσοφησάντων οἱ πλεῖστοι 
τὰς ἐν ὕλης εἴδει 
µόνας ᾠήθησαν ἀρχὰς εἶναι πάντωνT 
28 «λέγει γοῦν διότι ἀπέραντόν ἐστιν, ἵνα µηδὲν ἐλλείπῃ ἡ γένεσις ἡ 
ὑφισταµένη» (Kahn, Anaximander, p.36). 
29 J. Classen, 'Anaximander and Anaximenes: the Earliest Greek Theories 

of Change?', Phronesis xxii (1977), 90-91.

Αι απόψεις του Αναξιµάνδρου 
 

Η σύλληψις της εννοίας του απείρου12 υπό του Ανα-
ξιµάνδρου δίδει ιδαιτέραν βαρύτητα εις τον φιλοσοφικόν στο-
χασµόν 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 αντικει-
µενικής βάσεως14. Ούτοι αποµακρυνόµενοι εκ του κόσµου 
της µυθολογίας, των αρχαϊκών θεοτήτων και των υπερβατι-
κών παραδόσεως, στηριζόµενοι κυρίως εις την µελέτην της 
φύσεως, προέβησαν µεν εις την ανάλυσιν και εµβάθυνσιν 
των φυσικών φαινοµένων επί τη βάσει της ελλόγου σκέ-
ψεως15,εκ παραλλήλου δε ανεζήτησαν την ερµηνείαν της 
αναγκαιότητος της υπάρξεως και της λειτουργικότητος των 
και επεδίωξαν την προσέγγισιν των γενεσιουργών διεργα-
σιών αυτών16.  

Ο Αναξίµανδρος υιός του Πραξιάδου, γεννηθείς τον 
τρίτον χρόνον της 42ας Ολυµπιάδος (610 π.Χ.), κατά τον Ιπ-
πόλυτον,  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  δια-
σώζονται ολίγα µόνον αποσπάσµατα20, διατυπωθέντα εις την 
Ιωνικήν διάλεκτον της εποχής του. Εν τούτοις φαίνεται ότι 
ήσκησεν τούτο ισχυράν επίδρασιν εις την σκέψιν του Αριστο-
τέλους, του Θεοφράστου, του Ερατοσθένους και του Απολ-
λοδώρου, µελετώµενον εµβριθώς µέχρι τον δεύτερον προ 
Χριστού αιώνα.  
  

12 Ετυµολογικώς η λέξις άπειρον εκφράζει το µη έχον πέρας και εκ παραλ-
λήλου το µη δυνάµενον να διαπερασθή από άκρου εις άκρον και κατ’ επέ-
κτασιν να καταστή πλήρως κατανοητόν. Κατά τον Heidegger ο Αναξίµανδρος 
διά της εννοίας του απείρου πέρασε τα όρια του καθορισµένου Είναι και ει-
σήλθεν εις τον χώρον του ακαθορίστου και απεράντου απείρου. Martin Hei-
degger, Parmenides, Frankfurt am Main Klosterman, 1982. 
13 Lindberg, D. C. The Beginnings of Western Science. Chicago: The Uni-
versity of Chicago Press, 1992. 
14 Ο Heidegger χαρακτηρίζει τον Αναξίµανδρον µαζί µε τον Παρµενίδην και 
τον Ηράκλειτον ως πρόδροµον στοχαστήν (anfiingliche Denker). Martin Hei-
degger, 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 φιλοσο-
φικής σκέψεως ο Αναξίµανδρος ήτο ο πρώτος φιλόσοφος ο οποίος διεισέ-
δυσεν 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. Wash-
ington: Regenery Publishing, 1996. Εν γένει η Μίλητος υπήρξεν το λίκνον 
της ∆υτικής Φιλοσοφίας. 
19 Ο όρος φύσις ήτο προσφιλής εις τους προσωκρατικούς και µεταγενεστέ-
ρους φιλοσόφους . ∆ιά της φύσεως ανεφέρετο ο φυσικός κόσµος, η κοσµο-
γονία, 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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Το άπειρον αποτελεί την κυρίαν αρχήν, όχι µόνον 
υπό την έννοιαν της κοσµογονικής ενάρξεως, αλλά και υπό 
την έννοιαν της επικρατήσεως και καθοδηγήσεως του Γίγνε-
σθαι εις την όλην πορείαν του διά µέσου του χρόνου. Εκ πα-
ραλλήλου, 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 φαι-
νοµένων, 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 Μεταφυ-
σικά32. 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 εγένο-
ντο33.  

Το άπειρον δεν υφίσταται ανταγωνισµόν από στοι-
χεία και εννοίας, αι οποίαι εκφράζουν και εκπροσωπούν αντι-
θέτους καταστάσεις, ως είναι το θερµόν-ψυχρόν, το φως-το 
σκότος, και πολλάκις αναιρούνται µεταξύ των, όπως συµβαί-
νει µε το πυρ και το ύδωρ34. Τα άπειρον περιέχει τα πάντα και 
παραµένει αναλλοίωτον εις όλας τας µεταβαλλοµένας κατα-
στάσεις 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 υφί-
σταται 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 κα-
θορίζει την πορείαν των πάντων36.. 

30 Arist. Part. Animal., r 5, 667b 13 f.; Xenophanes (fr. 30). 
31 Physics 187a20-23 
32 Metaphysics 1069b22. 
33 Ο  Heidegger ανεφέρετο εν εκτάσει εις τας απόψεις του Αναξαγόρου επί 
του απείρου εις τας διαλέξεις του επί της Ελληνικής φιλοσοφίας. Ειδικώτε-
ρον, ερµηνείαν και ανάλυσιν των αποσπασµάτων του Αναξαγόρου ευρίσκο-
µεν µεταξύ των άλλων και εις τα δηµοσιευθέντα  έργα "Der Spruch des 
Anaximander", in Holzwege, Frankfurt am Main: Klosterman, 1950 και "The 
Anaximander Fragment," in Early Greek Thinking, New York: Harper & Row, 
1975. και Die Grundbegriffe der antiken Philosophie, Frankfurt am Main: 
Klosterman, 1993, pp. 53-54. Κατά τον Heidegger εις τους προ Σωκρατικούς 
φιλοσόφους το Είναι εκφράζεται πολλάκις ως φύσις, ως δίκη, ως µοίρα, ως 
λόγος (Heidegger 1984, 55; 2000, 175).  
34 Σιµπλίκιος, Εἰς Φυσικά 150, 24: «ἐναντιότητες δέ εἰσι θερµόν, ψυχρόν, 
ξηρόν, ὑγρόν καὶ τὰ ἄλλα. 
35 Ἀναξίµανδρος δὲ Πραξιάδου Μιλήσιός φησι τῶν ὄντων ἀρχὴν εἶναι τὸ 
ἄπειρον. ἐκ γὰρ τούτου πάντα γίγνεσθαι καὶ εἰς τοῦτο πάντα φθείρεσθαι. διὸ 
καὶ γεννᾶσθαι ἀπείρους κόσµους καὶ πάλιν φθείρεσθαι εἰς τὸ ἐξ οὗ γίγνεσθαι. 
λέγει γοῦν διότι ἀπέραντόν ἐστιν, ἵνα µηδὲν ἐλλείπῃ ἡ γένεσις ἡ ὑφισταµένη» 
( Ἀέτιος, Συναγωγή περὶ τῶν ἀρεσκόντων Ι 3,3 (Dox. Gr. 277). 
36 Το άπειρον ως εκ τούτου φέρει τας ιδιότητας του θείου, γεγονός το οποίον 
καταδεικνύει την µονοθεϊστικήν αντίληψιν των προ-Σωκρατικών φιλοσόφων. 
W. Jaeger.The Theology of the Early Greek Philosophers, Oxford, 1947, 
202, n. 39 

  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 µορ-
φολογικώς 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 Ανα-
ξίµανδρος εξήλθεν από τον χώρον της φαντασίας και του 
µύθου, απεµακρύνθη από τας Οµηρικάς, Ησιοδείους και Ορ-
φικάς απόψεις και εσφυρηλάτησεν το βάθρον της επιστηµο-
νικής 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 φαινοµέ-
νων του αισθητού κόσµου, τα οποία συνδέονται εις πολλά αι-
τιολογικά 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 στοι-
χεία, τα οποία θα συνθέσουν εν συνεχεία τον αισθητόν κό-
σµον41, 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 συν-
θέτουν το σύµπαν42 εις το κέντρον του οποίου ευρίσκεται η 
σφαιρική γη , πέριξ της οποίας στρέφονται όλα τα ουράνια 
σώµατα44. 

 

      
37 Bruch, G. B. "Anaximander, The First Metaphysician." Review of Meta-
physics 3 (1949) 137-160. 
38 Burnet, John. Early Greek Philosophy. (New York: 1930). 
39 Kahn, Anaximander, p.100 (DK A23) 
40 Απόσπασµα Β1Diels , Die Fragmente der Vorsokratiker, 7,h ed., vol. I, 
Berlin: Weidmann, 1954.  
41 Anaximand. 12Α9DK. 
42 Κατά τον Ξενοφάνην τον Κολοφώνιον (565-488 π.Χ)  το σύµπαν είναι αι-
ώνιον και άχρονον, αλλά οι επί µέρους κόσµοι εκ των οποίων συνίσταται 
υπόκεινται εις µεταβολάς. Diogenes Laertius, 1959, Lives of Eminent Phi-
losophers, The Loeb Classical Library, English Transl. RD Hicks, M.A. Lon-
don, W. Heinemann Ltd. Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, Vol. II, Book IX, 19, p. 427. 
43 Diogenes Laertius, 1958, Lives of Eminent Philosophers. The Loeb Clas-
sical Library, English Transl. R D. Hicks. London: W. Heinemann Ltd. Cam-
bridge, Massachusetts: Harvard University Press, Vol. I, Book II, 1, p. 131.Η 
σφαιρική ή κυλινδρική γη αναφέρεται επίσης και υπό των Hegel, Zeller και 
εις τας διαλέξεις του Nietzsche, αποτελούσα πρωτοποριακήν σύλληψιν διά 
την εποχήν του Αναξαγόρου. Hegel, GW Friedrich. Lectures on the History 
of Philosophy: Vol. One: Greek Philosophy to Plato. Transl.  ES. Haldane. 
Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1995. Εκ των ετέρων προ Σω-
κρατικών φιλοσόφων ο Αναξιµένης, ο Αναξαγόρας και ο ∆ηµόκριτος επί-
στευον, ότι η γη είναι επίπεδος και µόνον άνωθεν περιβάλλεται ή µάλλον 
καλύπτεται υπό του ουρανού, όπως ο οφθαλµός καλύπτεται υπό των βλε-
φάρων. Κατά τον ∆ιογένην τον Λαέρτιον, ο Παρµενίδης ήτο ο πρώτος φιλό-
σοφος ο οποίος απεφάνθη ότι η γη είναι σφαιρική (σφαιροειδής) Diogenes 
Laertius ix. 21 (DK 28 A 1). Κατά τον Ιππόλυτον ο Αναξίµανδρος περιέγρα-
φεν την γη ως κίονα «στρογγύλον, κίονι λίθω παραπλήσιον» Hippolytus Ref. 
i. 6. 3 (DK 12 A 11). 
44 Hippol. i. 7. 6  
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Το άπειρον αποτελεί, κατ’ ουσίαν, την απολύτως 
απέραντον έννοιαν, η οποία περιλαµβάνει την παντοδυνα-
µίαν της ενεργειακής υποστάσεως και εκ παραλλήλου την µο-
ναδικήν 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 υφι-
σταµένων δυνατοτήτων των ανθρωπίνων αισθήσεων, δεδο-
µένου ότι εντός του απείρου περιλαµβάνονται και αι µη 
οραταί δυνάµεις και υποστάσεις και παραλλήλως όλοι οι τρό-
ποι της ενεργειακής τροποποιήσεως.

Επί της κοσµογονίας και κοσµολογίας

Η καθήλωσις της κοσµογονίας εις συγκεκριµένα στοι-
χεία ή ριζώµατα, υπό ετέρων προσωκρατικών φιλοσόφων, 
µεταφέρει εξ ολοκλήρου τας κοσµογονικάς αρχάς εντός του 
περιορισµένου αισθητού κόσµου45.  

Κατά τον Αναξίµανδρον, το άπειρον αποτελεί την κυ-
ρίαν κοσµογονικήν αρχήν εκ της οποίας προέρχονται το σύ-
µπαν 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, ακί-
νητος48, 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 τρο-
χόν του άρµατος, κινούµενα εις διαφορετικήν απόστασιν έν 
έκαστον από της γης και µεταξύ των50. 
  

45 M. Stokes, 'Anaximander's Argument', Canadian Journal of Philosophy, 
suppl. vol. ii, 1976, 15-16. 
46 Ἀέτιος, ΙΙ 13, 7 (Dox. Gr. 342): « Ἀναξίµανδρος  φησὶ τὰ ἄστρα εἶναι 
πιλήµατα ἀέρος τροχοειδῆ, πυρὸς ἔµπλεα, κατά τι µέρος ἀπὸ στοµίων 
ἐκπνέοντα φλόγας». Η έννοια του σύµπαντος υπό του Αναξαγόρου είναι 
πολύ ευρυτέρα της Πλατωνικής αντιστοίχου εννοίας. Βλέπε και Vlastos, 
Gregory. 1975. Plato’s Universe. Oxford: Clarendon Press. 
47 Ἀέτιος, ΙΙΙ 16, 1 (Dox. Gr. 381): « Ἀναξίµανδρος τὴν θάλασσάν φησιν εἶναι 
τῆς πρώτης ὑγρασίας λείψανον, ἧς τὸ µὲν πλεῖον µέρος ἀνεξήρανε τὸ πῦρ, 
τὸ δὲ ὑπολειφθὲν διὰ τὴν ἔκκαυσιν µετέβαλεν. 
48 Βλέπε και John Robinson, "Anaximander and the Problem of the Earth's 
Immobility," Essays in 
Ancient Greek Philosophy, ed. J. Anton and G. Kustas (Albany, 1971), 111-
118. 
49 Ἀέτιος ΙΙΙ 10 2 (Dox, Gr. 376): Ἀναξίµανδρος λίθῳ κίονι τὴν γῆν προσφερῆ. 
Η έννοια του λιθίνου κίονος υποδηλοί την αρχιτεκτονικήν αντίληψιν του σύ-
µπαντος υπό του Αναξιµάνδρου, ο οποίος εθεώρει ότι η γη δεν στηρίζεται 
επί οιασδήποτε βάσεως αλλά αυτή καθ’ εαυτήν, ως κίων, στηρίζει το κυκλι-
κόν σύµπαν, ευρισκοµένη εις το κέντρον αυτού. Τα ουράνια σώµατα κινού-
νται κυκλικώς πέριξ της γης διαγράφοντα τροχιάς τόσον µεγαλυτέρας, όσον 
µεγαλυτέρα είναι η απόστασις αυτών εκ της γης. Ο Hegel αναφέρει την άπο-
ψιν του Αναξιµάνδρου επί της γης ως λιθίνου κίονος εις το έργον του: Hegel, 
G. W.F. Lectures on the History of Philosophy: Vol. One: Greek Philosophy 

to Plato. University of Nebraska Press, 1995.  
50 Βλέπε Couprie, Dirk L. "Anaximander’s discovery of space." Before Plato. 

Essays in Ancient Greek Philosophy VI (2001): 23-48. 

 Η χρονική εναλλαγή ηµέρας και νυκτός είναι εµφα-
νής, σταθερά, δυναµένη να εκτιµηθή, απεικονίζουσα  την 
εναλλαγήν φωτός και σκότους, η οποία απορρέει εκ της σχέ-
σεως 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 διευ-
ρύνονται πέραν του χώρου του αισθητού, έχουσαι την δυνα-
τότητα 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 σύµπα-
ντος55. 

Επί του ιδίου Αναξιµανδρείου υποβάθρου στηρίζο-
νται και απόψεις του Andrei Linde, ο οποίος διδάσκων εις το 
Πανεπιστήµιον του  Stanford, εισήγαγε την άποψιν ότι το σύ-
µπαν αυτοεκτείνεται και όλα τα φαινόµενα, τα οποία λαµβά-
νουν χώραν εντός αυτού προσλαµβάνουν κοσµικήν 
διάστασιν56. 
 

Η κοσµική δικαιοσύνη 

 

 Είναι ουσιώδους βαρύτητος η άποψις, ότι ενώ το 
άπειρον κατά τον Αναξίµανδρον είναι αµετάβλητον και άναρ-
χον57, εν τούτοις εντός των στοιχείων αυτού υφίσταται η ανα-
καινιστική δυνατότης, η εξέλιξις και η αναγεννητική ισχύς των 
στοιχείων του, τα οποία υπόκεινται συνεχώς εις την αλλοί-
ωσιν και την φθοράν58 εις τα πλαίσια της κοσµικής δικαιοσύ-
νης59.  

51 ∆ιογένης Λαέρτιος ΙΙ 1-2:(1) « Ἀναξίµανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος T εὗρεν 
δὲ καὶ γνώµονα πρῶτος καὶ ἔστησεν ἐπὶ τῶν σκιοθήρων ἐν Λακεδαίµονι, 
καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν τῇ Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ, τροπάς τε καὶ ἰσηµερίας 
σηµαίνοντα καὶ ὡροσκοπεῖα κατεσκεύασεν ». 
52 Αέτιος ΙΙ,16,5 
53 Schwabl, Hans. "Anaximander and the Origins of Greek Cosmology." 
(1965): 225-228. 
54 Στηριζόµενος εις τας απόψεις του  Einstein ο Aleksandr Aleksandrovich 
Friedman (1888-1925) εισήγαγε το 1922 έν πρότυπον µη στατικού σύµπα-
ντος, το οποίον εκτείνεται και βραχύνεται, εις το οποίον αι διαστάσεις του 
χρόνου και του χώρου δύνανται µεν να καθορισθούν, χωρίς όµως να υφί-
σταται περιορισµός. Friedman A. 1922, “On the curvature of Space”, Zeit-
schrift für Physik, 10 (377). 
55 Βλέπε επ’ αυτού την διατριβήν του Everett III, H., 1957, “On the Foundation 
of Quantum Mechanics”, Ph.D. Τhesis, Princeton University, U.S.A. 
56 Linde A D. Inflation and Quantum Cosmology, Academic Press, 1990. 
57 Simpl. Phys. 24, 13 
58 Kočandrle, Radim, and Dirk L. Couprie. Apeiron: Anaximander on Gener-
ation and Destruction. Cham: Springer, 2017. 
59 J. Engmann, 'Cosmic Justice in Anaximander', Phronesis xxxvi (1991), 10-
11 
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  Η δικαιοσύνη, διαµορφουµένη εντός του απείρου, 
είναι, κατ’ επέκτασιν, ανόριος, άναρχος και αιώνιος60, καθο-
ρίζουσα την σχέσιν γενέσεως και φθοράς, εκφραζοµένη εντός 
του παρόντος χρόνου και επεκτεινοµένη, µετά της ιδίας 
ισχύος και βαρύτητος, εντός του µέλλοντος, το οποίον απο-
τελεί 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 άν-
θρωπος62. 
 

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, οµοι-
άζων 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.  

  

60 Ο Schopenhauer επηρεασµένος, τα µέγιστα, υπό του Αναξιµάνδρου πι-
στεύει, ότι η αιωνία δικαιοσύνη ευρίσκεται εντός της δοµής και της λειτουρ-
γικότητος του σύµπαντος , Schopenhauer A. On the Fourfold Root of the 
Principle of Sufficient Reason.Transl. EFJ. Payne. Peru, Illinois: Open Court, 
1999. Κατά τον εν λόγω φιλόσοφον, η έννοια της δικαιοσύνης συνδέεται µε 
την έννοιαν του πόνου και του πάθους, φαινόµενα τα οποία επικρατούν 
εντός του αισθητού κόσµου. Κατά τον Schopenhauer, η ζωή δεν αποτελεί 
δωρεάν αλλά καθήκον, το οποίον εκπληρούται και εν συνεχεία ευλόγως κα-
ταλήγει εις τον θάνατον. 
61 Αναξίµανδρος (Kirk, Raven and Schofield 1983, 118). 
62 Βλέπε και το απόφθεγµα του Schopenhauer « Εάν ο άµεσος σκοπός της 
υπάρξεως µας δεν θα ήτο ο πόνος τότε η ύπαρξις µας δεν θα ηδύνατο να 
αποδεχθή και να εκπληρώση τον ρόλον της εις τον κόσµον" (Schopenhauer 
A. Complete Essays of Schopenhauer. New York: Willey Book. 1942) 
63 Ἀέτιος V 19, 4 (Dox. Gr. 430): «Ἀναξίµανδρος ἐν ὑγρῷ γεννηθῆναι τὰ 
πρῶτα ζῷα φλοιοῖς περιεχόµενα ἀκανθώδεσι, προβαινούσης δὲ τῆς ἡλικίας 
ἀποβαίνειν ἐπὶ τὸ ξηρότερον καὶ περιρρηγνυµένου τοῦ φλοιοῦ ἐπ’ ὀλίγον 
χρόνον µεταβιῶναι». 
64  Ἱππόλυτος, Κατὰ πασὼν αἱρέσεων ἔλεγχος Ι, 6, 6: «τὰ δὲ ζῷα γίνεσθαι  
ἐξ ὑγροῦ ἐξατµιζοµένου». 
65 Πλούταρχος Συµποσιακά ζητήµατα VIII, 730e. O Αναξίµανδρος είναι ο 
πρώτος, ο οποίος εισήγαγεν την έννοιαν της εξελίξεως του βιολογικού κό-
σµου, η οποία συστηµατικώς προεβλήθη υπό του Charles Robert Darwin 
(1809 –1882) διά του έργου του «On the Origin of Species», το 1859.  Εκ 
παραλλήλου ο Αναξίµανδρος ήτο ο πρώτος, ο οποίος υπεστήριξεν ότι ο έµ-
βιος κόσµος ανεδύθη αρχικώς εκ των θερµών υδάτων και ότι υφίστατο σαφή 
εµβρυολογικήν εξέλιξιν, παραλλήλως προς την οντολογικήν τοιαύτην. Βλέπε 
Baldry, Harold C. 1932. ‘‘Embryological Analogies in Pre-Socratic Cosmo-
gony.’’ Classical Quarterly 26: 27–34, Loenen, J. H. "Was Anaximander an 
evolutionist?» Mnemosyne 7.1 (1954): 215-232. 

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 ετέ-
ρων φιλοσόφων και ιδίως του Αλκµαίονος67 και του Αριστο-
τέλους68, εν τούτοις αι απόψεις του συνέβαλον ουσιωδώς εις 
την διαµόρφωσιν του θεωρητικού υποβάθρου των Νευροε-
πιστηµών 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 φι-
λοσοφίαν του,  ο Αναξίµανδρος εκφράζει εκ παραλλήλου την 
άπειρον και απεριόριστον λειτουργικήν δυνατότητα, την 
οποίαν έχει ο νους, µέρος µόνον της οποίας καθίσταται συ-
νειδητή καθ’ όλην την διάρκειαν της ζωής.  

Ο πρακτικώς απεριόριστος αριθµός συνάψεων µε-
ταξύ 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 Αναξι-
µάνδρου69. 

 Εκ παραλλήλου, η σύγκρουσις των αντιθέτων και αι 
ανταγωνιστικαί τάσεις εις το άπειρον κατά τον Αναξίµανδρον, 
εκφράζονται διηνεκώς εις τον εγκέφαλον διά του ανταγωνι-
σµού, 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 πραγµα-
τοποιούνται εις µη συνειδητόν επίπεδον, όπως είναι αι πο-
λυάριθµοι διεργασίαι κατά την διάρκειαν του ύπνου, πολλαί 
εκ των οποίων επηρεάζουν το συναίσθηµα και τας ψυχικάς 
αντιδράσεις του ατόµου, επαυξάνουσαι την λειτουργικήν δυ-
ναµικότητα του εγκεφάλου εις ένα προ-συνειδητόν επίπεδον. 

66Βλέπε Schopf JW, Packer BM. Early Archean (3.3 to 3.5 billion-year-old) 
microfossils from the Warrawoona Group, Australia. Science. 1987; 237:70-
73 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. 
Perilli, L., 2001, ‘Alcmeone di Crotone tra filosofia e scienza’, Quaderni Ur-
binati di Cultura Classica, 69: 55–79. 
68  Beare, J. I., 1906, Greek Theories of Elementary Cognition from Alcmaeon 
to Aristotle, Oxford: Clarendon Press. 
69 Σιµπλίκιος εις Φυσικά 24,21. 
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Ως γνωστόν, διά της νευρωνικής θεωρίας του Cajal, 
το κύρος της οποίας ήτο αναµφισβήτητον έως το 1990, διε-
φαίνετο ότι το άπειρον του εγκεφάλου επεκτείνεται εις τα τρι-
σεκατοµµύρια των νευρώνων και τον ανυπολόγιστον αριθµόν 
των συνάψεων. Σήµερον, διά της διαπιστώσεως της υπάρ-
ξεως των κυµάτων ασβεστίου in vitro και της αναβαθµίσεως 
του λειτουργικού ρόλου των αστροκυττάρων70, αι εγκεφαλικαί 
λειτουργικαί δυνατότητες καθίσταται αποδεκτόν ότι προσεγ-
γίζουν το άπειρον.  

Η ευρεία δυνατότης της αυθορµήτου σκέψεως71 και 
το εύρος των συναισθηµατικών διακυµάνσεων του ατόµου 
αποτελούν έκφρασιν των απείρων δυνατοτήτων του εγκεφά-
λου, αι οποίαι συνήθως τίθενται εντός των πλαισίων των κοι-
νωνικώς αποδεκτών λειτουργικών εκφράσεων.  

Είναι γεγονός, ότι η σχετικώς βραχεία ζωή του ατό-
µου, η οποία συνήθως δεν επεκτείνεται πέραν των δέκα δε-
καετιών, δεν επιτρέπει την αποκάλυψιν και λειτουργικήν 
έκφρασιν όλων των δεξιοτήτων και των προ-προγραµµατι-
σµένων δυνατοτήτων, τας οποίας έχει ο ανθρώπινος εγκέ-
φαλος, αι δε χρονικαί και περιβαλλοντολογικαί  
προϋποθέσεις, συνήθως περιορίζουν την ελευθέραν και αυ-
θόρµητον έκφρασιν της δηµιουργικότητος, η οποία αποτελεί 
την συνισταµένην όλων των προηγµένων νοητικών διεργα-
σιών. 

H απέραντος και συνεχής συναπτική πλαστικότης, 
διά της οποίας µεταβάλλεται τόσον ο αριθµός των νευρωνι-
κών συνάψεων, όσον και ο λειτουργικός χαρακτήρ αυτών εις 
τον ανθρώπινον εγκέφαλον, εναρµονίζεται προς την µετα-
βλητότητα η οποία υφίσταται εις τα πλαίσια του απείρου κατά 
τον Αναξαγόραν72, χωρίς εν τούτοις να µεταβάλλεται το επι-
διωκόµενον ισοζύγιον και η υπάρχουσα εσωτερική αρµονία.  

Ο εγκέφαλος, ως γνωστόν, λειτουργεί αφ’ ενός µεν 
ως σύνολον, αφ’ ετέρου δε ως επί µέρους κέντρα, όπως συµ-
βαίνει εις το σύµπαν, το οποίον λειτουργεί ως σύνολον µεν, 
ενώ εκ παραλλήλου τα επί µέρους ουράνια σώµατα διατη-
ρούν 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 νευρο-
διαβιβαστών, µοριακών  ουσιών, αι οποίαι µεταφέρουν τας  

70 Pereira Jr, Alfredo. "Triple-aspect monism: Physiological, mental uncon-
scious and conscious aspects of brain activity." Journal of Integrative Neu-
roscience 13.02 (2014): 201-227. 
71 Christoff, Kalina, et al. "Mind-wandering as spontaneous thought: a dy-
namic framework." Nature Reviews Neuroscience 17.11 (2016): 718-731. 
72 Η έννοια του απείρου, όπως χρησιµοποιείται υπό του Αναξαγόρου, ταυτί-
ζεται κατά τον  F. Martínez Marzoa (1995, p.22) µε την έννοιαν του απεριο-
ρίστου, εις το οποίον δεν τίθεται περιορισµός ή όριον εις τας δυνατότητας 
και την δυναµικήν πορείαν και εξέλιξιν του Είναι, γεγονός το οποίον αντα-
ποκρίνεται εις την απεριόριστον δυναµικότητα του εγκεφάλου, υπό της 
οποίας καθορίζεται η συνεχής ανοδική πορεία του ανθρωπίνου προσώπου. 
Βλέπε Martínez Marzoa, F. (1995). Historia de la Filosofía Antigua. Madrid, 
Akal. 

πληροφορίας από σύναψιν εις σύναψιν, εντός των νευρωνι-
κών δικτύων και επιτρέπουν την αναγνώρισιν, καταγραφήν, 
επεξεργασίαν, ενδεχοµένως τροποποίησιν, εξεύρεσιν και επι-
λογήν της καταλλήλου απαντήσεως εις εκάστην εξωγενή ή 
ενδογενή πληροφορία, συναρτήσει του χρόνου, του 
τόπου,των περιβαλλοντικών συνθηκών  και την οµοιοστατι-
κήν κατάστασιν του ατόµου.ων περιβαλλοντικών συνθηκών  
και την οµοιοστατικήν κατάστασιν του ατόµου. 

Αι δυνατότητες µνηµονικής καταγραφής και καταχω-
ρήσεως πληροφοριών και δεδοµένων εις τον εγκέφαλον είναι 
ανεξάντλητοι, µη επηρεαζόµεναι εκ του χρόνου ή της ηλικίας 
του ατόµου, υφιστάµεναι τροποποίησιν κυρίως εκ της συναι-
σθηµατικής 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 λειτουρ-
γιών, εκφράζουσα την ολότητα της φλοιϊκής και υποφλοι-
ώδους δραστηριότητος του εγκεφάλου, θεωρητικώς δεν έχει 
όρια, διαφέρουσα εν τη πράξει από ατόµου εις άτοµον, συ-
ναρτήσει του γενετικού υποβάθρου, των περιβαλλοντολογι-
κών συνθηκών και της εκτάσεως και του βάθους της παιδείας 
και της πνευµατικής καλλιεργείας των ατόµων.  

Εκ της ευφυΐας και της παιδείας εξαρτάται η δηµιουρ-
γική σκέψις, αι διαστάσεις της οποίας είναι απεριόριστοι , 
όπως καταδεικνύεται από όλην την πορείαν της ανθρωπότη-
τος και ιδίως από την πολυσχιδή δηµιουργικότητα των τελευ-
ταίων 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 φιλο-
σοφικόν υπόβαθρον των νευροεπιστηµών, το οποίον συνί-
σταται εις την ύπαρξιν των απείρων λειτουργικών 
δυνατοτήτων του εγκεφάλου, αι οποίαι κατεδείχθησαν αφ’ 
ενός µεν εκ της πορείας της σκέψεως και του ατέρµονος εύ-
ρους των επιτευγµάτων εις τον χώρον της επιστήµης και της 
τέχνης, αφ’ ετέρου δε διά της τεκµηριώσεως της απεριορί-
στου 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 κινητο-
ποιήσεως της νευρωνικής πλαστικότητος77,  δίδουν άπειρον 
διάστασιν εις την δυναµικήν πορείαν του ανθρώπου.

73 Βλέπε  Mednick, S. (1962). The associative basis of the creative process. 
Psychological Review, 69(3), 220–232.Stevens Jr, Carl E., and Darya L. 
Zabelina. "Creativity comes in waves: an EEG-focused exploration of the 
creative brain." Current Opinion in Behavioral Sciences 27 (2019): 154-162. 
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