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Περίληψις

Από την εποχήν των προσωκρατικών φιλοσόφων ο

νους και η ψυχή απετέλεσαν αντικείµενον σκέψεως,

προβληµατισµού και µελέτης. Αι σχέσεις του σώµατος

µετά της ψυχής και η σηµασία των ψυχικών λειτουρ-

γιών επί της ψυχοσωµατικής οµοιοστάσεως απετέλε-

σαν, εκ παραλλήλου, ερωτήµατα, τα οποία ετίθεντο

διηνεκώς από της αρχαιότητος έως την εποχήν µας.

Εκ των προσωκρατικών φιλοσόφων ο Εµπεδοκλής

δύναται να θεωρηθή, ως ο πλέον προσκείµενος εις

τας Νευροεπιστήµας. Καταγόµενος από τον

Ακράγαντα της Σικελίας, ιατρός  και ιερεύς, υπήρξεν

εκ των στοχαστών, οι οποίοι εναρµόνισαν την επιστη-

µονικήν σκέψιν µετά της φιλοσοφίας, της θρησκείας,

της πολιτικής και της κοινωνιολογίας. Το συγγραφικόν

έργον του Εµπεδοκλέους συνοψίζεται κυρίως  εις δύο

ποιήµατα εις εξαµέτρους στίχους, εκ των οποίων το

έν «Περί φύσεως», έχει εµφανή κοσµολογικόν χαρα-

κτήρα και το έτερον «Καθαρµοί», φέρει βαθείαν θρη-

σκευτικήν απόχρωσιν. Κατά τον Εµπεδοκλή δεν υφί-

σταται γέννησις και θάνατος . Υπάρχει απλώς η συνέ-

νωσις και ο διαχωρισµός τεσσάρων βασικών στοιχεί-

ων ή ριζωµάτων  ήτοι του πυρός, του ύδατος, του

αέρος και της γης, τα οποία ενούµενα συνθέτουν την

ζωήν και αποχωριζόµενα επιφέρουν την φθοράν, την

αποσύνθεσιν και τον θάνατον. Οι δύο πόλοι πέριξ

των οποίων αναπτύσσεται όλη η συµπεριφορά του

σύµπαντος και υπό των οποίων καθοδηγείται, κατά

την πορείαν της, η ανθρωπίνη  ψυχή είναι η έννοια

της Φιλότητος και του Νείκους. Υπό το κράτος των

εννοιών αυτών επέρχεται η συνένωσις των βασικών

στοιχείων,  εκ παραλλήλου δε και ο χωρισµός αυτών.

Η µεν αγάπη, ως ενοποιός δύναµις, συµπλησιάζει τα

βασικά στοιχεία και συµβάλλει εις την αρµονικήν λει-

τουργικήν ένωσιν αυτών, το δε Νείκος, ως φορεύς

εχθρότητος και αντιθέσεως, διαχωρίζει εκ νέου αυτά.

Αι δύο αύται δυνάµεις υπήρχαν πάντοτε και θα συνυ-

πάρχουν εις τον κόσµον εναλλασσόµεναι κυκλικώς,

επηρεάζουσαι το σύµπαν και ιδίως την ανθρωπίνην

ψυχήν. Η εναλλαγή αυτών των δυνάµεων εντός της

ανθρωπίνης ψυχής εκφράζεται διά της µεταβλητότη-

τος του συναισθήµατος και της βιώσεως του άγχους

και της  αγωνίας, η οποία θα καταπαύση µόνον όταν

επικρατήση η Φιλότης. Ο Εµπεδοκλής προβάλλει την

σφαίραν, υπό την µορφήν σφαιρικής θείας οντότη-

τος,«τον Σφαίρον», ως αρχέτυπον παράστασιν της

ενότητος και της αρµονίας , της πληρότητος και της

αυτοτελείας, υπό την Ορφικήν κυρίως έννοιαν. Εις

τον χώρον των βιολογικών επιστηµών καθίσταται

αντιληπτόν ότι η αρµονική και ισότιµος συνύπαρξις

των ριζωµάτων του Εµπεδοκλέους πραγµατοποιείται

εντός των µιτοχονδρίων των κυττάρων, διά των οποί-

ων καθίσταται εφικτή η ενδοκυττάριος παραγωγή

ενεργείας και επιτυγχάνεται η κυτταρική οµοιόστασις,

η κυτταρική διαφοροποίησις και κατ΄ ουσίαν η διατή-

ρησις της ζωής. Συγχρόνως εις τον χώρον των

Νευροεπιστηµών ο Εµπεδοκλής  εισέρχεται εις τας

πλέον αρχεγόνους περιοχάς του εγκεφάλου, εις τον

κρικοειδή σχηµατισµόν, ένθα στοιχειοθετούνται αι

πρωτογενείς έννοιαι της ηθικής συνειδήσεως, αι

ασκούσαι καθοριστικήν βαρύτητα εις την διαµόρφω-

σιν της προσωπικότητος και της συµπεριφοράς. Η

δίνη επικρατεί εις την ψυχήν, συνεπεία της διαταρα-

χής της εσωτερικής οµοιοστάσεως και της σιωπήσε-

ως της υπό της Φιλότητος ενορχηστρωµένης εσωτε-

ρικής αρµονίας. Ο αµυγδαλοειδής πυρήν έχει σφαιρι-

κόν σχήµα, ανταποκρινόµενος προς την περιγραφήν

υπό του Εµπεδοκλέους του Σφαίρου. Το δράµα των

συγκρουοµένων συναισθηµάτων εις την ψυχήν του

ανθρώπου, αι αντιθέσεις, η µεταβλητότης, αι πολυά-

ριθµοι εναλλαγαί, η αστάθεια αποτελούν το αποτέλε-

σµα της συνεχούς  διακυµάνσεως και εναλλαγής της

επικρατήσεως της Φιλότητος και του Νείκους. Εις τον

χώρον της φιλοσοφίας ο Εµπεδοκλής δύναται να

προβληθή ως πρότυπον ηθικού φιλοσόφου και

Νευρο-φιλοσόφου , ο οποίος αγωνίζεται να ερµηνεύ-

ση τα αίτια της συνεχούς διελκυστίνδας µεταξύ της

αγάπης και του µίσους, της χαράς και του πόνου, της

ενότητος και της διασπάσεως, της ζωής και της φθο-

ράς.
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Εισαγωγή

Αι νευροεπιστήµαι συγκροτούν έν απέραντον
πεδίον, εις το οποίον συναντώνται και συνυφαίνονται
αρµονικώς η αντικειµενική παρατήρησις και η έρευ-
να, η φαντασία και η ενόρασις, η φιλοσοφία και η κρι-
τική ανάλυσις, ο ενθουσιασµός και ο σκεπτικισµός.
Από τα πρώτα ερωτήµατα τα οποία έθεσεν ο άνθρω-
πος επί της υπάρξεως του, της ψυχής του, της ψυχο-
σωµατικής υποστάσεως του, της συνειδήσεως του,
της γνώσεως του αισθητού κόσµου, της αντιλήψεως
του χρόνου και του χώρου, εντός των οποίων ανα-
πτύσσει την ψυχοσωµατικήν λειτουργικότητα του,
από τας πρώτας ήδη υπαρξιακάς αναζητήσεις του
ανεφύησαν ήδη αι ρίζαι διά την ανάπτυξιν των νευρο-
επιστηµών. Έκτοτε, η φιλοσοφία, η οποία αποτελεί
την πλέον προηγµένην έκφρασιν των νοητικών λει-
τουργιών και αι νευροεπιστήµαι συνεδέθησαν διά
αρρήκτου ενότητος και αι µεν νευροεπιστήµαι εγένο-
ντο κατ’ ουσίαν το αναπόσπαστον υπόβαθρον της
φιλοσοφίας, η δε φιλοσοφία απελευθέρωσεν αυτάς
από το περιωρισµένον µηχανιστικόν πλαίσιον της
στεγνής παρατηρήσεως1, προσφέρουσα νέους ορί-
ζοντας εις την σκέψιν και την έρευναν, συµβάλλουσα
εις την  µείζονα αναβάθµισιν των νοητικών διεργα-
σιών, την διαµόρφωσιν προηγµένων νοητικών
πεδίων και ορθοτέρων δοµών επιστηµονικής συµπε-
ριφοράς2.

Από την εποχήν των προσωκρατικών φιλοσόφων
ο νους και η ψυχή απετέλεσαν αντικείµενον σκέψε-
ως, προβληµατισµού και µελέτης. 

Αι εκφάνσεις της ψυχής και ιδίως τα συναισθήµατα,
τα οποία ασκούν καθοριστικόν ρόλον εις την ανθρω-
πίνην συµπεριφοράν και οδηγούν εις την βαθυτέραν
συνειδητοποίησιν του έσω ανθρώπου, απετέλεσαν
αντικείµενον ιδιαιτέρας προσοχής, µελέτης, ερµηνεί-
ας, ελέγχου και προσπαθείας ορθής αναλύσεως.  Αι
σχέσεις του σώµατος µετά της ψυχής και η σηµασία
των ψυχικών λειτουργιών επί της ψυχοσωµατικής
οµοιοστάσεως απετέλεσαν, εκ παραλλήλου, ερωτή-
µατα, τα οποία τίθενται διηνεκώς από της αρχαιότη-
τος έως την εποχήν µας3. 

Από την µεγαλειώδη προσπάθειαν του
Ηρακλείτου4 να αναλώση την ζωήν του επιδιώκων
κατά κύριον λόγον την ανεύρεσιν και γνώσιν του εαυ-
τού του εις τα πλαίσια της αναζητήσεως του Λόγου5

και την προσπάθειαν του Παρµενίδου6 να εµβαθύνη 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 51, 68-80, 2014                                                                                                            69

1. Η µηχανιστική θεώρησις των νευροεπιστηµών προσπαθεί να
ερµηνεύση την σχέσιν αιτίου και αιτιατού εις όλας τας νοητικάς και
ψυχικάς διεργασίας  του ατόµου, εις σηµείον ώστε αι πλείσται των
διεργασιών να αναπτύσσωνται επί προτύπων εξηρτηµένων σχέ-
σεων και να αποτελούν  έτοιµα βάθρα αναπτύξεως περαιτέρω
διεργασιών. Βλέπε σχετικώς Woodward, James (2003). Making
Things Happen: A Theory of Causal Explanation. Oxford: Oxford
University Press.
2. Βλέπε σχετικώς Donald Hebb The Organization of Behavior
(1949). Ούτος συνέδεσεν τους νευρωνικούς µηχανισµούς µετά
των νευροψυχολογικών φαινοµένων και κατέδειξεν την αξίαν της
διαµορφώσεως  νευρωνικών δικτύων, διά την ανάλυσιν της πλη-
ροφορίας, την ορθήν παρατήρησιν και αντίληψιν αυτής και την
εµφάνισιν εκδηλώσεων, αι οποίαι ανάγονται εις την σφαίραν της
συµπεριφοράς και αποτελούν απότοκον της επιδράσεως των
πληροφοριών επί του ψυχολογικού υποβάθρου του ατόµου.
Οµοίως αξιόλογον είναι το έργον του Kandel Eric. Cellular Basis
of Behavior. San Francisco: WH Freeman 1976.

3. Wright JP, Potter P. Psyche and soma: physicians and meta-
physicians on the mind-body problem from antiquity to
Enlightenment. Oxford: Clarendon Press 2000. 
4. O Hράκλειτος ήτο εκ των κυρίων εκπροσώπων της Ιωνικής
Σχολής, έζησεv εις τηv Έφεσov και ήκµασεv κατά τηv εξηκoστήv
εvνάτη Ολυµπιάδα, ήτoι τo 504-501 π.Χ. Η πρoσωπικότης τoυ
επρoβληµάτιζεv τoυς συγχρόvoυς τoυ, oι oπoίoι, παρ’ όληv τηv
αvαγvώρισιv της σoφίας τoυ, είχov τηv αίσθησιv ότι ήτo
ιδιόµoρφoς τόσov λόγω της συvθετότητoς τoυ έργoυ τoυ όσov και
λόγω της ιδιαιτερότητoς της συµπεριφoράς τoυ. Βλέπε σχετικώς
Μπαλογιάννης Σ Ι. Ηράκλειτος ο Εφέσιος, από την δίνην της
µελαγχολίας εις την αρµονίαν του Λόγου. Εγκέφαλος 2001;38: 1-
20 και Ηράκλειτος ο Εφέσιος και η εποχή µας. Εγκέφαλος 2013;
50, 1-21.
5. Κατά τov Hegel o λόγoς εvτάσσεται δεύτερoς µεταξύ τωv τεσ-
σάρωv oυσιωδώv λέξεωv της φιλoσoφίας, αι oπoίαι συvίσταvται
εις τo Έv τoυ Παρµεvίδoυ, τov Λόγov τoυ Ηρακλείτoυ, τας Iδέας
τoυ Πλάτωvoς και τηv Εvέργειαv τoυ Αριστoτέλoυς. Ο Hegel, εκ
παραλλήλου, πρoσεπάθησεv vα εισαγάγη φιλoσoφικόv σύστηµα,
διά τoυ oπoίoυ θα ηδύvατo vα  αvτικειµεvoπoιηθή τo φιλoσoφικώς
σκέπτεσθαι. Βλέπε Hegel GWF:Lectures on the History of
Rhilosophy ed.Hoffmeister 1940. Bλέπε επίσης τηv διάλεξιv τoυ
Martin Heidegger υπό τov τίτλov Hegel and the Greeks, η oπoία
εδόθη τηv 26  Ioυλίoυ τoυ 1958 εις τηv Χαϊδελβέργηv. Επίσης
βλέπε τo έργov τoυ  Phillip Wheelwright: Heraclitus. New York:
Atheneum, 1964.σελ.19. Βλέπε και Ηρακλείτου Απόσπ. DK22
Β41.«εν το σοφόν, επίστασθαι γνώµην, ότε η εκυβέρνησε πάντα
διά πάντων». ∆ιογ. Λαέρτ. ΙΧ,1.
6. Ο Παρµενίδης είναι ο σηµαντικώτερος εκπρόσωπος της
Ελεατικής σχολής , η οποία ιδρύθη υπό του Ξενοφάνους του
Κολοφωνίου. Εγεννήθη ούτος το 514 και έζησεν έως το 440 π.Χ.
Υπέστη έντονον επίδρασιν εκ της Πυθαγορίου διδασκαλίας, καθ΄
όσον υπήρξεν µαθητής του Αµεινίου, υιού του ∆ιοχαίτου.
Συµφώνως προς τον ∆ιογένην τον Λαέρτιον ήσκησεν νοµοθετικόν
έργον εις την πατρίδα του. Ενδεχοµένως ήτο ιατρός, καθ’ όσον εις
µίαν επιγραφήν της πατρίδος του αναφέρεται ως «Παρµενίδης
Πύριτος Ουλιάδης φυσικός». Ο όρος Ουλιάδης προήρχετο εκ του
Ουλίου Απόλλωνος, ο οποίος ήτο ο κατ΄εξοχήν θεός της θεραπευ-
τικής ιατρικής. Κατά τον Nietzsche ο Παρµενίδης αποτελεί τον
αντίποδα του Ηρακλείτου. Εν τούτοις δέχεται την καθαρότητα της
σκέψεως αυτού και την αγωνίαν του διά την Αλήθειαν, θεωρών
όµως τον Ηράκλειτον υπέρτερον αυτού.



εις το Είναι και το Γίγνεσθαι7 ετέθησαν ήδη τα θεµέ-
λια της Φιλοσοφίας των Νευροεπιστηµών8. 

Εκ των προσωκρατικών φιλοσόφων ο
Εµπεδοκλής δύναται να θεωρηθή, ως ο πλέον προ-
σκείµενος εις τας Νευροεπιστήµας. Μεταγενέστερος
του Ηρακλείτου και µεγαλύτερος εις ηλικίαν του
Σωκράτους, γεννηθείς το 492 π.Χ. εις τον Ακράγαντα
της Μεγάλης Ελλάδος, προσεπάθησεν να διεισδύση
εις τα βάθη της ψυχής, να αναζητήση και να  επιση-
µάνη τας ισχυράς  δυνάµεις, αι οποίαι επικρατούν εις
την εσωτερικήν του ζωήν και καθορίζουν το συναί-
σθηµα και την κοινωνικήν πορείαν του ανθρώπου.
Ανάµεσα εις όλα τα στοιχεία επεσήµανεν ότι οι δύο
αντίθετοι συναισθηµατικοί πόλοι η Στοργή και το
Νείκος9 αποτελούν τον άξονα πέριξ του οποίου δια-
µορφώνεται όλο το φάσµα της συναισθηµατικής λει-
τουργικότητος.

Ο άνθρωπος, ως µέλος του φυσικού κόσµου και
του σύµπαντος, υπόκειται εις την επίδρασιν των στα-
θερών αυτών δυνάµεων, εκ των οποίων η Στοργή ή
Φιλότης συµβάλλει εις την διατήρησιν της εσωτερικής
του ενότητος και εις την συµφιλίωσιν µε όλην την
δηµιουργίαν και όλην την ανθρωπότητα, διά του
πνεύµατος της αγάπης, το δε Νεῖκος  εκφράζει την
εσωτερικήν διαµάχην και αντίθεσιν, η οποία επεκτεί-
νεται εκ των έσω εις το περιβάλλον του και αλλοιώνει
την κοινωνικήν συµπεριφοράν του, επιφέρουσα την
εχθρότητα, την διάσπασιν, την αντίθεσιν, τον διαχω-
ρισµόν, την έριδα, την φθοράν και τον πόνον. 

Η εναλλαγή αυτών των δυνάµεων εντός της
ανθρωπίνης ψυχής εκφράζεται διά της µεταβλητότη-
τος του συναισθήµατος και της τελικής επικρατήσεως
του άγχους και της  εσωτερικής αγωνίας, η οποία θα
καταπαύση µόνον όταν επικρατήση η Φιλότης, διά
της οποίας θα επανεύρη την εσωτερικήν του συνο-
χήν, θα συµφιλιωθή ούτος µε τον εαυτόν του, και εν
συνεχεία µε ολόκληρον τον κόσµον. 

Η ζωή και το έργον του Εµπεδοκλέους

Ο Εµπεδοκλής καταγόµενος από τον Ακράγαντα
της Σικελίας, γόνος αριστοκρατών µε δηµοκρατικάς
αρχάς, υιός του Μέτωνος10, ο οποίος το 470 π.Χ.
συνέβαλεν εις την  κατάλυσιν της τυραννίας, ιατρός11

και ιερεύς, υπήρξεν εκ των στοχαστών, οι οποίοι
εναρµόνισαν την επιστηµονικήν σκέψιν µετά της
φιλοσοφίας, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της
πολιτικής και της κοινωνιολογίας. 

∆εν γνωρίζοµεν πολλάς λεπτοµερείας από την
ζωήν του Εµπεδοκλέους. Τα αναφερόµενα από τον
∆ιογένην τον Λαέρτιον, έχουν ενίοτε αντιφατικόν
χαρακτήρα. Εν τούτοις, κυριαρχεί η άποψις ότι έχαι-
ρεν ούτος της εκτιµήσεως και του θαυµασµού των
συµπολιτών του, διά τον πλούτον των γνώσεων του,
την εφευρετικότητα, την ρητορικήν του δεινότητα, την
ιατρικήν του συγκρότησιν και τας καινοτόµους θερα-
πευτικάς µεθόδους τας οποίας εφήρµοζεν, τας φιλο-
σοφικάς δοξασίας του και την συνέπειαν της ζωής
του προς τας αρχάς και τας αξίας τας οποίας επίστευ-
εν. 

Ο θάνατος του εις ηλικίαν 69 ετών κατά τον
Αριστοτέλην, περιεβάλλετο υπό ιδιαιτέρας δόξης12,
θεοποιηθείς υπό των συµπολιτών του ή κατά την
παράδοσιν θεοποιήσας εαυτόν, παρά τα αντικειµενι-
κά τεκµήρια της θνητότητός του13.

Το συγγραφικόν έργον του συνοψίζεται κυρίως14

εις δύο ποιήµατα εις εξαµέτρους στίχους, εκ των 
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7. Το Είναι του Παρµενίδου  δεν εκφράζει στατικότητα, καθ’ όσον
αποτελεί το σταθερόν υπόβαθρον του Γίγνεσθαι ή την διαµορφω-
µένην  έκφρασιν αυτού. Είναι εύλογον, ότι  διά του Γίγνεσθαι αγό-
µεθα εις το Είναι και το Είναι, εκ παραλλήλου, δύναται να διαφο-
ροποιηθή εις έν διηνεκές Γίγνεσθαι. Εντός του Γίγνεσθαι, περι-
λαµβάνεται η ολότης του παντός, η οποία ολοκληρώνεται έτι µάλ-
λον, διά της δυνατότητος της συνεχούς µεταβλητότητος αυτού, η
οποία αναφεροµένη εις έν υψηλόν αξιολογικόν σύστηµα διασφα-
λίζει την συνεχή πορείας αυτού προς την τελείωσιν και το απόλυ-
τον.
8. Crivellato E, Ribatti D. Soul, mind and brain: Greek philosophy
and the birth of neuroscience. Brain Research
Bulletin 2007;71(1):327-338.
9. απόσπασµα Β17 (Diels-Kranz).

10.«Ἐµπεδοκλῆς, ὥς φησιν Ἱππόβοτος, Μέτωνος ἦν υἱὸς τοῦ
Ἐµπεδοκλέους, Ἀκραγαντῖνος» ∆ιογ.Λαερτ.Η, 51
11. «Φησὶ δὲ Σάτυρος ἐν τοῖς Βίοις (FHG iii. 162 sq.) ὅτι καὶ ἰατρὸς
ἦν καὶ ῥήτωρ ἄριστος». ∆ιογ.Λαερτ.Η, 57
12. «ἔφη µέσων νυκτῶν φωνῆς ὑπερµεγέθους ἀκοῦσαι προσκα-
λουµένης Ἐµπεδοκλέα, εἶτ' ἐξαναστὰς ἑωρακέναι φῶς οὐράνιον
καὶ λαµπάδων φέγγος, ἄλλο δὲ µηδέν• τῶν δ' ἐπὶ τῷ γενοµένῳ
ἐκπλαγέντων, καταβὰς ὁ Παυσανίας ἔπεµψέ τινας ζητήσοντας.
ὕστερον δὲ ἐκώλυε πολυπραγµονεῖν, φάσκων εὐχῆς ἄξια συµβε-
βηκέναι καὶ θύειν αὐτῷ δεῖν καθαπερεὶ γεγονότι θεῷ»
(∆ιογ.Λαερτ.Η,65).
13. «Ἱππόβοτος δέ φησιν ἐξαναστάντα αὐτὸν ὡδευκέναι ὡς ἐπὶ
τὴν Αἴτνην, εἶτα παραγενόµενον ἐπὶ τοὺς κρατῆρας τοῦ πυρὸς
ἐναλέσθαι καὶ ἀφανισθῆναι, βουλόµενον τὴν περὶ αὑτοῦ φήµην
βεβαιῶσαι ὅτι γεγόνοι θεός, ὕστερον δὲ γνωσθῆναι,
ἀναρριπισθείσης αὐτοῦ µιᾶς τῶν κρηπίδων• χαλκᾶς γὰρ εἴθιστο
ὑποδεῖσθαι. πρὸς τοῦθ' ὁ Παυσανίας ἀντέλεγε» (∆ιογ.
Λαέρτ.Η,69). Χαρακτηριστικόν είναι το ποίηµα του Arnold Matthew
(1822–88) Empedocles on Etna (1852).
14. Αναφέροναι και έτερα έργα του Εµπεδοκλέους ως είναι  η
"Ξέρξου διάβασις" (∆ιογ. Λαέρτ. 8,57) , το "Προοίµιον εις
Απόλλωνα", συγγράµµατα επί της Ιατρικής, επιγράµµατα, πολιτι-
κοί λόγοι, τραγωδίαι, εκ των οποίων ουδέν διεσώθη. Το έργον
«Περί φύσεως» επηρέασεν τα µέγιστα το έργον του Λουκρητίου
και του Κικέρωνος. Τα αποσπάσµατα των έργων του, διασωθέντα.. 
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οποίων το έν, υπό τον τίτλον «Περί φύσεως», έχει
εµφανή κοσµολογικόν χαρακτήρα, εισάγων εκ
παραλλήλου την εξελικτικήν οντολογίαν και το έτε-
ρον, υπό τον τίτλον «Καθαρµοί», φέρει βαθείαν θρη-
σκευτικήν απόχρωσιν. Εκ των ποιηµάτων αυτών διε-
σώθησαν µόνον αποσπάσµατα, ήτοι 450 στίχοι  ικα-
νοί, εν τούτοις, διά να καταδείξουν την δεινότητα του
λόγου του συγγραφέως, τον ενθουσιώδη χαρακτήρα
του, τας φιλοσοφικάς αρχάς του και την επίδρασιν
την οποίαν ήσκησαν επ’ αυτού το έργον του
Ηρακλείτου και του  Παρµενίδου15. 

Καθ’ όλην την διάρκειαν της ζωής του ανεζήτει την
συνειδητήν γνώσιν και την µάθησιν16, πέραν της
εµπειρικής γνώσεως, της προερχοµένης εκ των
αισθήσεων και προσεπάθη να εύρη απαντήσεις εις
φλέγοντα ερωτήµατα, αναφερόµενα εις την κοσµογο-
νίαν, την κοσµολογίαν, την  οντολογίαν, την ηθικήν,
και την κοινωνικήν πορείαν του ανθρώπου. Η παρα-
τηρητικότης του, ο εύστοχος στοχασµός, ο ποιητικός
του λόγος, ο γλωσσικός του πλούτος και η δυνατότης
του να οµιλή και να εγγίζη κατά τρόπον άµεσον, τας
βαθυτέρας χορδάς της ψυχής, τον διακρίνουν εν
µέσω των προσωκρατικών φιλοσόφων.  

Αι φιλοσοφικαί αρχαί του Εµπεδοκλέους

Κατά τον Εµπεδοκλή δεν υφίσταται γέννησις και
θάνατος17. Υπάρχει απλώς η συνένωσις και ο διαχω-

ρισµός τεσσάρων βασικών στοιχείων ή ριζωµάτων18

ήτοι του πυρός, του ύδατος, του αέρος και της γης, τα
οποία ενούµενα συνθέτουν την ζωήν και αποχωριζό-
µενα επιφέρουν την φθοράν, την αποσύνθεσιν και
τον θάνατον19. Ως εκ τούτου, ουδέν εκ των όντων
είναι αυθύπαρκτον, φέρον ιδίαν υπόστασιν, απλώς
είναι τούτο αποτέλεσµα συνθέσεως και ενώσεως των
ριζωµάτων και επανέρχεται αργότερον εις την στοι-
χειώδη κατάστασιν αυτών, χωρίς να υφίσταται θάνα-
τος, υπό την έννοιαν του τέλους ή της ανυπαρξίας. Ο
θάνατος, ως εκ τούτου, αποβάλλει την τραγικότητα
του, καθ’ όσον δεν αποτελεί µετάβασιν εις το µη όν,
όπως και η ζωή αντιστοίχως δεν εκφράζει την ύπαρ-
ξιν εκ του µη όντος. Κατ’ αναλογίαν, δεν υφίσταται η
έννοια της ανυπαρξίας ούτε του κενού, όπως δεν
υφίσταται και η έννοια της απολύτου πληρότητος20.

Οι δύο πόλοι πέριξ των οποίων αναπτύσσεται όλη
η συµπεριφορά του σύµπαντος και υπό των οποίων
καθοδηγείται, κατά την πορείαν της, η ανθρωπίνη
ψυχή είναι η έννοια της Φιλότητος και του Νείκους.
Υπό το κράτος των εννοιών αυτών επέρχεται η συνέ-
νωσις των βασικών στοιχείων  εκ παραλλήλου δε και
ο χωρισµός αυτών. Η µεν αγάπη, ως ενοποιός δύνα-
µις, συµπλησιάζει τα βασικά στοιχεία και συµβάλλει
εις την αρµονικήν οργανικήν ένωσιν αυτών, το δε
Νείκος, ως φορεύς εχθρότητος και αντιθέσεως, δια-
χωρίζει εκ νέου αυτά. Αι δύο αύται δυνάµεις υπήρχαν
πάντοτε και θα υπάρχουν διηνεκώς. Θα συνυπάρ-
χουν εις τον κόσµον και θα εναλλάσσονται κυκλικώς,
επηρεάζουσαι το σύµπαν και ιδίως την ανθρωπίνην
ψυχήν. Εκ των δύο αυτών δυνάµεων προέρχεται κατ’
επέκτασιν και η γέννησις και ο θάνατος του ανθρώ-
που21, η ζωή του οποίου αποτελεί κυκλικόν φαινόµε-
νον.
Εις την αγάπην, η οποία είναι η ανυπερβλήτου
ισχύος ενοποιός δύναµις, η οποία επενεργεί ισοτί-
µως και αρµονικώς22, την οποίαν αισθάνονται οι αν- 

14..υπό ετέρων φιλοσόφων και δοξογράφων και κυρίως του
Αριστοτέλους και του Σιµπλικίου,  συνεκεντρώθησαν κυρίως κατά
την Αναγέννησιν υπό του Γερµανού Xylander, µεταφράσας ούτος
ταύτα εις την Λατινικήν. Εξεδόθησαν εις Παρισίους το 1573 υπό
του  Stephanus και εν συνεχεία υπό σειράς Γερµανών λογίων,
συνοδευόµενα, κατά κανόνα, υπό λατινικής µεταφράσεως, εκτός
της εκδόσεως του Stein το 1852. Η ακριβεστέρα έκδοσις είναι η
υπό του  Hermann Diels εις το Βερολίνον, γενοµένη το  1901, εις
τα πλαίσια της  συλλογής Poetarum Philosophorum Fragmenta.Το
1992 ο Alain Martin διεπίστωσεν, ότι τα αποσπάσµατα, τα οποία
αναγράφονται εις σπαράγµατα παπύρου ευρεθέντα εις την
Πανόπολιν της Άνω Αιγύπτου και φυλασσόµενα εν συνεχεία εις το
Στρασβούργον, ανήκουν εις το έργον «Περί φύσεως» του
Εµπεδοκλέους. Εις τον εν λόγω πάπυρον υπάρχουν περί τούς
εβδοµήκοντα πλήρεις ή ατελείς στίχους εκ του όλου ποιήµατος. 
15 .«Ὁ δὲ Θεόφραστος (Phys. Op. 3 Diels, p. 477. 18 et n.)
Παρµενίδου φησὶ ζηλωτὴν αὐτὸν γενέσθαι καὶ µιµητὴν ἐν τοῖς ποι-
ήµασι• καὶ γὰρ ἐκεῖνον ἐν ἔπεσι τὸν Περὶ φύσεως ἐξενεγκεῖν
λόγον».∆ιογ.Λαέρτ.Η,55.
16. Απόσπ.17,14 «µάθη γάρ τοι φρένας αὔξει»
17. «ἄλλο δὲ τοι ἐρέω· φύσις οὐδενός ἐστιν ἁπάντων θνητῶν, οὐδέ
τις οὐλοµένου θανάτοιο τελευτή, ἀλλὰ µόνον µίξις τε διάλλαξίς τε
µιγέντων ἐστί, φύσις δ' ἐπὶ τοῖς ὀνοµάζεται ἀνθρώποισιν».
Αποσπ.8.

18. «τέσσαρα γὰρ πάντων ῥιζώµατα πρῶτον ἄκουε» Αποσπ. 6. Ο
αριθµός τέσσαρα και κατ’ επέκτασιν η τετρακτύς έχει ιδιαιτέραν
βαρύτητα εις την φιλοσοφίαν των Πυθαγορείων.
19. Κατά τον Αριστοτέλην ο Εµπεδοκλής ήτο ο πρώτος εκ των
φιλοσόφων, οι οποίοι ανεφέρθησαν εις  τα βασικά ταύτα στοιχεία
της δηµιουργίας. Βλέπε Aristotle, Met. A4, 985a31–3. H άποψις
του Εµπεδοκλέους δεν απέχει από την επιστηµονικήν αλήθειαν,
δεδοµένου ότι η γή παριστά τον άνθρακα, ο οποίος αποτελεί το
βασικόν στοιχείον του εµβίου κόσµου, το ύδωρ το έτερον βασικόν
στοιχείον παντός οργανισµού, ο αήρ το οξυγόνον και το πυρ τας
συνεχείς καύσεις, αι οποίαι πραγµατοποιούνται διά της ενώσεως
του άνθρακος µετά του οξυγόνου, εκ των οποίων προέρχεται η
απαιτουµένη διά την ζωήν ενέργεια.
20. ουδέ τι τού παντός κενεόν πέλει ουδέ περισσόν. Αποσπ.13.
21. «δοιή δε θνητών γένεσις, διοή δ’ απόλλειψις» Αποσπ.17,3
22. «Φιλότης ἐν τοῖσιν, ἴση µῆκός τε πλάτος τε» Αποσπ.17,20•
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θρωποι να κατανέµεται εις τα µέλη των ως  έµφυτος
δύναµις23, οφείλεται η χαρά και εις αυτήν στηρίζεται
η ευφροσύνη. Εις την συνδετικήν ικανότητα της αγά-
πης24 οφείλεται η οµοιογενής ενότης. 

Εις την αγάπην στηρίζεται όλον το έργον της
δηµιουργίας, εις την οποίαν όλα τα όντα επιθυµούν
να συνθέτουν µίαν αρµονικήν κοινωνίαν, διά της επι-
ζητήσεως της παρουσίας και της φιλικής σχέσεως
αλλήλων25. 

Το έργον της αγάπης όταν επικρατεί, τα πάντα
καθίστανται αρµονικά, συµµετρικά και λεία, όπως
είναι η επιφάνεια της σφαίρας. Το περιεχόµενον της
αγάπης είναι το µέγιστον δυνατόν, όπως είναι ο
όγκος της σφαίρας, εν σχέσει προς την επιφάνειαν
της. 

Το έργον της εχθρότητος, αντιθέτως, χαρακτηρί-
ζεται από την αλλοίωσιν της αρµονίας και την παρα-
µόρφωσιν των µορφών πέραν του συνήθους, οδη-
γούσα εις την τελικήν αποσύνθεσιν. Η διαµάχη δια-
χωρίζει τα πάντα, ακόµη και τα µέλη του σώµατος26.
Τα πάντα διέρχονται από την δοκιµασίαν της διαµά-
χης και τον κύκλον της αλλαγής και η αγωνία των,
συνυφασµένη µετά της ταλαιπωρίας και της µεταβλη-
τότητος, δεν θα καταπαύση εάν δεν επικρατήση η
ενοποιός δύναµις της αγάπης27. Ούτω, κατά κανόνα
εις την κορύφωσιν των αντιθέσεων, όταν η εχθρότης
τείνει να διασπάση και να συµπαρασύρη τα πάντα
εις την άβυσσον, έρχεται η συµφιλιωτική αγάπη επι-
βάλλει την ειρήνην και εγκαθιστά και πάλιν της ενό-
τητα28. 

Χωρίς την αγάπην και εις τα πλαίσια της εγκατα-
λήψεως του ανθρώπου εις την εχθρότητα και την
διχόνοιαν ούτος καθίσταται εξόριστος εκ του χώρου
της αρµονίας, του χώρου της θεότητος και ταλαίπω-
ρος πλέον περιφέρεται ως φυγάς,χωρίς να ευρίσκη
ποτέ ανάπαυσιν29,   δέσµιος του φόβου,  της απει-

λής30 και του φόνου31.
Ο Εµπεδοκλής προβάλλει την σφαίραν, υπό την

µορφήν σφαιρικής θείας οντότητος, «τον Σφαίρον»,
ως αρχέτυπον στερεοσκοπικήν παράστασιν της ενό-
τητος και της αρµονίας32, της πληρότητος και της
αυτοτελείας, υπό την Ορφικήν κυρίως έννοιαν, της
φιλότητος όλων των στοιχείων, τα οποία συνδέονται
διά των ισχυρών και ισοτίµων δεσµών της αγάπης,
τα οποία συγκροτούν παραστατικώς το Παρµενίδειον
«΄Εν». Η σφαίρα καθίσταται εκφραστής και σύµβο-
λον της οµοιογενείας, της ισοτιµίας, της αυτοδυνα-
µίας και της ανεξαρτησίας  και του πλήρους οµοιο-
στατικού ισοζυγίου33. Εκ παραλλήλου, η σφαίρα
δύναται να εκφράση αφ’ ενός µεν την γένεσιν της
ψυχής34 αφ΄ ετέρου δε την εσχατολογικήν έννοιαν
της αποκαταστάσεως των πάντων35, εις τα πλαίσια
της  άκρας αρµονίας και γαλήνης, διά της επικρατή-
σεως της αγάπης36.

Ο Εµπεδοκλής ως φυσικός φιλόσοφος περιγρά-
φει την κίνησιν της σελήνης πέριξ της γης, την έκλει-
ψιν του ηλίου37, το πυρ το ευρισκόµενον εις τα έγκα-
τα της γης38, την τεραστίαν ατµόσφαιραν, η οποία
περιβάλλει την γη. 

Ως γνώστης της βιολογίας και της γενετικής περι-

23. «ἥτις καὶ θνητοῖσι νοµίζεται ἔµφυτος ἄρθροις» Αποσπ.17,22
24. «σχεδύνην φιλότητα» Αποσπ.19.
25. “σὺν δ' ἔβη ἐν  Φιλότητι καὶ ἀλλήλοισι ποθεῖται”.Αποσπ.21,8
26. “ἐχθρὰ [δ' ἃ] πλεῖστον ἀπ' ἀλλήλων διέχουσι µάλιστα γέννηι τε
κρήσει τε καὶ εἴδεσιν ἐκµάκτοισι, πάντηι συγγίνεσθαι ἀήθεα καὶ
µάλα λυγρά Νείκεος ἐννεσίηισιν, ὅτι σφίσι γένναν ἔοργεν”
Αποσπ..21, 13-14..
27. «ἄλλοτε µὲν Φιλότητι συνερχόµεν' εἰς ἕνα κόσµον,ἄλλοτε δ'
αὖ δίχ' ἕκαστα φορούµενα Νείκεος ἔχθει, εἰσόκεν ἓν συµφύντα τὸ
πᾶν ὑπένερθε γένηται» Αποσπ.26,4-5.
28. «ἐπεὶ Νεῖκος µὲν ἐνέρτατον ἵκετο βένθος δίνης, ἐν δὲ µέσηι
Φιλότης στροφάλιγγι γένηται, ἐν τῆι δὴ τάδε πάντα συνέρχεται ἓν
µόνον εἶναι».Αποσπ.35,3.
29. «ἐπεὶ Νεῖκος µὲν ἐνέρτατον ἵκετο βένθος δίνης, ἐν δὲ µέσηι
Φιλότης στροφάλιγγι γένηται, ἐν τῆι δὴ τάδε πάντα συνέρχεται ἓν
µόνον εἶναι».Αποσπ.35,3.

30. Βλέπε και D. O’Brien, Pour interpréter Empédocle. Paris, Les
Belles Lettres/Leiden, E.J. Brill, 1981
31. Βλέπε την µεταξύ φόνου και φόβου σχέσιν εις τους αρχαίους
φιλοσόφους εις το έργον του E. Legrand, Bibliographie hellénique
des XV e et XVIe siècles, tome I, Paris, 1962 pp. 181–182.
32. «οὕτως Ἁρµονίης πυκινῶι κρύφωι ἐστήρικται Σφαῖρος
κυκλοτερὴς»  Αποσπ. 92 (27 DK) και «Ἁρµονίης κόλληισιν
ἀρηρότα θεσπεσίηθεν..» Αποσπ. 462 (96 DK).Βλέπε και Ilievski,
P. Hr. (1993) The Origin and Semantic Development of the Term
Harmony. David Sansone, ed. Studies in Honor of Miroslav
Marcovich. Illinois Classical Studies, Vol. XVIII. ∆ιά της σφαίρας
ενδεχοµένως ο Εµπεδοκλής εκφράζει και την Ηρακλείτειον έννοι-
αν της αφανούς αρµονίας, η οποία εγκρύπτεται εντός αυτής, διά
της ισοτίµου και ισοδυνάµου κατανοµής της µάζης της εις τον
χώρον, διά της οποίας ο µέγιστος όγκος ευρίσκεται υπό την µικρο-
τέραν δυνατήν επιφάνειαν. Ίδε « ἁρµονίη ἀφανὴς φανερῆς
κρείττων» Αποσπ. 9 Marcovich / 54 DK.
33. «ἀλλ' ὅ γε πάντοθεν ἶσος [ἔην] καὶ πάµπαν ἀπείρων Σφαῖρος
κυκλοτερὴς µονίηι περιηγέι γαίων οὐ στάσις οὐδέ τε δῆρις
ἀναίσιµος ἐν µελέεσσιν.» Αποσπ.27,27α.
34. Βλέπε Πλουταρχον De exilio 607D « την γένεσιν αποδηµίαν
αποκορίζεται τω πραοτάτω των ονοµάτων»
35. Βλέπε και « ὃν δεῖ οὐρανὸν µὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων
ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόµατος
πάντων ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ᾿ αἰῶνος».Πραξ 2,21.
36. «ὁ Θεὸς ἐν ἡµῖν µένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωµένη ἐστὶν ἐν
ἡµῖν».Α΄Ιωαν.4,12.
37. «ἀπεστέγασεν δὲ οἱ αὐγάς,ἔστ' ἂν ἴηι καθύπερθεν, ἀπεσκνί-
φωσε δὲ γαίης τόσσον ὅσον τ' εὖρος γλαυκώπιδος ἔπλετο µήνης.
ὣς αὐγὴ τύψασα σεληναίης κύκλον εὐρύν . . .» Αποσπ.42-43.
38. «πολλὰ δ' ἔνερθε οὔδεος πυρὰ καίεται». Αποσπ.52



γράφει, την εµβρυογένεσιν, τα φαινόµενα της τερατο-
γενέσεως39, τας διαµαρτίας περί την διάπλασιν και
τας χιµαιρικάς µορφάς40, αι οποίαι ενθυµίζουν τας
συγχρόνους παρεµβάσεις εις το γονιδίωµα41. Εκ
παραλλήλου, περιγράφει την οντογένεσιν, η οποία
υπό το κράτος της αγάπης δίδει αρµονικάς και λει-
τουργικάς µορφάς, ενώ κατευθυνοµένη υπό της
εχθρότητος, εµφανίζει πολυαρίθµους ατυπίας εις την
µορφολογίαν των ζώων και των φυτών, µε πολυδιά-
στατον χαρακτήρα και ιδιαιτέραν πολυµορφίαν.

Οι ιστοί, τα όργανα και τα µέλη συνίστανται εκ των
βασικών δοµικών στοιχείων του σύµπαντος ήτοι της
γής του, ύδατος, του πυρός και του αιθέρος, τα οποία
συντήκονται ισοτίµως42 (B 96). Ο Εµπεδοκλής προ-
σπαθεί να διεισδύση εις την φυσιολογίαν της ανα-
πνοής και της σχέσεως αυτής µετά της αιµατικής
κυκλοφορίας, περιγράφων την σχέσιν του αέρος
µετά του ύδατος εις την ωραιοτάτην µεταφορικήν
εικόνα της κλεψύδρας, την οποίαν κρατά διά της χει-
ρός της η κόρη παίζουσα (ώσπερ όταν παις κλεψύ-
δρη παίζουσα διειπετέος χαλκοίο)43. Εις τον
Εµπεδοκλέα παρέχεται η εντύπωσις ότι διακρίνεται
εµφανώς εις το έργον του η καρδιοκεντρική θεώρησις
της σκέψεως και των νοητικών λειτουργιών, δεδοµέ-
νου ότι αναφέρει ότι το αίµα το περιβάλλον την καρ-
δίαν συνδέεται µετά της νοήσεως44. Εν τούτοις, ο
Εµπεδοκλής δεν εννοεί το αίµα των στεφανιαίων
αγγείων, ούτε αίµα εντός του περικαρδίου, αλλά την
κυκλοφορίαν του αίµατος εκ της καρδίας και την
δυνατότητα λειτουργίας των οργάνων διά του κυκλο-
φορουµένου αίµατος, ιδίως  δε την λειτουργίαν του
εγκεφάλου, ο οποίος αποτελεί το κέντρον της σκέψε-
ως και της νοήσεως.

Ο Εµπεδοκλής εις εαυτόν

Είναι αξία πολλού λόγου η θέσις, την οποίαν είχεν 
ο Εµπεδοκλής προς εαυτόν.    Αρχικώς παρέχεται η 

εντύπωσις ότι εδέχετο να τιµάται ως θεός, θεωρών
ότι διά της ζωής του, των γνώσεων του, της προσφο-
ράς εις τους συµπολίτας του περιεβλήθη υπό δόξης,
ανήλθεν εις θείον βάθρον, υπερβαίνων την ανθρωπί-
νην θνητότητα45. Είναι γεγονός ότι ο Εµπεδοκλής
ήτο πάντοτε περιζήτητος, πολύτιµος, απαραίτητος
ως ιατρός, ως ιερεύς, ως µάντης και ως φορεύς της
αληθείας και θεωρείτο ότι υπερείχεν όλων των
ανθρώπων46. Εν τούτοις, δίδων έδαφος εντός της
ψυχής του εις την ∆ιαµάχην, αποκόπτεται του θείου,
όπως και όλοι οι άνθρωποι και περιφέρεται τελικώς
ως φυγάς πλανώµενος47, υπό πλήρη αποπροσωπο-
ποίησιν, χωρίς να γνωρίζη πλέον την υπόστασιν του,
υπάρχων απλώς ως µέλος του φυσικού κόσµου, ως
ιχθύς εκτός θαλάσσης48, ευρισκόµενος εις αξιοθρή-
νητον κατάστασιν, αφού πλέον απώλεσεν την προγε-
νεστέραν τιµήν και ευρέθη δέσµιος εις το σπήλαιον49

των παθών και των αντιθέσεων. 
Αναλογίζεται πόσον δυστυχής είναι ο άνθρωπος,

ο οποίος υφίσταται τόσην εσωτερικήν µεταβλητότη-
τα50, τόσην τρεπτότητα51, τόσην ρευστότητα52,
τόσην ασάφειαν, δέσµιος της κακότητος και του
πόνου53. 

Εν τούτοις, η σοφία και η γνώσις ανατείνει τον
άνθρωπον και τον αποκαθιστά εις το αρχαίον κάλλος.
Η εσωτερική αρµονία, η υψηλή νόησις και η δυνατό-
της κατανοήσεως ακτινοβολεί εκ νέου εντός του
φυσικού κόσµου και ειρηνεύει τα πάντα54. 

Είναι  ευτυχής όποιος απέκτησεν τον πλούτον της 
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39. «ἧι πολλαὶ µὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν, γυµνοὶ δ'
ἐπλάζοντο βραχίονες εὔνιδες ὤµων, ὄµµατα' τ' οἶα ἐπλανᾶτο
πενητεύοντα µετώπων».Αποσπ.57.
40. «πολλὰ µὲν ἀµφιπρόσωπα καὶ ἀµφίστερνα φύεσθαι, βουγενῆ
ἀνδρόπρωιρα, τὰ δ' ἔµπαλιν ἐξανατέλλειν ἀνδροφυῆ βούκρανα,
µεµειγµένα τῆι µὲν ἀπ' ἀνδρῶν τῆι δὲ γυναικοφυῆ, σκιεροῖς
ἠσκηµένα γυίοις».Απόσπ. 61.
41. Αποσπ. 61 και Aristotle, Phys. II 8, 198b29.
42. Η δε χθών τούτοισι ίση συνέκυρσε µάλιστα Αποσπ.98.Βλέπε
και Αποσπ.96 διά την δηµιουργίαν των ιστών.
43. Αποσπ.100.
44. «Αίµα γαρ ανθρώποις περικάρδιον έστι νόηµα»Αποσπ.105.

45. «Εγώ δ’ υµίν θεός άµβροτος, ουκέτι θνητός πωλεύµαι µετά
πάσι τετοιµένος ώσπερ έοικα». Αποσπ.112,5 (Καθαρµοί).
46. « ει θνητών περίκειµι πολυφθερέων ανθρώπων;» Αποσπ.114
(Καθαρµοί).
47. «τῶν καὶ ἐγὼ νῦν εἰµι, φυγάς θεόθεν καὶ ἀλήτης, Νείκεϊ µαινο-
µένωι πίσυνος Αποσπ.115.
48. «ἤδη γάρ ποτ' ἐγὼ γενόµην κοῦρός τε κόρη τε θάµνος τ'
οἰωνός τε καὶ ἔξαλος ἔλλοπος ἰχθύς».Αποσπ.117 «κλαῦσά τε καὶ
κώκυσα ἰδὼν ἀσυνήθεα χῶρον» Αποσπ.118.
49. Ο Εµπεδοκλής ενταύθα ευρίσκεται υπό την επίδρασιν των
Ορφικών δοξασιών, κατά τας οποίας ο κόσµος είναι έν εστεγασµέ-
νον σπήλαιον, εις το οποίον επικρατούν µεν τα πάθη, αλλά ακο-
λουθούν αι οδυνηραί συνέπειαι αυτών. Ενθυµίζει εκ παραλλήλου
την Πλατωνικήν παραβολήν του σπηλαίου (Πολιτεία Ζ.514α) 
50. «ὢ πόποι, ὢ δειλὸν θνητῶν γένος, ὢ δυσάνολβον, τοίων ἔκ
τ' ἐρίδων ἔκ τε στοναχῶν ἐγένεσθε» Αποσπ.124.
51. Παράβαλε «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρηµα τέλειον
ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ' ᾧ οὐκ
ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασµα» Ιακ.1,17.
52. «ἔργα τε ῥευστά» Αποσπ.121
53. «τοιγάρτοι χαλεπῆισιν ἀλύοντες κακότησιν οὔποτε δειλαίων
ἀχέων λωφήσετε θυµόν».Αποσπ.145
54. Παράβαλε «Òκαὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα
νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑµῶν». Φιλιπ.4,7



της σοφίας55 και αι σκέψεις του διαπνέονται υπό του
θείου56.

Ο Εµπεδοκλής οµολογεί εις κατάστασιν αυτογνω-
σίας, ότι παρ’ όλην την σοφίαν και την βίωσιν των
αρετών είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προσεγγίση
το θείον57 και η προσπάθεια αυτή, η οποία αποτελεί
το επίκεντρον της σκέψεως πολλών ανθρώπων είναι
ανέφικτος, καθ΄ όσον το θείον είναι Νούς58, ο οποίος
φέρει όλην την ιερότητα, είναι αδύνατον να περιγρα-
φή υπό των ανθρώπων59, µη φέρων ανθρωποµορ-
φικά και ανθρωποµετρικά στοιχεία60. 

Είναι αρκετόν ο άνθρωπος να απέχη της κακότη-
τος61 και να συνειδητοποιήση την ανθρωπίνην
φύσιν του, την οποίαν οφείλει να τιµά διά των αρετών
του62.

Ο Εµπεδοκλής ως Νευροεπιστήµων

Ο Εµπεδοκλής υπογραµµίζει αφ’ ενός µεν την
συνεχή αµφισβήτησιν, η οποία κατά κανόνα ταλαι-
πωρεί την σκέψιν των ανθρώπων63, αφ’ ετέρου δε
αποτρέπει από την µονόπλευρον εστίασιν του νου. 

Η αµφισβήτησις και ο προβληµατισµός, είναι
γεγονός, ότι αποτελούν τα θεωρητικά θεµέλια της
επιστηµονικής ερεύνης ιδίως εις τον χώρον των
Νευροεπιστηµών. Πολλά έτη αργότερον οι σκεπτικοί
και ιδίως ο Σέξτος ο Εµπειρικός64 έθεσαν την αµφι-
σβήτησιν ως βασικόν υπόβαθρον της επιστήµης και
της φιλοσοφίας, εις την προσπάθειαν των να απαλ-
λάξουν τον σκεπτόµενον άνθρωπον από την καθή-
λωσιν εις τον δογµατισµόν και κατ’ επέκτασιν από το 

άγχος και την αγωνία, η οποία απορρέει από την
προσπάθειαν της υποστηρίξεως ακάµπτων δογµατι-
κών θέσεων, αι οποίαι εκ παραλλήλου αποµακρύ-
νουν από την συνεχή προσπάθειαν διά την αναζήτη-
σιν της αληθείας65.

Εις τον χώρον των βιολογικών επιστηµών η θεω-
ρία του Εµπεδοκλέους επί των τεσσάρων ριζωµά-
των66, τα οποία είναι ίσης σηµασίας, ισχύος και
βαρύτητος67, αποτελούντα την απαρχήν της ζωής
έχει ουσιώδη υπόστασιν. Η γή, το πύρ, ο αήρ και το
ύδωρ αποτελούν τα ουσιώδη στοιχεία του εµβίου
κόσµου, εκφράζοντα την ενότητα και συγχρόνως την
πολλαπλότητα,  επί ελλείψεως ή διαχωρισµού ενός
εκ των οποίων η ζωή σταµατά68. 

Τα µιτοχόνδρια

Η αρµονική και ισότιµος συνύπαρξις των ριζωµά-
των του Εµπεδοκλέους πραγµατοποιείται εντός των
µιτοχονδρίων των κυττάρων, τα οποία αποτελούν τα
ουσιωδέστερα διά την ζωήν οργανύλλια, διά των
οποίων καθίσταται εφικτή η ενδοκυττάριος παραγω-
γή ενεργείας και επιτυγχάνεται η κυτταρική οµοιόστα-
σις, η κυτταρική διαφοροποίησις και κατ΄ ουσίαν η
διατήρησις της ζωής. 

Τα τέσσερα ριζώµατα του Εµπεδοκλέους ευρίσκο-
νται υπό άρρηκτον σύνδεσιν µετά των µεµβρανικών
συστηµάτων των µιτοχονδρίων. Ήτοι, η γή εκφράζει
τας πρωτεΐνας, τα λιποειδή, το ασβέστιον, τον σίδη-
ρον και τα έτερα µέταλλα και ιόντα, τα οποία αποτε-
λούν την θεµέλειον ουσίαν και τας  µεµβρανικάς
δοµάς του µιτοχονδρίου, εις τας οποίας η συνεχής
διεργασία της οξειδωτικής φωσφορυλιώσεως αποτε-
λεί έν άσβεστον πυρ, διά του οποίου παρέχεται η
απαιτουµένη ενέργεια (ATP) διά την επιβίωσιν του
κυττάρου69. Εκ παραλλήλου, διά της αναπνευστικής 
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55. Παράβαλε «῏Ω βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως
Θεοῦ!» Ρωµ.11,33...
56. «ὄλβιος, ὃς θείων πραπίδων ἐκτήσατο πλοῦτον» Αποσπ.132
57. «οὐκ ἔστιν πελάσασθαι ἐν ὀφθαλµοῖσιν ἐφικτόν ἡµετέροις ἢ
χερσὶ λαβεῖν, ἧιπέρ τε µεγίστη πειθοῦς ἀνθρώποισιν ἁµαξιτὸς εἰς
φρένα πίπτει» Αποσπ.133.
58. «ἀλλὰ φρὴν ἱερὴ καὶ ἀθέσφατος ἔπλετο µοῦνον»
59. Παράβαλε «τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου» Ρωµ.11,34.
60. Ο Εµπεδοκλής όπως και ο Ηράκλειτος και ο Ξενοφάνης απορ-
ρίπτει την ανθρωποµορφικήν έννοιαν του θείου. Ο λόγος, το νοείν
και η φρήν είναι αι έννοιαι, αι οποίαι συνδέονται κατά τρόπον άµε-
σον µετά του θείου, αποτελούσαι ιδιότητας αυτού, τας ενεργείας
αυτού και το κύριον περιεχόµενον της υποστάσεως αυτού. Βλέπε
και Ξενοφάνους αποσπ.11-16 και 23.
61. «νηστεῦσαι κακότητος» Αποσπ.144. 
62. Παραβ. «διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡµᾶς διὰ δόξης
καὶ ἀρετῆς, δι᾿ ὧν τὰ τίµια ἡµῖν καὶ µέγιστα ἐπαγγέλµατα
δεδώρηται» Β΄ Πετρ.1,3.
63. «ἀνδράσι καὶ δύσζηλος ἐπὶ φρένα πίστιος ὁρµή.» Απόσπ.114
(Καθαρµοί).
64. Βλέπε και  Baloyannis SJ: Sextus Empiricus and the scientific
skepticism  Encephalos 50, 62-74, 2013.

65. Sextus Empiricus. 1840–41. Sexti Empirici opera: Graece et
Latine, edited by Johann Albert Fabricius, Editio emendatior, 2
vols. Leipzig: B. G. Teubner
66. Αποσπ.Β6
67. Αποσπ.Β17,27
68. «φύσις οὐδενός ἐστιν ἁπάντων θνητῶν, οὐδέ τις οὐλοµένου
θανάτοιο τελευτή, ἀλλὰ µόνον µίξις τε διάλλαξίς τε µιγέντων ἐστί,
φύσις δ' ἐπὶ τοῖς ὀνοµάζεται ἀνθρώποισιν». Αποσπ.8.
69. Πολλαί απόψεις συγκλίνουν εις την αποδοχήν της συνεχούς
οξειδωτικής καταπονήσεως ως αιτίας του γήρατος και πολλών
νευροεκφυλιστικών παθήσεων, υπογραµµίζουσαι ούτω την µεγί-
στην σηµασίαν της καλής λειτουργίας των µιτοχονδρίων (αρµονι-
κής συνυφάνσεως των ριζωµάτων) διά την ορθήν λειτουργίαν του
κυττάρου και κατ΄ επέκτασιν διά την ποιοτικήν στάθµην της ζωής
του ατόµου. Βλέπε Lovell MA, Markesbery WR. Oxidatively mod-
ified RNA in mild cognitive impairment.  Neurobiology of Disease.
2008; 29: 169–175 και Ansari MA, Scheff SW. NADPH-oxidase ..



λειτουργίας, η οποία λαµβάνει χώραν επί των εσωτε-
ρικών µεµβρανικών συστηµάτων του µιτοχονδρίου,
διά των αναπνευστικών συµπλεγµάτων (I έως V) και
του προσλαµβανοµένου εκ της αναπνοής οξυγόνου
(ἠδ' Ἀιδωνεύς70), συντίθεται συνεχώς ύδωρ (Νῆστίς
θ', ἣ δακρύοις τέγγει κρούνωµα βρότειον) και επιτυγ-
χάνεται η οξεοβασική ισορροπία71, ήτοι η ουσιώδης
ιοντική αρµονία, η οποία απαιτείται διά την αποφυγήν
της αποπτώσεως του κυττάρου72. 

H ρύθµισις της οµοιοστάσεως του ασβεστίου (η
γή, Ἥρη τε φερέσβιος73) από τα µιτοχόνδρια καθιστά 
εφικτήν την επιβίωσιν των κυττάρων και την ορθήν
επικοινωνίαν και ανταλλαγήν πληροφοριών µεταξύ
των νευρικών κυττάρων, διά των νευροδιαβιβαστών
και των υποδοχέων των, χωρίς να επέρχεται υπέρµε-
τρος κόπωσις και δευτερογενής εκφύλισις74, η οποία
θα είχε οδυνηράς συνεπείας διά την ζωήν και την λει-
τουργικότητα του ατόµου75. Εκ παραλλήλου το ασβέ-
στιον (η γη) εις τα µιτοχόνδρια76 διατηρεί άσβεστον
την παραγωγήν ενεργείας (πυρ, Ζεὺς ἀργὴς) διά της
ενεργοποιήσεως των ενζύµων της οξυδωτικής
φωσφορυλιώσεως και του τρικαβονικού κύκλου77.

Ούτως η λειτουργία των µιτοχονδρίων επιτρέπει 
την διατήρησιν της ζωής78.   Η σταδιακή εκφύλισις 

αυτών συνεπάγεται το γήρας, η δε πρώϊµος αλλοίω-
σις της µορφολογίας και της λειτουργικότητος αυτών,
η οποία συνεπάγεται την ελάττωσιν του ενεργειακού
δυναµικού των κυττάρων και ιδίως των νευρώνων79

συνδέεται µετά των εκφυλιστικών παθήσεων του
εγκεφάλου, των ανοιών και ιδίως µε την νόσον του
Alzheimer80,81, της νόσου του Parkinson, της χορεί-
ας του Huntington82 και πολλών άλλων παθήσεων,
η νόσησις εκ των οποίων έχει τραγικάς συνεπείας διά
τον πάσχοντα.

Το κρικοειδές σύστηµα- Ο αµυγδαλοειδής πυρήν

Συγχρόνως εις τον χώρον των νευροεπιστηµών ο
Εµπεδοκλής διά της φιλοσοφίας του εισέρχεται εις
τας πλέον αρχεγόνους περιοχάς του εγκεφάλου, εις
τον κρικοειδή σχηµατισµόν83, ένθα στοιχειοθετούνται
αι πρωτογενείς έννοιαι της ηθικής συνειδήσεως αι
οποίαι ασκούν καθοριστικήν βαρύτητα εις την δια-
µόρφωσιν της προσωπικότητος και της ανθρωπίνης
συµπεριφοράς84. 

Οι δύο πόλοι του συναισθήµατος του ανθρώπου,
οι οποίοι ασκούν καθοριστικήν βαρύτητα επί της κοι-
νωνικής συµπεριφοράς αυτού είναι η Φιλότης και το
Νείκος, όπως ετέθησαν υπό του Εµπεδοκλέους.
Αµφότερα τα συναισθήµατα ταύτα πρωτογενώς
δοµούνται εντός των νευρωνικών δικτύων του αµυ-
γδαλοειδούς πυρήνος85, εις τα οποία ευρεία σειρά
νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων συµβάλλουν εις
την περαιτέρω ανάλυσιν και προώθησιν αυτών εις 
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69. ..activation and cognition in Alzheimer disease progression.
Free Radical Biology and Medicine 2011; 51: 171–178. 
70. Αποσπ.6
71. Kokoszka JE, Coskun P, Esposito LA, Wallace DC. Increased
mitochondrial oxidative stress in the Sod2 (+/2) mouse results in
the agerelated decline of mitochondrial function culminating in
increased apoptosis.Proc Natl Acad Sci U S A 2001; 98: 2278–
2283.
72. Seelert H, Dani DN, Dante S, Hauss T, Krause F, et al.  From
protons to OXPHOS supercomplexes and Alzheimer’s disease:
structure-dynamics-function relationships of energy-transducing
membranes. Biochim Biophys Acta 2009;1787: 657–671.και
Trushina E, Nemutlu E, Zhang S, Christensen T, Camp J, et al.
Defects in Mitochondrial Dynamics and Metabolomic Signatures
of Evolving Energetic Stress in Mouse Models of Familial
Alzheimer’s Disease. PLoS ONE 2012 ; 7(2): e32737.
doi:10.1371/journal.pone.0032737.
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85. Η σηµασία του αµυγδαλοειδούς πυρήνος εις την πρωτογενή
δόµησιν του συναισθήµατος κατέστη αντιληπτή αρχικώς διά των.. 



ευρυτάρας νευρωνικάς περιοχάς, εν τέλει δε εις τον
φλοιόν των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων και ιδίως του
κροταφικού και µετωπιαίου λοβού86 .

Εκ των σχηµατισµών του αµυγδαλοειδούς πυρή-
νος, ο πλάγιος βασικός πυρήν (BLA) φαίνεται ότι
συµβάλλει εις την διαφοροποίησιν των πρωτογενών
συναισθηµάτων επί τη βάσει των αισθητικοαισθητη-
ριακών εµπειριών του ατόµου, ενώ ο κεντρικός
πυρήν διαδραµατίζει σηµαντικόν ρόλον εις την όλην
συναισθηµατικήν εγρήγορσιν του ατόµου και εις τας
αντιδράσεις εκ του αυτονόµου νευρικού συστήµατος. 
Η φιλότης ούτω και το νείκος ενισχύονται ή διαφορο-
ποιούνται υπό το κράτος των εξωτερικών ερεθισµά-
των, τα οποία δέχεται εκ του περιβάλλοντος το άτο-
µον. Ο φλοιός της κογχικής µοίρας του µετωπιαίου
λοβού συµβάλλει ουσιωδώς εις την διαµόρφωσιν της
συµπεριφοράς, υπό το κράτος των πρωτογενών
συναισθηµάτων, ενώ η προσθία µοίρα της έλικος του
προσαγωγίου µετέχει εις την διαµόρφωσιν της
καταλλήλου κοινωνικής εκφράσεως των πρωτογε-
νών συναισθηµάτων, αποτελούσα ούτω την πύλην
εξωτερικεύσεως της Φιλότητος και του Νείκους.

Ο αµυγδαλοειδής πυρήν έχει σφαιρικόν σχήµα,
ανταποκρινόµενος προς την περιγραφήν του
Σφαίρου υπό του Εµπεδοκλέους87. Εκ παραλλήλου,
υπό το κράτος της φιλότητος ήτοι των θετικών συναι-
σθηµάτων η προσωπικότης του ανθρώπου αποκτά
την µεγαλυτέραν δυνατήν εσωτερικήν συνοχήν, η
οποία διατηρείται διά της συνεκτικής δυνάµεως της
αγάπης και της εσωτερικής χαράς. Ο άνθρωπος έχει
την πληρότητα και την σφαιρικότητα του µικρού παι-
δός. 

Αργότερον όµως όταν τα αρνητικά συναισθήµατα
(το Νείκος) καταλαµβάνουν χώρον εντός της ψυχής,
δοµούµενα εις τους σχηµατισµούς του κρικοειδούς 
συστήµατος διαταράσσεται η απλότης και η σφαιρι-
κότης. Αυξανοµένου του Νείκους, αυξάνεται η δυσαρ-

µονία και αλλοιούται η σφαιρικότης, αυξάνονται αι
εσωτερικαί αντιθέσεις, αι αιχµαί και κατατέµνεται η
ενότης της ψυχής88. 

Η δίνη επικρατεί εις την ψυχήν, συνεπεία της δια-
ταραχής της εσωτερικής οµοιοστάσεως και της σιω-
πήσεως της υπό της Φιλότητος ενορχηστρωµένης
εσωτερικής αρµονίας. Το αίσθηµα του φόβου, συνε-
πεία του Νείκους, αναπτυσσόµενον εντός των δοµών
του αµυγδαλοειδούς πυρήνος89 υπό το κράτος εξω-
τερικών ερεθισµάτων90, αλλοιώνει την εσωτερικήν
τάξιν, εµβάλλει την αγωνίαν και την ανασφάλειαν,
εισάγει την υπαρξιακήν απειλήν και περιορίζει την
ισχύν της Φιλότητος. 

Το δράµα των συγκρουοµένων συναισθηµάτων
εις την ψυχήν του ανθρώπου, αι αντιθέσεις, η µετα-
βλητότης, αι πολυάριθµοι εναλλαγαί, η αστάθεια
αποτελούν το αποτέλεσµα της συνεχούς  διακυµάν-
σεως και εναλλαγής της επικρατήσεως της Φιλότητος
και του Νείκους. 

Η Φιλότης συνενώνει91 συνθέτει, ελκύει, εναρµο-
νίζει, εκβάλλει τον φόβον92, οικοδοµεί 93 ολοκληρώ-
νει, συνυπάρχει µετά της αληθείας94, οδηγεί εις την
κοινωνικήν συµφιλίωσιν διά των έργων της αγάπης
και της αρετής95 και το Νείκος διασπά, εισάγει τον
φόβον, τον φθόνον, τον δόλον96 και την ανασφάλει-
αν, αλλοιώνει την διάνοιαν97, οδηγεί το άτοµον εις
συνεχή αγωνίαν και το αναγκάζει να ευρίσκεται υπό
συνθήκας συνεχούς αµύνης, επιθέσεως προκλήσε-
ως του κακού98 και  της φθοράς. 

΄Οσον περισσότερον συνεχίζεται η εναλλαγή της
Φιλότητος και του Νείους τόσον περισσότερον παρα-
µένει ο άνθρωπος  δέσµιος εντός του κύκλου των 
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85. ..εργασιών των Klüver και Bucy το 1937 και εν συνεχεία του
Weiskrantz  το1956. Έκτοτε διά ευρείας σειράς µελετών κατέστη
αντιληπτόν, ότι ο αµυγδαλοειδής πυρήν αποτελεί κέντρον συναι-
σθηµατικών διεργασιών, τύπων συµπεριφοράς και αντανακλαστι-
κών απαντήσεων εκ του αυτονόµου νευρικού συστήµατος εις τας
συναισθηµατικού χαρακτήρος διεγέρσεις. (Hilton και Zbrozyna,
1963).
86. Cardinal R N, Parkinson JA, J Hall, BJ. Everitt Emotion and
motivation: the role of the amygdala, ventral striatum, and pre-
frontal cortex Neurosc Biobehav Rev. 2002;26 (3) 321–352.
87. Αποσπ.Β28-29. Ο Σφαίρος του Εµπεδοκλέους παραλληλίζεται
προς την σφαίραν του Παρµενίδου. Εκφράζει την απόλυτον αρµο-
νίαν και την απόλυτον συνοχήν, την πληρότητα και την ολοκλήρω-
σιν, την µεγίστην περιεκτικότητα και την δυνατότητα της οµοτίµου
διευρύνσεως, χωρίς την αλλοίωσιν της µορφής. Εκφράζει το Έν,
το οποίον πρέπει να παραµένη αναλλοίωτον.

88. Απόσπ.Β30
89. Ο φόβος εις τον άνθρωπον συνδέεται κυρίως µετά του αριστε-
ρού αµυγδαλοειδούς πυρήνος, επί βλάβης του οποίου καταργείται
το συναίσθηµα του φόβου και αι εξ αυτού προερχόµεναι .αντιδρά-
σεις (Funayama, Grillon, Davis, Phelps, 2001). ∆ιά την ορθήν
συνειδητοποίησιν του φόβου και την αναγνώρισιν του φοβικού
αιτίου απαραίτητος είναι η ορθή λειτουργικότης του ιπποκάµπου
(Bechara et al., 1995). 
90.Βλέπε και  Öhman A,  Mineka S.  Fears, phobias, and pre-
paredness: Toward an evolved module of fear and fear learning.
Psychol. Rev. 2001;108 483–522.
91. ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡµᾶς Β΄ Κορ 5,14.
92. φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει
τὸν φόβον Α΄Ιωάν 4,28.
93. ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδοµεῖ. Α΄Κορ.8,1
94. ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.Β΄Ιωάν.3.
95. ἀγαθοποιοῦντας φιµοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνω-
σίαν· Α΄ Πετρ.2,15
96. µεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, Πωµ.1,29.
97. ἐσκοτισµένοι τῇ διανοίᾳ, ὄντες Εφεσ.4,18.
98. καὶ ὑµᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωµένους καὶ ἐχθροὺς τῇ
διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, Κολ 1,21.



παθών του και των προσπαθειών ανευρέσεως της
πραγµατικής υποστάσεως του99 και εγκαταστάσεως
της εσωτερικής γαλήνης.

Εν συµπεράσµατι

Εις τον χώρον της φιλοσοφίας ο Εµπεδοκλής
προεβλήθη ως πρότυπον ηθικού φιλοσόφου και
Νευροφιλοσόφου100, ο οποίος αγωνίζεται να ερµη-
νεύση τα αίτια της συνεχούς διελκυστίνδας µεταξύ
της αγάπης και του µίσους, της χαράς και του πόνου,
της ενότητος και της διασπάσεως, της ζωής και της
φθοράς. Προσεπάθησεν ούτος να εισέλθη εις τα
βάθη της ψυχής και να εναρµονίση Ηρακλειτείους και
Παρµενιδίους απόψεις µετά των εσωτερικών βιωµά-
των του, τα οποία, εν µέσω αντιθέσεων και  µετά
πόνου αποκαλύπτει εις το έργον του και ιδίως εις
τους καθαρµούς101. 

Ο Εµπεδοκλής προσεπάθησεν, εκ παραλλήλου,
να εγγίση την πραγµατικότητα και να την διαχωρίση
από τον µύθον, τον οποίον εχρησιµοποίησεν κατά
συµβολικόν τρόπον, διά να έχη την δυνατότητα να
καταστήση την αλήθειαν πλέον ευπρόσδεκτον και
παραστατικήν. 

Η επίδρασις της σκέψεως του Εµπεδοκλέους εις
τους νεωτέρους φιλοσόφους, ως είναι ο Kant και ο
Nietzsche102 είναι έκδηλος. Εις τον Nietzsche το
καλόν και το κακόν, η δύναµις και η αδυναµία, η ισχυ-
ρά θέλησις και η αβουλία, η ελευθερία και η υποτα-
γή103,  το Απολλώνιον και το ∆ιονυσιακόν πνεύµα,
κατά το µέτρον της Φιλότητος και του Νείκους επηρε-
άζουν διηνεκώς την ζωήν του και διακατέχουν συνε-
χώς την σκέψιν του.

∆ιά τον Νευροεπιστήµονα, αι έννοιαι της
Φιλότητος και του Νείκους, αι οποίαι αποτελούν τους
δύο πόλους όλου του φάσµατος της εσωτερικής ζωής
του ανθρώπου και τον υποβολέα του δράµατος της
κοινωνικής συµπεριφοράς αυτού έχουν συγκεκριµέ-
νην πρωτογενή εντόπισιν, εντός της σφαιρικής δοµής 
του αµυγδαλοειδούς πυρήνος και εντός των σφαιρι-

κών σχηµατισµών των µαστίων104.
Παρά το γεγονός ότι ο Αλκµαίων ο Κροτωνιάτης

θεωρείται ο πρώτος Νευροεπιστήµων και Νευρο-
φιλόσοφος105, εν τούτοις ο Εµπεδοκλής εισήλθεν 
βαθύτερον αυτού εις τον χώρον της ψυχικής εκφρά-
σεως των εγκεφαλικών λειτουργιών και είναι ο πρώ-
τος, ο οποίος εισήγαγεν την έννοιαν του σφαιροει-
δούς ή κρικοειδούς συστήµατος ως κέντρου των
συναισθηµάτων και της κοινωνικής συµπεριφο-
ράς106, εις το οποίον αναµιγνύονται107 και  αλληλο-
συγκρούονται η αγάπη και ο φθόνος, η προσέγγισις
και η αποφυγή, η ειρήνη και η µάχη, η ηρεµία και ο
φόβος, το αγαθόν και το κακόν, η αναλογία και η
ασυµµετρία108. 

Περιγράψας ο Εµπεδοκλής όλας τας ψυχικάς δια-
κυµάνσεις του ανθρώπου και την πορείαν του εις την
αναζήτησιν της ειρήνης και της οµοιοστατικής ισορ-
ροπίας, ανέλυσεν κατ’ ουσίαν την λειτουργικότητα
του αµυγδαλοειδούς πυρήνος. Χωρίς να είναι ανατό-
µος, µε την τέµνουσα σκέψιν του σχηµατοποίησεν
τας δοµάς της συναισθηµατικής εκφράσεως υπό την

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 51, 68-80, 2014                                                                                                             77

99. ἧι δὲ διαλλάσσοντα διαµπερὲς οὐδαµὰ λήγει,ταύτηι δ' αἰὲν
ἔασιν ἀκίνητοι κατὰ κύκλον.” Απ. 17.12-13
100. Churchland P.  Neurophilosophy. Cambridge, MA: MIT
Press. 1986.
101. ὢ πόποι, ὢ δειλὸν θνητῶν γένος, ὢ δυσάνολβον, τοίων ἔκ τ'
ἐρίδων ἔκ τε στοναχῶν ἐγένεσθε Απ[οσπ.124.
102. Leiter B: Nietzsche and the Morality Critics. Ethics 1997:107:
250–385.και  Reginster B: The Affirmation of Life: Nietzsche on
Overcoming Nihilism. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 2006.
103. Guay R: Nietzsche on Freedom, European Journal of
Philosophy 2002;10: 302–327.

104. Catani M , Dell’Acquaa F, Thiebaut de Schottena M. A revised
limbic system model for memory, emotion and behavior. Neurosci
Biobehav Rev 2013;37: 1724–1737.
105. Wachtler J. De Alcmaeone Crotoniata, Leipzig: Teubner
1896. Ο Αλκµαίων θεωρείται ότι ήτο ο πρώτος, ο οποίος υπεγράµ-
µισεν ότι ο εγκέφαλος είναι η έδρα των νοητικών λειτουργιών, δια-
κρίνων εκ παραλλήλου την αίσθησιν από την αντίληψιν και την
κατανόησιν. Εθεώρει ότι τα αισθητήρια όργανα επικοινωνούν µετά
του εγκεφάλου διά πόρων διά των οποίων µεταφέρουν τα ερεθί-
σµατα, τα οποία εν συνεχεία αντιλαµβάνεται ο εγκέφαλος και τα
συνδέει µε την σκέψιν και τας γνωσικάς λειτουργίας αυτού. Η «ισο-
νοµία» των δυνάµεων, αι οποίαι ασκούνται επί του ανθρωπίνου
οργανισµού αποτελεί την βασικήν προϋπόθεσιν της υγείας, ενώ η
επικράτησις µίας δυνάµεως «µοναρχία» αποτελεί το αίτιον της
νοσήσεως. Βλέπε και  Ebner  P. Alcmeone Crotoniate’ , Klearchos,
1969;11: 25-77
106. Το κρικοειδές σύστηµα, το οποίον συνιστά τον σπλαγχνικόν
εγκέφαλον ή τον κρικοειδή λοβόν του  Broca περιλαµβάνει τον
ιππόκαµπον, τον αµυγδαλοειδή πυρήνα, το διαφανές διάφραγµα,
τον υποθάλαµον, τους προσθίους πυρήνας του οπτικού θαλάµου,
µέρος των βασικών γαγγλίων και τον επιθάλαµον.Είναι σύνολον
κρικοειδών δοµών, αι οποίαι αποτελούν το κύκλωµα του Papez,εν
µέσω των οποίων κυρίαρχον ρόλον διαδραµατίζει ο σφαιρικός
σχηµατισµός του αµυγδαλοειδούς πυρήνος. Ο ρόλος του κρικοει-
δούς συστήµατος εις το συναίσθηµα και την συµπεριφοράν του
ανθρώπου ήρχισεν να υπογραµµίζεται κυρίως από τα µέσα του
παρελθόντος αιώνος Βλέπε MacLean PD.The limbic system
("Visceral Brain") and emotional behavior AMA Arch NeurPsych.
1955;73(2):130-134.
107. ἀλλὰ µόνον µίξις τε διάλλαξίς τε µιγέντων ἐστί, φύσις δ' ἐπὶ
τοῖς ὀνοµάζεται ἀνθρώποισιν Αποσπ.8.
108. Βλέπε και Lloyd G E R. Polarity and Analogy, Cambridge:
Cambridge University Press1966.



µορφήν της σφαίρας109 και ενέταξεν την συµπεριφο-
ράν του ανθρώπου εις την δίνην110 των λειτουργι-
κών διακυµάνσεων αυτών111, υπογραµµίζων εκ 

παραλλήλου την δυναµικήν πλαστικότητα, η οποία
χαρακτηρίζει τον ανθρώπινον νούν112, ο οποίος εκ
φύσεως αναζητεί  και τρέπεται προς το αγαθόν113.
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109. οὕτως Ἁρµονίης πυκινῶι κρύφωι ἐστήρικται Σφαῖρος κυκλο-
τε-ρὴς µονίηι περιηγέι γαίων Αποσπ.27.
110. ἐπεὶ Νεῖκος µὲν ἐνέρτατον ἵκετο βένθος δίνης, ἐν δὲ µέσηι
Φιλότης στροφάλιγγι γένηται. Αποσπ.35. Η δίνη αποτελεί έν εκ
των προσφιλών παραστατικών σχηµάτων της προσωκρατικής
φιλοσοφίας.Βλέπε και Βεϊκος Θ. Οι Προσωκρατικοί. Ελληνικά
Γράµµατα Ε΄Εκδοσις. Αθήναι 1998, σελ 172.
111. Αποσπ. 17. ..δίπλ' ἐρέω• τοτὲ µὲν γὰρ ἓν ηὐξήθη µόνον εἶναι
ἐκ πλεόνων, τοτὲ δ' αὖ διέφυ πλέον' ἐξ ἑνὸς εἶναι.δοιὴ δὲ θνητῶν 
γένεσις, δοιὴ δ' ἀπόλειψις τὴν µὲν γὰρ πάντων σύνοδος τίκτει .

111 ..τ' ὀλέκει τε,ἡ δὲ πάλιν διαφυοµένων θρεφθεῖσα διέπτη.καὶ
ταῦτ' ἀλλάσσοντα διαµπερὲς οὐδαµὰ λήγει,ἄλλοτε µὲν Φιλότητι
συνερχόµεν' εἰς ἓν ἅπαντα,ἄλλοτε δ' αὖ δίχ' ἕκαστα φορεύµενα
Νείκεος ἔχθει.
112. πρὸς παρεὸν γὰρ µῆτις ἀέξεται ἀνθρώποισιν. Αποσπ.106.
Βλέπε και  Churchland P. Scientific Realism and the Plasticity of
Mind. Cambridge: Cambridge University Press 1979.
113. τόσον αἰὲν ἐπήιει ἠπιόφρων Φιλότητος ἀµεµφέος ἄµβροτος
ὁρµή. Αποσπ.35,10
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