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Παναγιώτης Θεοδώρου Αδαµάκος  
Μαθηµατικός 

Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ1  
(σε συνάφεια µε την  έννοια του απείρου) 

Η ΑΤΕΡΜΟΝΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ,  Η ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΑ  
ΚΑΙ Η “ΕΞΑΙΦΝΗΣ” ΣΥΝΕΝΩΣΗ  ΤΟΥΣ ΣΤΟ “ΑΣΥΝΕΧΩΣ-ΣΥΝΕΧΕΣ” ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ2 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ∆ΕΝΟΣ 
        
 
 
 
 
 
 

Ανάµεσα στο 0 και το 1 υπάρχουν άπειροι ρητοί αριθµοί3. Το ίδιο και µεταξύ του 1 και 2. Μη σας 
πιάνει ταραχή, ένα παιχνίδι κάνουµε! Εµείς θα παίρνουµε αριθµούς από το διάστηµα  0 έως 1, εσείς αριθµούς 
από το διάστηµα 1 έως 2. Ποιος έχει περισσότερους αριθµούς; 

Εµείς παίρνουµε  το  0,1      τότε εσείς το  1,1 
Εµείς το                    0,2       και  εσείς το   1,2 
Συνεχίζουµε             0,3                              1,3    
         0,0027                        1,0027 
         0,020030001    1,020030001      συνεχίστε µόνοι σας…. 
Ποιος έχει περισσότερους αριθµούς; Φυσικά και οι δύο έχουµε ίσο πλήθος! Όσο και αν 

προσπαθήσουµε, εσείς πάντα θα βρίσκετε έναν αριθµό να µας αντιστοιχίσετε απ’ το δικό σας διάστηµα. Το ίδιο 
θα συµβεί αν διαλέξετε ένα άλλο διάστηµα π.χ. απ’ το 3 έως 4, τότε η αντιστοίχιση θα έχει ως εξής: 

Εµείς παίρνουµε  το  0,1      τότε εσείς το   3,1 
Εµείς το                     0,2       και  εσείς το  3,2 
Συνεχίζουµε              0,3                              3,3 
          0,0027                        3,0027 

                                               0,020030001              3,020030001   …. 
Άρα όλα τα διαστήµατα έχουν ίσο πλήθος αριθµών. Αλλά τι πλήθος;  ΑΠΕΙΡΟ!  

Ας πάρουµε πάλι το διάστηµα από 0 έως 1 και εσείς όλα τα υπόλοιπα διαστήµατα! (δηλαδή από το 1 
έως το άπειρο). Ποιος έχει περισσότερους αριθµούς;… Παραξενεύεστε; 

Αν πάρετε το 2                          εµείς θα πάρουµε  το       1 / 2 
Αν πάρετε το 2,3=23/10          τότε εµείς θα πάρουµε το 10/23  
Αν πάρετε το 5,07=507/100    θα πάρουµε το                100/507   συνεχίστε…. 
Ότι και αν κάνετε δεν πρόκειται ποτέ να µας περάσετε, αφού για κάθε αριθµό δικό σας έχουµε έναν στο 

δικό µας διάστηµα και αυτός είναι ο αντίστροφός του δικού σας αριθµού. Για να µη σας κουράσουµε µε το 
παιχνίδι αυτό, αναφέρουµε, ότι αν τώρα εσείς πάρετε όλη την (ηµι)ευθεία από το 0 µέχρι το άπειρο και εµείς 
πάλι το δικό µας διάστηµα από 0 έως 1, πάλι δεν θα µας περάσετε! Αν τώρα τα συµπεράσµατά µας τα 
µετατρέψουµε από τα µαθηµατικά στην Νεοελληνική γλώσσα θα λέγαµε για µε την πρώτη περίπτωση ότι:  

Το ένα (0,1) ισούται µε τα πολλά [ (1,2),(2,3),(3,4)…]  και για τη δεύτερη, ότι το µέρος (0,1) ισούται 
µε το όλο από το (0 έως το άπειρο)!  

Στα παράλογα αυτά συµπεράσµατα καταλήξαµε γιατί εισήλθαµε στην περιοχή του απείρου (ή του 
µηδενός). Οι Πλατωνικοί διάλογοι κάνουν έντεχνη χρήση των παραπάνω συµπερασµάτων και οδηγούν τη 
συζήτηση εκεί που ο Πλάτωνας θέλει4. Ειδικά η αποκορύφωση είναι στον Παρµενίδη. Ας δούµε όµως πως 
αντιµετωπίστηκε αυτή η αντιφατικότητα στην αρχαιότητα.  

 

                                                           
1 βλ Παράρτηµα 

2 βλ. Παράρτηµα 
3 Ρητοί είναι αυτοί που µπορούν να γραφούν σαν κλάσµατα. ∆ηλαδή το 2 µπορεί να γραφεί ως 4/2, το 0,6 ως 6/10 κτλ 
4 όσοι δεν κατέχουν στοιχειωδώς την υπερβατική λογική των µαθηµατικών έχουν παρεξηγήσει τον Πλατωνικό συλλογισµό.  
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τα άπειρα σηµεία της πραγµατικής ευθείας σχηµατίζουν ένα συνεχές; (συµπαγές) 
Τα παράδοξα του Ζήνωνα5 (495-430 π.Χ). ΖΗΝΩΝ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΒΑΝΤΟΥΜ. Με τα 

παράδοξά του ο Ζήνων επιτίθεται στον όλο κινητικότητα κόσµο του Ηρακλείτου! Η επίθεση γίνεται σε τέτοιο 
βαθµό που επιφέρει πλήρη ακινησία! Το Ον των Ελεατών είναι ακίνητο και στρογγυλό ως είδος 
σφαίρας!(«τετελεσµένον εστί πάντοθεν, ευκύκλου σφαίρης εναλίγκιον όγκω, µεσσόθεν ισοπλατές πάντη…» βλ. 
Παρµενίδης, αποσπ. Περί φύσεως 406) Να τι έλεγε ο Ζήνωνας: Ο Ωκύπους Αχιλλεύς δεν θα φθάσει ποτέ την 
προπορευόµενη χελώνα!  Αν είναι δυνατόν!  

Για να κατανοήσουµε τη σκέψη του κορυφαίου επιστήµονα, του σοφού Ελεάτη Ζήνωνα, και να 
πλησιάσουµε το θείο, χωρίς να  επαναλάβουµε τα παιδαριώδη λάθη των βιαστικών, πρέπει να εντρυφήσουµε 
στην έννοια του σηµείου. Σηµείον εστίν, ού µέρος ουθέν. (Σηµείον είναι παν ότι δεν έχει µέρος) βλ. Ευκλείδου 
Γεωµετρία Βιβλίο Ι, ορισµοί7. Αυτή είναι και η κορυφαία επιστηµονική ανακάλυψη που έκανε ποτέ ο 
άνθρωπος! Είναι κάτι που υπάρχει και δεν υπάρχει! Είναι το κβάντουµ της ανθρώπινης σκέψης8! Έχει ακριβώς 
την ιδιότητα που παρουσιάζουν τα υποατοµικά σωµατίδια! Πως οδηγήθηκαν οι Αρχαίοι Έλληνες στη σύλληψη 
ενός τόσου παράλογου ορισµού, που τυχαίνει να είναι η δοµική ιδιότητα της ύλης, που συνειδητοποίησαν οι 
επιστήµονες µόλις στο τέλος του 20ου αιώνα; Πως κατόρθωσε αυτή η φυλή να δοµήσει το µαθηµατικό της 
οικοδόµηµα πάνω σε πέντε αξιώµατα9 και να δηµιουργήσει ένα αξεπέραστο επίτευγµα στον αιώνα τον άπαντα; 
Και γιατί πέντε και όχι 6 ή 7 ή 17; Πως γνώριζαν αλήθεια ότι αυτά είναι ο ελάχιστος αριθµός για να δοµηθεί το 
µαθηµατικό τους µοντέλο, όταν η σύγχρονη επιστήµη κατέληξε µόλις πρόσφατα στο συµπέρασµα ότι το 5ο 
αίτηµα των παραλλήλων δεν µπορεί να αποδειχθεί από τα υπόλοιπα τέσσερα10; Γιατί η Ελληνική γεωµετρία να 
είναι η µοναδική επιστήµη µέχρι σήµερα που δεν δίνει ουσιαστικά αντινοµίες11; Και όταν ο Γερµανός 
Χάϊζενµπεργκ (βραβείο Νόµπελ στην κβαντική θεωρία) οµολόγησε δηµοσίως ότι το θεωρητικό υπόβαθρο της 
κβαντικής θεωρίας το πήραµε από τον Πλάτωνα12 έπεσαν όλοι να τον φάνε! Όλοι έσκουζαν να καταργηθεί η 
γεωµετρία!  

Μέχρι ο Αχιλλέας να διανύσει το προπορευόµενο διάστηµα θα περάσει κάποιος χρόνος, οσοδήποτε 
µικρός, τότε σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα η χελώνα θα έχει µετακινηθεί, έστω κατά λίγο και ούτω καθ’ εξής. Το 
πρόβλήµα είναι πολυπλοκότερο απ’ αυτό που παρουσιάζεται στα βιβλία. Η βραδυπορούσα χελώνα είναι 
εκείνη που ενσαρκώνει την έννοια των σηµείων, αφού µπορεί να περάσει αργά-αργά από οποιοδήποτε 
σηµείο. Στην αρχή ο αναγνώστης παρατηρεί ότι µεταξύ δύο πολύ κοντινών σηµείων π.χ. του 2,04 και 
2,040000001 υπάρχουν άπειροι αριθµοί-σηµεία, τα: 2,0400000000002, 2,0400000000005, 2,040000000000103, 
2,04000000000010601 κ.ο.κ. δηλαδή ότι τα διαστήµατα µας είναι υπέρπυκνα, έτσι ώστε να µη πέφτει µέσα τους 
ούτε…σηµείο, δηµιουργώντας έτσι µία αδιάκοπη συνέχεια ροής σηµείων13! Και όµως η ευθεία µας 

                                                           
5 Ελεάτης (κ. Ιταλία), εκπροσωπεί µαζί µε τον Μέλισσο τη σχολή του Ξενοφάνη και ειδικά το δάσκαλό του Παρµενίδη που 
διαδέχθηκε τον Ξενοφάνη. Λέγεται ότι ο Παρµενίδης  είχε µυηθεί και στον Πυθαγορισµό από τον Πυθαγόρειο Ερµεία.   
6 βλ. εργασία µας ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΦΥΛΗ ΜΕΡΟΣ Β΄, απ’ όπου προέρχεται και το παρόν άρθρο. 
Πάνω εδώ έχουν στηριχθεί όλες οι κοσµολογικές θεωρίες 
7 Την έννοια του σηµείου δεν την επινόησε ο Ευκλείδης, ο Πυθαγόρας ή ο Θαλής. Είναι έννοια πανάρχαια που την  
χρησιµοποιούν όλοι. 
8 το είναι ταυτίζεται µε το νοείν. Ερµηνεία που προτείνει ο P. Aubenque  για  το απόσπασµα 3 του Παρµενίδη[το γαρ νοείν 
εστίν τε και είναι] 
9 προτάσεις αναπόδεικτες, που δεν προκύπτουν όµως από τις άλλες, και µε τις οποίες δοµείται η Γεωµετρία  
10 δηλαδή επιβεβαίωσαν ότι ο αριθµός πέντε είναι ο ακριβής αριθµός αξιωµάτων για τη δόµηση του µαθηµατικού 
µοντέλου. Το πέντε θεωρείται ένα από τα βασικά σύµβολα των Πυθαγορείων. 
11 Για παράδειγµα: µπορεί ο Θεός να κατασκευάσει µία πέτρα τόσο µεγάλη που να µη µπορεί να τη σηκώσει; Ότι και αν 
απαντήσετε θα οδηγηθείτε σε σφάλµα (αντινοµία)!  
12 βλ. αναλυτικά στην εργασία µας  ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΦΥΛΗ  ΜΕΡΟΣ Α΄ και εφηµερίδα το Βήµα της  
8-2-1998 (άρθρο του χηµικού µηχανικού ∆ρ. του πανεπιστηµίου της Βιρτζίνια κ. Σ. ∆ανδουλάκη) 
13 είναι η κάπως “περίεργη” συνέχεια του Αναξαγόρα: [Την έννοια του απείρως µικρού ως ποσότητος, ήτις τείνει προς 
το µηδέν, χωρίς όµως να είναι δυνατόν να µηδενισθή, την εξέφρασε µε ακριβολογικήν διατύπωσιν πρώτος ο 
Αναξαγόρας ειπών]  «ούτε γαρ του σµικρού έστι το γε ελάχιστον, αλλ’ έλασσον αεί. το γαρ εόν ουκ εστί το µη είναι»       
( ∆οθέντος µικρού τινός πράγµατος δεν δυνάµεθα δια της διαιρέσεώς του να φθάσωµεν εις το ελάχιστον, αλλ’ εκάστοτε 
θα φθάνωµεν  εις κάτι περισσότερον µικρόν. ∆ιότι είναι αδύνατον το όν να παύση να υπάρχει.) Νεώτερον Εγκ. Λεξικό 
Ηλίου, δηλαδή δεν µπορεί να υπάρξει κενό διάστηµα σηµείων (ρητών) βλ. για περισσότερα και H.Diels-W.Kranz, Die 
Fragmente der Vorksaiter, II, Berlin 1960. 



 3

έχει…τρύπες! Στις τρύπες αυτές µπαίνουν οι άρρητοι! Και µάλιστα αυτοί  είναι περισσότεροι από τους ρητούς! 
Έτσι τώρα το αρχικό µας συνεχές-υπέρπυκνο σηµειακό µοντέλο καταρρέει κάτω από το πρίσµα της λογικής14!.   

 

το δίληµµα των Πυθαγορείων (η υπαρξιακή ιδιότητα της πραγµατικής ευθείας) 
Το ερώτηµα είναι αν µπουν και οι άρρητοι, τότε η ευθεία γίνεται συµπαγής, ώστε να µπορέσει η χελώνα 

µας να περπατήσει επάνω της και να µη χαθεί σε καµιά τρύπα; Το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε µε το αξίωµα 
Dedekind-Cantor15. Το να εισάγεις ένα αµφιλεγόµενο αξίωµα δεν σηµαίνει ότι έλυσες ασφαλώς και το 
πρόβληµα. Ενώ οι Έλληνες “γέµιζαν” την ευθεία τους µε κατασκευάσιµους άρρητους,  που σήµερα ονοµάζονται 

αλγεβρικοί, ο Cantor  δεν εξήγησε ποτέ πως θα βάλουµε πάνω στην ευθεία αριθµούς όπως οι 
57

11,5  
κτλ.16. Για µας το πρόβληµα αυτό, ήταν κατ’ αρχήν εκείνο που ταλαιπωρούσε τους Πυθαγορείους και όχι το να 

                                                           
14 το πρόβληµα έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Ο Σέξτος ο Εµπειρικός στο «Προς γεωµέτρας», µη µπορώντας να 
κατανοήσει µε τη λογική του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ τη δηµιουργία της ευθείας από τη ροή σηµείων, γράφει: «Τώρα αν ρέει 
στιγµή (σηµείο) , γίνεται γραµµή, λένε (αν ρέει) γραµµή (γίνεται) επιφάνεια, (αν ρέει) επιφάνεια (γίνεται) στερεό σώµα….Η 
στιγµή, τώρα, για την οποία λένε ότι στην πραγµατικότητα είναι σηµείο χωρίς διαστάσεις, ή ως σώµα νοείται ή ως ασώµατο. 
Σώµα, βέβαια, δεν θα µπορούσε να είναι κατ’ αυτούς, διότι αυτά που δεν έχουν  διάσταση δεν είναι, όπως λένε σώµατα. 
Μένει, λοιπόν, να είναι στην πραγµατικότητα ασώµατο, πράγµα που είναι πάλι απίθανο…..» µετφρ. Αναστασία – Μαρία 
Καραστάθη. εκδ. ΚΑΚΤΟΣ. [αν και στο 57, του ιδίου συγγράµµατος, (σελ. 137), αναφέρει ότι ο Αριστοτέλης, που είχε 
δεχθεί µεγάλο µέρος της Πλατωνικής-Πυθαγορικής  κοσµοθεωρίας,  όλο αυτό το αδιανόητο γι’ αυτόν πράγµα  (µε τα 
σηµεία και τις ευθείες) δεν το βρίσκει αδιανόητο!]  
15 Εάν χωρίσουµε όλα τα ρητά σηµεία της ευθείας σε δύο κλάσεις α,β, ώστε παν σηµείο της κλάσεως α να ευρίσκεται 
«αριστερά» παντός σηµείου της κλάσεως β, τότε υπάρχει εν και µόνον εν σηµείον της ευθείας το οποίον βρίσκεται «δεξιά» 
όλων των σηµείων της κλάσεως α και «αριστερά» όλων των σηµείων της κλάσεως β. Εάν το σηµείον τούτο είναι ρητό τότε 
θα συµπίπτει µε ένα σηµείο της κλάσεως α, το οποίο είναι το δεξιότερο σηµείο της α ή µε ένα σηµείο της κλάσεως β το 
οποίον είναι το αριστερότερο σηµείο της β».  
16 οι παραπάνω αριθµοί είναι υπερβατικοί. Αν ο Cantor ζούσε περισσότερο διαισθανόµαστε ότι θα τοποθετούσε σε νέες 
τρύπες που θα ανακάλυπτε στο µεταξύ, τους υπερπεπερασµένους αριθµούς του, στους οποίους είχε δώσει ονόµατα από το 
Εβραϊκό αλφάβητο! Πέθανε ψυχοπαθής, γιατί τάχα τον κατέτρεχε ο Γερµανός καθηγητής Κρόνεκερ. Αλλά και ο Γκέντελ 
που τίναξε στον αέρα όλο το οικοδόµηµα των Κάντορ, Χίλµπερτ Κλάιν κτλ, µε το θεώρηµα µη πληρότητας, πέθανε και 
αυτός ψυχοπαθής από ασιτία, γιατί φοβόταν πως θα τον δηλητηρίαζαν µε την τροφή οι Εβραίοι.[απέδειξε δηλαδή στους 
«αντιπάλους» του, που προσπαθούσαν να απορρίψουν την Ευκλείδεια Γεωµετρία ως µη καλώς ορισµένη, µε ένα νέο δήθεν 
µοντέλο πρότυπο τελειότητας, ότι όσο και αν αυξήσουν τα αφετηριακά αξιώµατα και τους ορισµούς, δεν θα µπορέσουν να 
φτιάξουν ένα µοντέλο από το οποίο θα προκύπτουν όλες οι αλήθειες. Τους είπε δηλαδή έµµεσα πλην σαφώς ότι το µοντέλο 
τους είναι καταδικασµένο να µείνει στη σκιά του Ευκλείδη. Να θυµάστε ότι όλα τα επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνολογίας 
έχουν γίνει µε τη Νευτώνεια µηχανική, που στο µεγαλύτερο µέρος της είναι µεταγραφή µε νέα σύµβολα των µαθηµατικών 
των αρχαίων Ελλήνων και ίσως σήµερα κάποια µε την κβαντική µηχανική, βλ. και άρθρο του κ. Ν. Κολυβοδιάκου, 
φυσικού στο βήµα της 19-1-1992, που επισηµαίνει: «υπάρχουν ακαδηµαϊκοί στη χώρα µας όπως ο κ. Ι.Σ. Παπαδάκης που 
λέει ότι ζούµε σε µια εποχή επιστηµονικής παρακµής, ενώ η τεχνολογία κάνει θαύµατα βασιζόµενη αποκλειστικά 
στην κλασική φυσική του Newton…» ].  [πάντως ο Cantor έδειξε το 1873 ότι οι πραγµατικοί αριθµοί είναι περισσότεροι 
από τους ακεραίους και το 1874, ότι αυτοί (οι πραγµατικοί συµπεριλαµβανοµένων και των υπερβατικών) είναι ισοδύναµοι 
µε τα σηµεία της ευθείας,. (Σηµείωση: οι αλγεβρικοί είναι ισοδύναµοι µε τους ακεραίους κατά Cantor). Αν θέλουµε να 
ακριβολογήσουµε, οι µαθηµατικοί έψαχναν ένα σύνολο µε πληθικότητα ανάµεσα σ’ αυτή των φυσικών αριθµών και των 
πραγµατικών αριθµών. Ο Κάντορ υποψιαζόταν ότι κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει και η υπόθεσή του αυτή ονοµάστηκε 
υπόθεση του συνεχούς.  Το 1938 ο Kurt Godel απέδειξε ότι η υπόθεση του συνεχούς ήταν συνεπής µε τα υπόλοιπα 
µαθηµατικά, άρα δεν µπορούσε να καταρριφθεί. Το 1963 ο Paul Cohen απέδειξε ότι η υπόθεση του συνεχούς είναι 
ανεξάρτητη µε τα υπόλοιπα µαθηµατικά, άρα δεν µπορεί ούτε και να αποδειχθεί. Συνεπώς υπάρχει µία πλήρης λύση 
στο πρόβληµα του συνεχούς: δεν µπορεί ούτε να καταρριφθεί αλλά ούτε να αποδειχθεί! Έτσι το πρόβληµα του 
Ζήνωνα παραµένει άλυτο ύστερα από χιλιάδες χρόνια.  Αναλογιστείτε πόσο προηγµένη σκέψη είχαν τα αποµεινάρια 
της χαµένης φυλής, που µόλις στο τέλος του 20ου αιώνα η επιστήµη κατάλαβε επιτέλους, τι πράγµατι εννοούσε ο 
Ζήνωνας! ( ο D. Hilbert στο βιβλίο του «τα θεµέλια της γεωµετρίας», σελ. 42-43, εκδ. τροχαλία, για τη λύση του 
παραπάνω προβλήµατος σφάλει, αφού χρησιµοποιεί απειρισµούς, S1+S2+….(;) . Στο «παιχνίδι» µας αυτό ο Ζήνων έθεσε 
τον εξής περιορισµό: µην εισέλθετε στην περιοχή του απείρου και του µηδενός γιατί εκεί δεν υπάρχει ορθός συλλογισµός! 
Ο Hilbert, όπως διαπιστώνετε, χρησιµοποίησε το άθροισµα απείρων όρων µιας ακολουθίας, δηλαδή αρίθµησε ένα µη 
αριθµίσηµο σύνολο (εδώ τα σηµεία-διαστήµατα της πραγµατικής ευθείας που διατρέχει η χελώνα).  Οι, Εύδοξος – 
Αρχιµήδης– Απολλώνιος χρησιµοποιούν έξυπνα την έννοια του ορίου για να περιορίσουν το άθροισµά τους (ολοκλήρωµα) 
µεταξύ ενός ανωτάτου και ενός κατωτάτου πέρατος, αποφεύγοντας έτσι έντεχνα την απαγορευµένη περιοχή του απείρου ή 
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βρουν αν η διαγώνιος του τετραγώνου είναι ασύµµετρος ως προς την πλευρά του, το οποίο και γνώριζαν! Όπως 
και να έχουν τα πράγµατα, η χελώνα θα περάσει από κάθε σηµείο της ευθείας, από το 2,04 το 2,040000001 αλλά 

εκφράζουµε τη διαφωνία του Ζήνωνα για το αν θα περάσει και από σηµεία της µορφής 
57

11,5 . Τι 
γίνεται όµως αν το διάστηµα µεταξύ δύο σηµείων είναι µικρότερο από το µήκος Planck (10-35 m); ∆ηλαδή θα 
περάσει µεταξύ 10-40 και του 10-42. Θα περάσει και από το σηµείο 10-41; Ποιος θα το βεβαιώσει; 

 
 
το χωροχρονικό κβάντουµ και η δοµή του Πλατωνικού χωρόχρονου 

 
Ας υποθέσουµε πως θα περάσει και από αυτά. Πόσο χρόνο θα κάνει για να διανύσει ένα σηµείο; Αν 

θεωρήσουµε ως χρονική στιγµή το χρόνο που χρειάζεται κάποιος17 (;) να διανύσει ένα σηµείο (;) [εδώ τώρα 
είναι το πρόβληµα γιατί εισερχόµαστε στην απαγορευµένη περιοχή του µηδενός, όπου παύει να ισχύει κάθε 
έννοια απλής λογικής], τότε κβαντώνουµε το χρόνο, οπότε σε αυτό το χρονικό διάστηµα, ας το ονοµάσουµε  
στιγµή,  η χελώνα δεν µπορεί να µείνει ακίνητη, γιατί τότε θα µένει και για τα επόµενα όµοια διαστήµατα 
ακίνητη, οπότε θα είναι διαρκώς ακίνητη. Αν όµως κινηθεί τότε ο Αχιλλέας δεν θα τη φτάσει! Το πρόβληµα 
µετατοπίζεται στο αν ο χρόνος είναι συνεχής ή κοκκώδης.  

Είναι όµως συνεχής ή ασυνεχής (κοκκώδης) ο χρόνος; Αυτό εξαρτάται από το χώρο. Είναι συνεχής ή 
ασυνεχής ο χώρος; Οι Ζήνωνας-Αναξαγόρας έδειξαν ότι είναι ασυνεχώς συνεχής18(!), και δεν έχουµε καµία 
διάθεση για σχήµα οξύµωρο! Οι Godel-Cohen, µετά από χιλιάδες χρόνια δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση! 
Το ίδιο και τα µικροσωµατίδια!  

Σήµερα, τον 21ο αιώνα, έχει αποδειχθεί από πλήθος ερευνητών που εργάζονται σε υπερσύγχρονα κέντρα 
επιταχυντών, ότι η παραγόµενη ενέργεια ακτινοβολείται  και αυτή µε έναν ασυνεχώς-συνεχή τρόπο !  

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                       
του απειροστού (µηδενός)!  Αξιοσηµείωτη είναι πάνω στις σκέψεις αυτές και η προσπάθεια του Abraham Robinson, για 
όποιον τυχόν θέλει να εµβαθύνει.  
Κβαντικό φαινόµενο του Ζήνωνα! «στην κβαντική µηχανική, τη θεωρία του µικρόκοσµου, υπάρχει ένα παράδοξο όµοιο 
στη σύλληψή του µε το παράδοξο του Ζήνωνα. Το 1977 ο B. Mirsa και ο G. Sudarham του πανεπιστηµίου του Τέξας , 
έδειξαν θεωρητικά, ότι η διάσπαση ενός ασταθούς σωµατιδίου (ενός ραδιενεργού πυρήνα για παράδειγµα) παρεµποδίζεται 
από το απλό γεγονός της παρατήρησής του! Όσες περισσότερες φορές το παρατηρούµε, τόσο εντονότερη είναι η 
παρεµπόδιση αυτή. Και αν το παρατηρούµε συνεχώς η διάσπασή του απλώς δεν συµβαίνει! Αυτό όµως µας οδηγεί στο 
παράδοξο, ένας ραδιενεργός πυρήνας, τον οποίο παρατηρούµε συνεχώς, να παραµένει σταθερός για πάντα, παρά το 
γεγονός ότι είναι ασταθής! Το φαινόµενο αυτό οι Mirsa και Sudarham ονόµασαν «κβαντικό φαινόµενο του 
Ζήνωνα»…Στην πραγµατικότητα βέβαια δεν υπάρχει παράδοξο. Όταν οι φυσικοί παρατηρούν από πιο κοντά, σε ατοµική 
δηλαδή κλίµακα, βλέπουν ότι τα ίχνη δεν είναι συνεχή, αλλά διακεκοµµένα. Αυτό σηµαίνει ότι η παρατήρηση ενός 
ασταθούς σωµατιδίου δεν είναι συνεχής, αλλά διακοπτόµενη.  Παρά το γεγονός ότι το χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε δύο 
διαδοχικές παρατηρήσεις είναι πολύ µικρό, είναι µεγαλύτερο από το χρόνο του Ζήνωνα που είναι εξαιρετικά µικρός. (Zeno 
time ή χρόνος του Ζήνωνα λέγεται ο χρόνος εντός του οποίου διασπάται το σωµατίδιο)  
Παρατηρούµε ότι η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα ασχολείται σήµερα µε τους αρχαίους Έλληνες! Εµείς; 

Πρόσφατες ανακαλύψεις έδειξαν ότι και τα γονίδια, εκτός του ότι δοµούνται τριαδικά και ενεργοποιούνται 
εξαδικά (βλ. εργασία µας ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ), τοποθετούνται στα χρωµοσώµατα όπως οι αριθµοί 
στην πραγµατική ευθεία, µε έναν καταπληκτικό αλλά πανοµοιότυπο ασυνεχώς-συνεχή τρόπο, όπως στο µοντέλο των 
Αναξαγόρα – Ζήνωνα ή ορθότερα στο ασυνεχώς συνεχές Πλατωνικό πρότυπο, που µόλις στο τέλος του 20ου αιώνα 
αναγνωρίσαµε ως την θεµελιώδη ιδιότητα της πραγµατικής ευθείας.  
17 Η σύγχρονη φυσική σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρεί κάποιον που κινείται µε την ταχύτητα του φωτός.(δηλαδή ένα 
φωτόνιο). 
18 ή σηµειακά συνεχής. Πάνω εδώ οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν τον διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισµό! Ο Αρχιµήδης 
τελειοποίησε τη µέθοδο εξάντλησης του  Ευδόξου   και προκειµένου να υπολογίσει το εµβαδόν ενός χωρίου µε 
εγγεγραµµένα σχήµατα, προχώρησε παραπέρα, εφαρµόζοντας τη µέθοδο του Βρύσωνα, εγκλείοντας αυτό µεταξύ ενός 
εγγεγραµµένου και ενός περιγγεγραµµένου πολυγώνου του οποίου διπλασίαζε διαρκώς τις πλευρές.  Τώρα αν δεν το  
γνωρίζετε, είναι θέµα ΥΠΕΠΘ. Για περισσότερα βλ. εργασία µας « ΟΙ ΑΡΡΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ».  
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το Πλατωνικό δίπολο 

Ο Πλάτων στον ανεπανάληπτο διάλογο «Παρµενίδης», θεωρεί το ον  και το µη ον19. Στην 
πραγµατικότητα έχει κάτι, σαν ένα νόµισµα µε δύο όψεις. Στη µια, θα λέγαµε βλέπει την Αθηνά (ον) και στην 
άλλη τη γλαύκα της (µη ον). Όµως το ον και το µη ον στον Πλατωνικό µικρόκοσµο δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
ένα κβαντικό µικροσωµατίδιο σε σηµερινή σύγχρονη ορολογία, πχ το φωτόνιο που αλλάζει µορφή20. Το 
βρίσκουµε ως κύµα αλλά και ως σωµατίδιο! Ως ον και µη ον! Τι είναι λοιπόν, κύµα ή σωµατίδιο; Ας 
πλησιάσουµε να το δούµε! Όσο και αν προσπαθήσουµε δεν πρόκειται να δούµε τίποτα, όχι γιατί τα ερευνητικά 
µας όργανα δεν έχουν τελειοποιηθεί στο βαθµό που θα θέλαµε, αλλά γιατί ισχύει η αρχή της αβεβαιότητας των 
Κρατύλου-Χάϊζενµεργκ, που όσο και αν προοδεύσουµε21 δεν θα λύσουµε το πρόβληµα. Ο µεγαλοφυής Πλάτων 
εντόπισε το πρόβληµα της αβεβαιότητας στο διάλογο Κρατύλος όπως έχουµε αναφέρει. Τελικά επινοεί µια 
καταπληκτική λέξη για αυτό που εµείς παραπάνω ονοµάσαµε στιγµή, που έχει µείνει στην αιωνιότητα, για να 
προσδιορίσει τη χρονική διάρκεια που απαιτείται  για να µεταβληθεί το ον σε µη ον και αντίθετα. Η λέξη που 
χρησιµοποιεί είναι ΕΞΑΙΦΝΗΣ. Έτσι κατανοούµε ότι το φωτόνιο µας µεταβάλλεται από σωµατίδιο σε κύµα 
εξαίφνης22! Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη µια µορφή στην άλλη, η στιγµή, ή το εξαίφνης23 είναι 
όπως το σηµείο! Υπάρχει και δεν υπάρχει! 

 

 
 
 

                                                           
19 Βλ παράρτηµα αρχή της αβεβαιότητας  

 
20 εδώ έχουµε την εισαγωγή ενός νέου «διπόλου» ον-µη ον, ή  σωµατίδιο-κύµα [που πάλλετε και αλλάζει µορφή άχρονα, 
άρα εκτός τόπου-χρόνου (βλ. εργασία µας ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΦΥΛΗ ΜΕΡΟΣ Α΄), επανεµφανιζόµενο δε στον 
ορατό µας κόσµο δεν ακολουθεί την προηγούµενη τροχιά του, αλλά τυχαία, όπως επιβεβαιώνει η εξίσωση του Σρέντιγκερ], 
από το οποίο περιµένουµε στο µέλλον την αποκάλυψη της απόκρυφης δοµής του φυσικού µας κόσµου. Το δίπολο αυτό 
επιταχυνόµενο ακτινοβολεί την παραγόµενη επιπλέον υλοενέργειά του µε έναν ασυνεχώς συνεχή τρόπο και τέλος 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ∆ΙΠΟΛΑ. Με τα ηλεκτρο-µαγνητικά δίπολα 
λύσαµε πλήθος προβληµάτων, όπως η συνεκτικότητα των νεφών [επεξηγήσαµε δηλαδή την συνύπαρξη φαινοµενικά 
όµοιων φορτίων, που έπρεπε µέχρι πρότινος σύµφωνα µε το νόµο του Coulomb να απωθούνται διασκορπίζοντας το νέφος 
(πράγµα που δεν συµβαίνει στη φύση)],  ερευνήθηκε και τελικά απορρίφθηκε  η έννοια του µηδενικού φορτίου στα 
ηλεκτρικά δήθεν «ουδέτερα» άτοµα, βλ. σύγχρονη αντίληψη περί τροχιακών στη δηµιουργία χηµικών ενώσεων µε 
αλληλεπιδράσεις των θετικών-αρνητικών πόλων, ενός φαινοµενικά ουδέτερα φορτισµένου ατόµου (αλλά όχι µηδενικού 
φορτίου) και, την δικαίωση πάλι των Ελλήνων για τη µη αποδοχή της εννοίας του µηδενός στην Απολλώνια-∆ιονυσιακή 
δυαδική τους  εξελικτική δηµιουργία.[Απόλλων: συνένωση όλων στο έν, ∆ιόνυσος: διαµελισµός του ενός σε πολλά. Για 
περισσότερα βλ. εργασία µας ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΦΥΛΗ ΜΕΡΟΣ Α΄]. Η δυσκολία κατανόησης του 
Πλατωνικού διπόλου έγκειται στον τρόπο που οι νέοι επιστήµονες θα απαγκιστρωθούν από λανθασµένες έννοιες, όπως ι. η 
στροφορµή, ιι. η κίνηση των ηλεκτρονίων σε σταθερές τροχιές κατά το µοντέλο του Bhor (πρότυπο ηλιοκεντρικού 
συστήµατος µε τα ηλεκτρόνια να συµπεριφέρονται όπως οι πλανήτες), ιιι. οι αλχηµείες της επανακανονικοποίησης ιv. οι 
στρεβλώσεις της γενικής σχετικότητας σε ένα πραγµατικά Ευκλείδειο σύµπαν  ( είναι αυτό στο οποίο ισχύει το Πυθαγόρειο 
θεώρηµα) κτλ 
21 µε τη λογική του ορθού λόγου  
22 [ «το δ’ εξαίφνης το εν αναισθήτω χρόνω δια µικρότητα εκσταν. Μεταβολήν δε πάσαν φύσει εκστατικόν (Φυσικά ∆ 13, 222 
b 15-16),δηλαδή, µεταβολή κατά τον Αριστοτέλη σηµαίνει την ‘‘έξοδο’’ από µία κατάσταση. Αλλά ενώ για τον Παρµενίδη 
(Πλάτωνα;) το εξαίφνης είναι ολότελα έξω από το χρόνο (εν χρόνω ουδενί), για τον Αριστοτέλη ο χρόνος του Αριστοτέλη ο 
χρόνος του εξαίφνης είναι ασύλληπτος δια µικρότητα.. Νοµίζω ότι οι δύο αντιλήψεις διαφέρουν ριζικά και δεν πρόκειται για 
διαφορετική διατύπωση του ίδιου πράγµατος. Ο Παρµενίδης θεωρεί το εξαίφνης ως αφετηρία, επιµένοντας στην πρόθεση εκ 
του εξαίφνης (ου γαρ έκ γε του εστάναι…ουδ’ εκ της κινήσεως….και εκ ταύτης το τε κινούµενον µεταβάλλει…). Αντίθετα ο 
Αριστοτέλης θεωρεί ότι δεν υπάρχει αρχή στη µεταβολή: ου γαρ έστιν αρχή της µεταβολής , ούδ’ εν ώ πρώτω του χρόνου 
µετέβαλεν (φυσικά,Ζ 5, 236 α 14-15). ] από βιβλίο Ο ΠΛΑΤΩΝ περί κινήσεως, του Τάσου Αρβανιτάκη εκδ. 
ΖΗΤΡΟΣ/Σκέψη. 

Εδώ έχουµε για πρώτη φορά την Πλατωνική έννοια του άχρονου (έννοια που µπορεί να λύσει την ακαριαία 
µετάδοση των βαρυτικών κυµάτων κ.ά.) που έχει εισαχθεί στη γενική σχετικότητα µε άλλη µορφή, ως ταυτόχρονα 
γεγονότα. 
23 είναι η µοναδική θεωρία που µπορεί να ερµηνεύσει τη γέννηση και τον θάνατο του µιονίου στο ίδιο σηµείου του χώρου,  
δηλαδή άχρονα, ή να ερµηνεύσει-επεξηγήσει την ακαριαία-άχρονη επικοινωνία των δίδυµων φωτονίων. 

«η θητεία στην αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευµατική µου άσκησι. Στην γλώσσα αυτή υπάρχει η 
πληρέστερη αντιστοιχία ανάµεσα στην λέξι και στο εννοιολογικό της περιεχόµενο.»  Βένερ Χάϊζενµπεργκ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. ο χωροχρόνος του Α. Αϊνστάιν: «Για µας τους ορκισµένους φυσικούς, η διάκριση ανάµεσα στο 
παρελθόν, το παρόν και το µέλλον είναι µια ψευδαίσθηση, ακόµα και αν είναι τόσο επίµονη.», βλ. 
Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας  ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 20-5-2004. 
 
Μετά από χιλιάδες χρόνια οι S. Hawking & R. Penrose απέδειξαν ότι ο χρόνος  άρχισε να ρέει τη 
στιγµή της µεγάλης έκρηξης, οπότε δηµιουργήθηκε και ο χώρος. (βλ. και Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας  
ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΪΝ) 
 
Αξιοσηµείωτη παρατήρηση: Ας µη λησµονούµε, ότι µέχρι σήµερα δεν έχει επινοηθεί µονάδα 
µέτρησης του ενιαίου (;) χωρόχρονου. Έτσι, παρ’ όλες τις προσπάθειες κορυφαίων επιστηµόνων, 
χρησιµοποιούµε ακόµη το µέτρο για την µέτρηση του χώρου και το δευτερόλεπτο για την µέτρηση του 
χρόνου, δηλαδή δύο διαφορετικές µονάδες για τη µέτρηση µιας ύπαρξης (;).   
 
 
2. ο χωρόχρονος του Πλάτωνα: «…Αλλά το ζωντανόν αυτό πρότυπον έχει φύσιν αιώνιον, την 
οποίαν δεν ήτο δυνατόν να µεταδώση εξ ολοκλήρου και εις τον πλασθέντα κόσµον. Εσκέφθη λοιπόν 
να κάµη τον κόσµον ως µία κινητήν εικόνα του αιωνίου, και τακτοποιών τον ουρανόν δηµιουργεί 
µίαν αιωνίαν εικόνα της ακινήτου και σταθεράς αιωνιότητος. Η δηµιουργηθείσα αυτή εικών, 
αιωνία και αυτή, κινείται συµφώνως προς τους νόµους των αριθµών. Αυτήν την αιωνίαν κίνησιν της 
αιωνίου εικόνος την ονοµάζοµεν χρόνον. Ο δηµιουργός δηλαδή εµηχανεύθη, τότε που 
εδηµιουργείτο ο κόσµος, να κάµη τας ηµέρας, τας νύκτας, τους µήνας, τα έτη, που δεν υπήρχον 
πριν γεννηθή ο ουρανός.  Όλα αυτά είναι µέρη του χρόνου. Επίσης το παρελθόν και το µέλλον είναι 
είδη του χρόνου που έχουν γεννηθή. Αυτά ηµείς, χωρίς να το εννοούµεν ότι κάµνοµεν λάθος, τα 
αποδίδοµεν εις την αιωνίαν ουσίαν. Λέγοµεν δηλαδή ότι αυτή υπήρχεν, υπάρχει και θα υπάρχη. Εις 
αυτήν όµως αρµόζει µόνον το ότι υπάρχει, ενώ το υπήρχε και το θα υπάρχη πρέπει να λέγονται 
µόνον δια τη γέννησιν, που κινείται µέσα εις τα χρονικά όρια. ∆ιότι αυτά, το υπήρχε και το θα 
υπάρχη είναι κινήσεις. Η αµετάβλητος όµως και ακίνητος ουσία δεν µπορεί να γίνεται, µε την 
παρέλευση του χρόνου, ούτε γηραιοτέρα ούτε νεωτέρα. Ούτε µπορεί να γεννάται ποτέ, ούτε να έχη 
γεννηθή, ούτε να έχη γεννηθεί άλλοτε. Ούτε µπορεί να πάσχη έστω και το ελάχιστον από εκείνα που 
η γένεσις προσεκόλλησεν εις τα δια των αισθήσεων αντιληπτά πράγµατα. Αλλά όλα αυτά είναι είδη 
του χρόνου που µιµείται τον αιώνα και περιστρέφεται κυκλικώς συµφώνως προς τους διέποντας 
τους αριθµούς νόµους… 

οι προεκτάσεις του Ζήνωνα στη … βιολογία !  (κατά το πρότυπο της πραγµατικής ευθείας) 
Νόµπελ ιατρικής 1993 στα «γονίδια» ασυνεχούς δοµής 

στους Ρίτσαρν Ρόµπερτς (βρετανό) και Φίλιπ Σάρπ (αµερικανό) που ανακάλυψαν ότι οι πληροφορίες, που είναι 
«αποθηκευµένες» στα γονίδια, δεν βρίσκονται σε µια µορφή συνεχούς δοµής, όπως πιστευόταν ως σήµερα, αλλά 
είναι διαµοιρασµένες σε κατηγορίες »                                                                          βλ. Ελευθεροτυπία 12-10-1993 
στην εργασία µας «Τα Μαθηµατικά του Οµήρου» επεξηγούµε τον τριαδικό – εξαδικό Οµηρικό στίχο και τον 
συσχετίζουµε µε την τριαδική  εξαδική ασυνεχή (Ζηνωνιακή) υλοποίηση των γονιδίων (πρωτεϊνοσύνθεση) που µόλις 
ανακάλυψε η σύγχρονη βιολογία ( τέλη του 2004) 
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Ο χρόνος λοιπόν εγεννήθη µαζί µε τον ουρανόν, δια να εξαφανιστούν µαζί, αν ποτέ 
εξαφανιστούν, αφού  εγεννήθησαν µαζί και κατά το πρότυπον της αιωνίας ουσίας, δια να γίνη όσον 
το δυνατόν οµοιότερος προς αυτήν…»   

                                            Πλάτωνος Τίµαιος 37, 10-11  µετάφραση Α. Παπαθεοδώρου, εκδ. Πάπυρος 
 
3.  ο χωρόχρονος του Πλάτωνα κατά τον Πρόκλο:  «Αφού άκουσε…και υπέταξε την ύλη σε σχήµατα 
και την κίνηση σε περιόδους έκανε ταυτόχρονα την πρώτη κόσµο, (σηµ. εννοεί τον χώρο στον οποίο 
υπάρχουν τα σχήµατα),  και τη δεύτερη χρόνο. Και οι δύο είναι εικόνες του θεού (σηµ. εννοεί του ενός 
θεού, δηλαδή µια και µοναδική εικόνα, που εµείς ονοµάζουµε σήµερα χωρόχρονο), της ουσίας του ο 
κόσµος, της αϊδιότητάς του ο χρόνος, που είναι θεός σε κίνηση, όπως ο κόσµος είναι θεός σε 
γένεση…»     

                               Πρόκλος, Πλατωνικά Ζητήµατα Η , εκδ. Κάκτος 
4. Αρχή της απροσδιοριστίας του Κρατύλου (ον και µη ον) ον εννοεί τον αµετάβλητο κόσµο του 
Παρµενίδη, τον κόσµο των ιδεών, όπου ενυπάρχουν οι ιδέες, τα  (αµετάβλητα) µαθηµατικά πρότυπα 
και ως µη ον τον γεµάτο ροή και µεταβολή, αισθητό (υλικό) κόσµο των Οµήρου-Ηρακλείτου. Η 
Πλατωνική εναλλαγή του όντος σε µη ον  και τανάπαλιν περιγράφεται µε µία καταπληκτική έκφραση: 
(το ον) λαµβάνει και αφήνει την ύπαρξη (µη ον) [χωρίς όµως να χάνει ποτέ την υπόστασή του]. Ο 
Πλατωνικός διάλογος Κρατύλος περιγράφει επακριβώς την απροσδιοριστία κατά τη µεταβολή αυτή,  
στη µετατροπή δηλαδή του όντος σε µη ον: 

ΚΡΑΤΥΛΟΣ: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΟΣ 

εισαγωγή στον Πλατωνικό δυϊσµό, στην κοσµοθέαση του δυαδικού σύµπαντος 
ΣΩ. Πώς λοιπόν µπορούµε ν’ αποδώσουµε το είναι σ' εκείνο πού δεν υπάρχει ποτέ στην 

ίδια κατάσταση; Γιατί αν σε µια οποιαδήποτε στιγµή σταµατά στην ίδια κατάσταση, είναι 
φανερό ότι εκείνη τη στιγµή δεν µετακινείται καθόλου. Αν όµως πάλι είναι στην ίδια 
κατάσταση και είναι πάντοτε ίδιο, πώς τότε µπορεί αυτό να µεταβάλλεται ή να κινείται, χωρίς 
διόλου να αποµακρύνεται από τη µορφή του ; 
 ΚΡ. ∆εν θα το µπορούσε µε κανένα τρόπο. 
(*Η διδασκαλία του Ηρακλείτου)   Άνάγκη /νέας εξετάσεως 

ΣΩ. Τότε όµως δε θα  µπορούσε πια να γίνη γνωστό από κανένα. Γιατί µόλις το πλησίαση 
εκείνος πού θέλει να το γνωρίση, αυτό θά γίνη άλλο πράγµα και διαφορετικό, και εποµένως δε θα 
είναι  πια δυνατόν να γίνη γνωστό ποιο είναι και τί λογής είναι ή κατάσταση του. καµιά γνώση 
προφανώς δεν µπορεί να γνωρίση το πράγµα εκείνο, µε το όποιο καταγίνεται, αν  τούτο δεν εχη 
καµιάν ορισµένη κατάσταση.  

ΚΡ. Έτσι είναι όπως το λες. 
ΣΩ. 'Αλλ' ούτε γνώση µπορούµε να δεχτούµε ότι υπάρχει, Κρατύλε, αν όλα τα πράγµατα 

µεταβάλλονται, και κανένα δε µένη στη θέση του. Γιατί, παραδείγµατος χάριν, αν αυτό το πράγµα 
πού ονοµάζοµε γνώση, δε µεταβάλλεται από το να είναι γνώση, τότε πάντοτε ή γνώση θα 
υφίσταται και θα είναι γνώση. Αν όµως και ή ίδια µορφή της γνώσεως µεταβάλλεται, τότε θα 
µετατραπεί σε µιαν άλλη µορφή γνώσεως και δε θα υπάρχη γνώση. Και αν πάντοτε µετα-
βάλλεται, ποτέ δε θα είναι γνώση άπ' αυτό το λόγο ακολουθεί ότι δε θα ύπάρχη ούτε υποκείµενο 
για να τη γνωρίση ούτε πράγµα πού αυτό το υποκείµενο θα γνωρίση. Αν τουναντίον ύπάρχη 
διαρκώς το υποκείµενο πού γνωρίζει, και υπάρχει εκείνο το γνωστό πράγµα, όπως το κ α λ ό ν ,  
όπως τ ο  ά γ α θ ό ν ,  όπως κάθε ον χωριστά, τότε µου φαίνεται ότι αύτά δέν θα έχουν καµιάν 
όµοιότητα, για όσα τώρα έµείς λέµε, ούτε µε τη ρ ο ή ούτε µε την   κ ί ν η σ η. Λοιπόν ας 
προσέξουµε µήπως δεν είναι εύκολο να διευκρινίσουµε, αν αυτά είναι καθώς τα λέµε τώρα, ή είναι 
αλλιώς, καθώς τα λένε οι της σχολής του Ηρακλείτου και άλλοι πολλοί. Ισως δεν είναι ίδιον πολύ 
συνετού ανθρώπου να εµπιστεύεται τον εαυτό του και την ψυχή του στα ονόµατα, έχοντας πλήρη 
εµπιστοσύνη σ' αυτά και σ' έκείνους που τά έδωσαν, και  νά  βεβαιώνη ότι τάχα έχει κάποια 
γνώση και να κατακρίνη τον εαυτό του και τα όντα ότι δεν υπάρχει τίποτε υγιές σε κανένα 
πράγµα, άλλ' όλα καταρρέουν σαν αγγεία πήλινα, και γενικά, όπως εκείνοι πού πάσχουν άπό 
καταρροή, έτσι να παρουσιάζη τα πράγµατα στην ίδια κατάσταση, λέγοντας ότι όλα τα πράγµατα 
έχουν προσβληθή από το ρεύµα και την καταρροή. Μπορεί λοιπόν, Κρατύλε, να είναι έτσι, µπορεί 
όµως και όχι. Ώστε πρέπει να έξετάζης µε θάρρος και µε προσοχή και να µη παραδέχεσαι τίποτε 
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απερίσκεπτα — γιατί ακόµα είσαι νέος και στο άνθος της ηλικίας — και έπειτα από την εξέταση, 
αν το βρής, να το µεταδώσης και σε µένα. 

ΚΡ. Μάλιστα, δε θα παραλείψω. Γνώριζε όµως καλά, Σωκράτη,   ότι και αύτη τη στιγµή δεν 
παύω  να σκέπτοµαι και να εξετάζω αυτό το πρόβληµα πού µε ζαλίζει, προτιµώ όµως 
περισσότερο τη γνώµη του Ηρακλείτου. 

ΣΩ. Άλλη φορά, φίλε µου, θα µε διδάξης, στην επιστροφή σου. Σήµερα, όπως έχεις κάµει τις 
προετοιµασίες σου, πήγαινε στην εξοχή, θα σε ξεπροβοδίση και τούτος εδώ ο Ερµογένης. 
ΚΡ. Όλα αυτά θα γίνουν, Σωκράτη. 'Αλλά και εσύ επίσης προσπάθησε να σκεφθής αυτά τα 
προβλήµατα περισσότερο. …. 

 
Ο Σωκράτης εδώ διατυπώνει πλήρως την αρχή της απροσδιοριστίας, αφού µας βεβαιώνει ότι δεν 

δυνάµεθα να προσδιορίσουµε τη µορφή-ύπαρξή του, δηλαδή την ταχύτητα – ορµή, αφού το µόνο 
χαρακτηριστικό που έχει το ον εδώ (σωστότερα το µη ον) είναι η ταχύτητα της κίνησής του, µα ούτε 
την θέση του, γιατί µεταβάλλεται και έτσι όταν κάποιος προσπαθήσει να το γνωρίσει (προσδιορίσει) 
αυτό γίνεται διαφορετικό. Το σπουδαίο είναι ότι προσδιορίζει επακριβώς το ελάττωµα του µη όντος 
του Κρατύλου-Ηρακλείτου και βεβαιώνει ότι η απροσδιοριστία δεν είναι συµπτωµατική, αλλά 
διαρκής, που οφείλεται στη φύση του µη όντος. (όµοια  βλ. και Θεαίτητος 201 e)   

 


