
Θεοδόσης  Ν. Πελεγρίνης 

 

ΘΑΛΗ 

 

Πξόζσπα 

Μπάξκαλ (κεζήιηθαο), Α θαη Β (πξσηνεηείο θνηηεηέο)  

 

(Ο Α θαη ν Β, ζε έλα κπαξ, όπνπ έρνπλ πάεη γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ είζνδό ηνπο ζηελ 

Φηινζνθηθή ρνιή. Δίλαη αξγά.  Έρνπλ κείλεη κόλνη. Ο κπάξκαλ ηνπο θέξλεη δύν 

ζθελάθηα). 

 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Απηά, από κέλα … 

 

Α: Α, επραξηζηνύκε … 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Κάηη πήξε ην απηί κνπ … Πεξάζαηε ζηελ Φηινζνθηθή …; 

 

Β: Ναη, ζήκεξα βγήθαλ ηα απνηειέζκαηα θαη είπακε λα έιζνκε εδώ λα γηνξηάζνκε 

ηελ επηηπρία καο. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Καη πνιύ θαιά θάλαηε. 

 

Α: Ση πνπ ήξζακε εδώ ή πνπ κπήθακε ζηελ Φηινζνθηθή; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: … Καη ηα δπν, ζα έιεγα … 

 

Β: Α, γηαηί όηαλ ήηαλ λα δειώζνκε ηελ ζρνιή πνπ ζα δίλακε εμεηάζεηο, πνιινί καο 

ιέγαλε ηη ζέιεηε λα πάηε εθεί … δελ έρεη θακηά επαγγεικαηηθή πξννπηηθή … ρακέλνο 

θαηξόο … 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Ναη απηό είλαη ζσζηό, αιιά εμαξηάηαη θαη ηη ζέιεηο ζηελ δσή ζνπ. 

 

Α: Μα, ζέιεη θαλείο λα είλαη άλεξγνο; Γηαηί απηό ιέλε: όηη ε Φηινζνθηθή βγάδεη 

άλεξγνπο. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Οπσζδήπνηε είλαη πνιύ δύζθνιν γηα έλαλ απόθνηην ηεο Φηινζνθηθήο 

λα βξεη δνπιεηά ζην αληηθείκελό ηνπ …ρη, βέβαηα, θαη όηη όινη βγαίλνπλ άλεξγνη … 

Να, εγώ πνπ κε βιέπεηε, ηελ Φηινζνθηθή Αζελώλ ηέιεησζα. Μεηά πήγα γηα 

κεηαπηπρηαθά ζηελ Αγγιία, όπνπ έθαλα ην δηδαθηνξηθό κνπ θαη ύζηεξα, όηαλ γύξηζα 

ζηελ Διιάδα, εθιέρηεθα πξώηα πθεγεηήο θαη κεηά θαζεγεηήο ζε πεξηθεξεηαθό 

παλεπηζηήκην. Αλαγθάζηεθα, όκσο, γηα νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο θάπνηα ζηηγκή λα ηα 

παξαηήζσ θαη λα γπξίζσ ζηελ Αζήλα, όπνπ δνύιεςα γηα αξθεηά ρξόληα ζε 

θξνληηζηήξηα θαη ζε ζρνιείν κέρξη πνπ θαηέιεμα εδώ, ζην κπαξ. Γελ ιέσ … ε δσή 

είλαη δύζθνιε … Δηδηθά ζήκεξα πνπ νη απαηηήζεηο είλαη πνιύ κεγαιύηεξεο από όζν 

παιηά … Αιιά δελ πξέπεη λα καο βάδεη θαη από θάησ. Θα πξέπεη θάπνηε λα θάλνκε 

θη απηό πνπ ηξαβάεη ε ςπρνύια καο … Γελ λνκίδεηε;  Μπνξεί νη άιινη λα καο 

βιέπνπλ, εκάο ηνπο θηινζόθνπο, ζαλ γξαθηθνύο, αιιά ηη πάεη λα πεη απηό: όηη ε 

θηινζνθία είλαη πεξηηηή θαη άρξεζηε; Θα ζαο πσ κηα ηζηνξία, θαη ζα θαηαιάβεηε. 
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Μηα θνξά θη έλα θαηξό, πνιύ παιηά, ήηαλ έλαο θηιόζνθνο πνπ ηνλ ριεύαδαλ νη 

ζπκπνιίηεο ηνπ γηα ηελ θηώρεηα ηνπ. Μηα ρξνληά, ινηπόλ, πνπ δελ ππήξρε θαιή 

ζνδεηά ειηώλ θαη θαλέλαο δελ ππνιόγηδε όηη ηελ άιιε ρξνληά ζα ήηαλ θαιύηεξα, πήγε 

θαη λνίθηαζε ζε πνιύ ρακειή ηηκή όια ηα ιηνηξηβεία ηεο πεξηνρήο. Κη απηό δελ ην 

έθαλε ζηα θνπηνπξνύ. ύκθσλα κε ηηο αζηξνινγηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ πξόβιεςε όηη 

ε επόκελε ρξνληά δελ ζα ήηαλ ζαλ ηελ πξνεγνύκελε. Πξάγκαηη, ην έηνο πνπ 

αθνινύζεζε ε ζνδεηά ησλ ειηώλ ήηαλ πινύζηα, θαη όινη έηξεραλ ζηνλ θηιόζνθν, γηα 

λα ηνπ δεηήζνπλ θάπνην από ηα ιηνηξηβεία. Κη απηόο, εθκεηαιιεπόκελνο ηελ αλάγθε 

ηνπο, ηνπο ηα λνίθηαδε όζν ήζειε, κε απνηέιεζκα λα βγάιεη ηα θέξαηά ηνπ. Έδεημε 

έηζη, ν θηιόζνθνο ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ όηη, ηειηθά, ε θηινζνθία δελ είλαη ηόζν 

άρξεζηε όζν ήζειαλ λα ηελ παξνπζηάζνπλ. Αλ νη θηιόζνθνη κνηάδνπλ κε 

αξγόζρνινπο θαη είλαη θησρνί, δελ είλαη γηαηί είλαη γηαηί είλαη αλίθαλνη, αιιά γηαηί ν 

ζηόρνο ηνπο είλαη λα αζθήζνπλ ην κπαιό ηνπο θαη όρη λα απνθηήζνπλ ρξήκαηα,. … 

 

Α: Καη πνηνο ήηαλ ν πεξί νπ ν ιόγνο θηιόζνθνο …; Ή κήπσο πξόθεηηαη γηα 

παξακύζη; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: ρη, όρη, ε ηζηνξία είλαη αιεζηλή … Κη o ήξσάο ηεο, ν Θαιή ...  

 

Α: Ο Θαιήο;  

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Ναη ν Θαιήο. Σνλ μέξεηε, θαληάδνκαη ... 

 

Β: Πώο, βέβαηα. Ο δεκηνπξγόο θαη αξρεγέηεο ηεο θαζαξά επηζηεκνληθήο θαη γλήζηαο 

θηινζνθηθήο ζεώξεζεο ηνπ θόζκνπ, πνπ έδεζε κεηαμύ ηνπ 6νπ θαη ηνπ 5νπ π.Υ. 

αηώλα ζηελ παξαζαιάζζηα Μίιεην, ηελ αξραηνειιεληθή απνηθία ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

Μκκ;  

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Αθξηβώο! Γελλήζεθε θαη έδεζε ζηα παξάιηα ηεο Ισλίαο όπνπ είραλ 

ζηξαθεί νη Έιιελεο γηα ηελ αλεύξεζε λέσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ. Κη όπσο όινη νη 

άπνηθνη, έηζη θη απηνί ήηαλ θνξείο ηνπ ζεσξεηηθνύ ειιεληθνύ πλεύκαηνο ζηελ 

θαηλνύξηα παηξίδα. 

 

Α: Ναη, αιιά νη άιινη ιανί πνπ δνύζαλ ήδε ζηελ Μίιεην είραλ δηαθνξεηηθέο 

ζενινγηθέο πεπνηζήζεηο, κπζνινγηθέο δνμαζίεο, ηζηνξηθά βηώκαηα θαη θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο από ηνπο Έιιελεο. Έηζη δελ είλαη; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Βέβαηα, βέβαηα … Πέξα από απηό, όκσο, επεηδή ε Μίιεηνο ήδε από 

ηνλ 7ν π.Υ. αηώλα είρε εμειηρζεί ζε κεγάιν, αθκάδνλ εκπνξηθό θέληξν, δερόηαλε 

πιήζνο επηζθεπηώλ από άιινπο ηόπνπο. Έκπνξνη θαη λαπηηθνί θαηέπιεαλ εθεί, 

θέξλνληαο –καδί κε ηα πξντόληα ηνπο θαη ηελ πξακάηεηα ηνπο– ηηο ζπλήζεηεο ηνπο, ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπο … 

 

Α: Μίιεηνο! Μηα πνιππνιηηηζηηθή θνηλσλία, κόιηο ζηνλ 6ν  αηώλα  π.Υ.  

Δληππσζηαθό. Φαληάδνκαη ηελ αγνξά ηνπο ! Σεξάζηηα! αλ ην The Mall … έλα 

πξάγκα, ε; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Κη αλ ζ’ απηό πξνζζέζεηο όηη θαη νη ίδηνη νη θάηνηθνη ηεο Μηιήηνπ 

ηαμίδεπαλ δηα ζαιάζζεο κέρξη θάησ ηελ Αίγππην, θαη δηα μεξάο κέρξη πέξα ηελ 

Πεξζία θαη ηελ Αζζπξία, ε ηόηε, όπσο αληηιακβάλεζαη, ην ηνπίν γίλεηαη αθόκα πην 
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εληππσζηαθό. Καη πνιύ πην ελδηαθέξνλ! Η αηκόζθαηξα  απηή ζα πξέπεη λα ππήξμε 

θαηαιπηηθή γηα ηνπο απνίθνπο. 

 

Β: Γηαηί; Άιιαμαλ ζξεζθεία; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Μπνξεί. Αιιά πξηλ θαη αλεμάξηεηα από απηό, ζα ηνπο γελλήζεθε 

εύινγα ε απνξία: πνηεο από ηηο δνμαζίεο απηέο –νη δηθέο ησλ ή ησλ γεγελώλ– ήηαλ νη 

ζσζηέο; Ήηαλ ινγηθό ν Θαιήο λα απνξεί ηη, θαη αλ θάηη θαη’ αξράο, από όζα είραλ 

ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ ήηαλ αιεζηλό, θαη λα ηνπ γελλήζεθε ε πεξηέξγεηα λα δεη 

κήπσο ε αιήζεηα ζα κπνξνύζε λα βξίζθεηαη πέξα από όζα ηνπ είραλ κάζεη. 

 

Α: Η αιήζεηα, γηα πνην πξάγκα; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Μα γηα όια … Γηα ην ζύκπαλ ζην ζύλνιό ηνπ … Γηα ηελ  αξρή ηνπ 

θόζκνπ … Γηα ην από πνύ μεθίλεζαλ όια απηά πνπ παξαηεξνύκε γύξσ καο. 

 

Β: Σειηθά, όκσο, πνηεο από όιεο ηηο δνμαζίεο είλαη ε αθξηβήο; Πνηνο απ’ όινπο ηνπο 

κύζνπο πνπ εμεγνύλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ είλαη ν ζσζηόο; Πνύ βξίζθεηαη ε 

αιήζεηα; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Γελ μέξσ. Αιιά θαη κόλν ην γεγνλόο όηη ξσηάο είλαη ζεκαληηθό. 

 

Α: Πνιύ θνβάκαη πσο όιε απηή ε δηαθνξεηηθόηεηα ζα δεκηνπξγνύζε ζύγρπζε ζε 

όινπο…Έιιελεο θαη κε… 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Πηζαλόλ ζε πνιινύο… Δίλαη, όκσο, κάιινλ βέβαην, όηη ε 

δηαθνξεηηθόηεηα απηή ζηελ θηινπεξίεξγε θύζε ηνπ Θαιή ζα πξέπεη λα επέδξαζε 

θαηαιπηηθά θαη άθξσο δεκηνπξγηθά! Η εκπεηξία, ε δηαπίζησζε, ε απαξίζκεζε θαη ε 

απνκλεκόλεπζε δεδνκέλσλ δελ ηνπ αξθεί … θαη ςάρλεη γηα ηελ ζεσξεηηθή εμήγεζε 

θαη ζεκειίσζε ησλ πξαγκάησλ. Δξεπλά θαη επηδεηεί λα βξεη ηελ αηηία ησλ όλησλ! 

  

Β: Γειαδή θη απηόο κέλεη αθάιππηνο θαη αληθαλνπνίεηνο από ηελ σο ηόηε δεδνκέλε 

γλώζε! 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Ναη, γηαηί θακηά από ηηο ζενινγηθέο θαη  κπζνινγηθέο δνμαζίεο δελ 

ήηαλ αθξηβήο. Κακηά ηνπο δελ πιεξνύζε –απηό πνπ ιέκε – ηα ερέγγπα ηεο 

εγθπξόηεηαο! 

 

Α: Καη ηόηε, όηαλ θηάλεη ζ’ απηό ην ζεκείν, ηη ζθέπηεηαη; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Σόηε αξρίδεη λα αλαδεηά ηελ αιήζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ 

κέζα από κηα άιιε πξνζέγγηζε, πνπ δελ ζα είλαη νύηε ζενινγηθή, νύηε κπζνινγηθή. 

Μηα πξνζέγγηζε ε νπνία δελ ζα θαζνξίδεηαη νύηε από ηελ πίζηε, νύηε από ηελ 

θαληαζία… 

 

Β:  Ωξαία, θαη πνηα είλαη απηή ε λέα πξνζέγγηζε; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Μα, ε θηινζνθία, θπζηθά! Μηα ζύλζεηε κέζνδνο! Πξόθεηηαη γηα 

ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία πνπ από ηελ κηα πιεπξά ρξεζηκνπνηεί θαλείο ηελ ινγηθή θαη 

ηνπο θαλόλεο ηνπ λνπ γηα λα νδεγείηαη ζε εύινγα ζπκπεξάζκαηα, θαη από ηελ άιιε 
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πιεπξά κεηαρεηξίδεηαη ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε κέζα από ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

αηζζήζεσλ γηα λα εξεζίδεη, κα θαη λα νδεγεί, ην λνπ θαη ηε ινγηθή. 

 

Α: Γειαδή; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:. Να, γηα λα είλαη θάηη αθξηβέο, θαίλεηαη λα ζθέθηεθε ν Θαιήο, δελ 

αξθεί λα είλαη κόλν ινγηθό. Υξεηάδεηαη, επίζεο, λα δηθαηνινγείηαη από ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη αηζζήζεηο. Ση ιεο;  

 

Α: Ση λα ζνπ πσ … κήπσο κπνξείο λα γίλεηο πην ζαθήο; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Σν αλέθδνην κε ηνλ Αξεηαλό ην μέξεηο; 

 

Α: Καηάιαβα! ε θνύξαζα κε ηηο εξσηήζεηο κνπ… 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Κάζε άιιν: Πξνζπαζώ λα ζνπ εμεγήζσ. 

 

Β: Ωξαία, πεο καο, ινηπόλ,  ηη ζρέζε έρεη ν Αξεηαλόο κε ηνλ Θαιή θαη ηελ αξρή ηνπ 

Κόζκνπ! 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Κάπνηε έλαο Αξεηαλόο ζθέθηεθε λα έιζεη εδώ θάησ ζηελ γε, γηα λα 

επηζθεθζεί θάπνηνλ κε ηνλ νπνίν είρε αληαιιάμεη κελύκαηα κέζσ δνξπθόξνπ. 

Θέινληαο ν νηθνδεζπόηεο λα πεξηπνηεζεί ηνλ εμσγήηλν επηζθέπηε ηνπ, απνθάζηζε λα 

ηνλ βγάιεη έμσ θαη λα πάλε … 

 

Α: ε κπαξάθηα. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  … ζε κπαξάθηα, όπσο θαιή ώξα κε καο εδώ. Μπαίλνπλ, ινηπόλ, ζην 

πξώην κπαξάθη, θαη ν Αξεηαλόο παξαγγέιλεη νπίζθη κε ζόδα. ην επόκελν πνπ 

επηζθέπηνληαη ν Αξεηαλόο παξαγγέιλεη ηδηλ κε ζόδα. ην ηξίην κπαξ πνπ κπαίλνπλ ν 

Αξεηαλόο παξαγγέιλεη βόηθα κε ζόδα, γηα λα ζπλερίζεη ζε θάζε κπαξ πνπ πάλε λα 

πίλεη θάζε θνξά έλα κείγκα ζόδαο θαη θάπνηνπ αιθννινύρνπ πνηνύ. Μέρξη πνπ, ζην 

ηέινο, πέθηεη μεξόο από ην κεζύζη. ηαλ ηελ άιιε κέξα πηα, ζπλέξρεηαη ν Αξεηαλόο, 

ηη λνκίδεηο όηη είπε; 

 

Α: ….Ση; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  ηη ε ζόδα κεζάεη! Πώο ζαο θάλεθε; 

 

Β: Πνην, ην αλέθδνην; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  ρη, ην ζπκπέξαζκα πνπ έβγαιε ν αξεηαλόο. 

 

Β: Κνπθό. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Κη όκσο, πξόθεηηαη γηα έλα ινγηθό ζπκπέξαζκα –ηόζν ινγηθό, 

κάιηζηα, όζν ινγηθό είλαη ην ζπκπέξαζκα όηη ν άλζξσπνο είλαη ζλεηόο. Με γειάο … 

Κνίηα, έρνληαο δεη ή αθνύζεη θαλείο όηη έλαο, δύν, πέληε, δέθα, εθαηό, ρίιηνη, έλα 

εθαηνκκύξην άλζξσπνη πεζαίλεη, ζπκπεξαίλεη όηη ν άλζξσπνο είλαη ζλεηόο. Καηά 

ηξόπνλ αλάινγν ν Αξεηαλόο, έρνληαο κεζύζεη ύζηεξα από έλα, δύν, ηξία ρ πνηήξηα 
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ζόδαο πνπ έρεη αλακεηρζεί κε θάπνην αιθννινύρν πνηό, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα 

όηη ε ζόδα κεζάεη.  

 

Α: Ναη, αιιά δελ είλαη αιήζεηα όηη ζόδα κεζάεη, ελώ είλαη αιήζεηα όηη ν άλζξσπνο 

πεζαίλεη. Πώο είλαη δπλαηόλ, ινηπόλ, λα εμηζώλεηο ην έλα κε ην άιιν. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Έρεηο δίθην. Πξέπεη, όκσο, λα μερσξίζνκε δύν πξάγκαηα: ηελ 

ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ε ζθέςε καο ώζπνπ λα θηάζεη 

ζε έλα ζπκπέξαζκα, από ηελ αιήζεηα πνπ κπνξεί λα έρεη ην ζπκπέξαζκα. Αλ ε 

ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία είλαη ζσζηή, όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ζπιινγηζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί θαλείο γηα λα πεη όηη ν άλζξσπνο είλαη ζλεηόο, ηόηε είλαη 

ζσζηό θαη ην ζπκπέξαζκα: ν άλζξσπνο είλαη ζλεηόο. Δπεηδή, ινηπόλ, ε ζπιινγηζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζε ν Αξεηαλόο γηα λα πεη όηη ε ζόδα κεζάεη είλαη ε ίδηα κε 

ηελ ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί θαλείο γηα λα θζάζεη ζην ζπκπέξαζκα 

όηη ν άλζξσπνο είλαη ζλεηόο, έπεηαη όηη ην ζπκπέξαζκα πσο ε ζόδα κεζάεη είλαη ηόζν 

ινγηθό όζν ην ζπκπέξαζκα όηη ν άλζξσπνο είλαη ζλεηόο.   

 

Α:   Μα, ηη ιεο ηώξα … 

 

Β: Σν ίδην είλαη λα πεηο όηη ε ζόδα κεζάεη κε ην λα πεηο όηη ν άλζξσπνο είλαη ζλεηόο; 

 

 ΜΠΑΡΜΑΝ: Με βηάδεζηε ... Σν γεγνλόο όηη ην ζπκπέξαζκα πσο ε ζόδα κεζάεη 

είλαη ινγηθό δελ ζεκαίλεη θηόιαο όηη είλαη θαη αιήζεηα πσο ε ζόδα κεζάεη.  Η 

πξόηαζε όηη ε ζόδα κεζάεη είλαη ςεπδήο, ελ αληηζέζεη πξνο ηελ πξόηαζε όηη ν 

άλζξσπνο είλαη ζλεηόο, πνπ είλαη αιεζήο. Η δηαθνξά κεηαμύ ηεο πξόηαζεο «ν 

άλζξσπνο είλαη ζλεηόο» θαη ηεο πξόηαζεο «ε ζόδα κεζάεη» εζηηάδεηαη ζην όηη ην 

γεγνλόο όηη ν άλζξσπνο είλαη ζλεηόο κπνξεί λα παξαηεξεζεί, πξάγκα πνπ δελ 

ζπκβαίλεη κε ηελ εθδνρή όηη ε ζόδα κεζάεη. Ο αξεηαλόο επηζθέπηεο νδεγήζεθε ζην 

αλαιεζέο ζπκπέξαζκα όηη ε ζόδα κεζάεη, επεηδή δελ θάζεζε λα παξαηεξήζεη ηη ζα 

ζπλέβαηλε αλ δνθίκαδε κόλν κεξηθά πνηήξηα ζόδα θαη ηη ζα γηλόηαλ αλ έπηλε κεξηθά 

πνηήξηα νπίζθη ή ηδηλ ή βόηθα ή θάπνην άιιν αιθννινύρν πνηό. Δθείλν αθξηβώο πνπ 

παξέιεηςε λα θάλεη ν αξεηαλόο επηζθέπηεο, λα βαζηζηεί δειαδή, πέξα από ηνπο 

θαλόλεο ηεο ινγηθήο ζηελ παξαηήξεζε, ην έθαλε ν Θαιήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

εμεγήζεη από πνύ πξνήιζε ν θόζκνο. 

 

Α: Καηάιαβα. Δθηόο από ηελ ινγηθή ηνπ λνπ, ρξεηαδόκαζηε θαη ηελ εκπεηξία, ηελ 

παξαηήξεζε –λα ηνικήζσ λα πσ, ηελ ζνθία ησλ αηζζήζεσλ; Σέιεην ην αλέθδνην! .. 

Υξεηάζηεθε έλαο Αξεηαλόο γηα λα θαηαιάβσ γηαηί ν Θαιήο είλαη κεγάινο. 

 

Β: Ση ζνπ είλαη, ινηπόλ, θίιε κνπ, ηα αλέθδνηα. Καη κείο ηα έρνκε γηα ηελ πιάθα καο! 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Σα πάληα, αγαπεηέ, εμαξηώληαη από ηελ πξόζεζή καο. Θα κπνξνύζα, 

θάιιηζηα, λα ζαο πσ ην αλέθδνην γηα λα γειάζνκε, αλ ε πξόζεζή κνπ, βέβαηα, ζα 

ήηαλ λα δεκηνπξγήζσ κηα επράξηζηε αηκόζθαηξα. Δγώ, όκσο, ήζεια λα ζαο δείμσ … 

 

Β: … πώο ν Θαιήο έγηλε παηέξαο ηεο θηινζνθίαο. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Κη όρη κόλν. Δζείο, μέξεηε γηαηί, άκα ζαο ξσηήζσ, δελ πέθηεη ε γε; 

 

Α: Γηαηί ήμεξε ν Θαιήο; ηγά, γηαηί ζα καο ηξειάλεηο … Ση ήηαλ, ηέινο πάλησλ …  
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ΜΠΑΡΜΑΝ:  Κνίηα, ν Θαιήο παξαηήξεζε όηη όια ηα πξάγκαηα πάλσ ζηελ γε, άκα 

ηα αθήζεηο ειεύζεξα ζηνλ αέξα, πέθηνπλ. Σνπ γελλήζεθε, ινηπόλ, ε πεξηέξγεηα γηαηί 

δελ πέθηεη θαη ε γε. Λνγηθό, ην εξώηεκά ηνπ. Γελ λνκίδεηε; 

 

Β: Λνγηθόηαην.  

 

Α: Καη ηη εμήγεζε έδσζε;   

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Ο Θαιήο … Με μερλάηε όηη δνύζε ζε παξαζαιάζζηα πόιε, ζε έλα 

πνιπζύρλαζην ιηκάλη, όπνπ κπαηλόβγαηλαλ έλα ζσξό πιανύκελα … Παξαηήξεζε, 

ινηπόλ, όηη ηα πινία, παξά ην βάξνο ηνπο, δελ βνπιηάδνπλ, αιιά επηπιένπλ ζην λεξό. 

ηελ  ζπλέρεηα έβαιε θάησ ηελ ινγηθή θαη ζθέθηεθε όηη θαη ε γε δελ ζα πξέπεη λα 

πέθηεη επεηδή, όπσο ηα πινία, επηπιέεη ζην λεξό.  

 

Α: Καη ην λεξό, γηαηί δελ πέθηεη; Θα πξέπεη λα ππνζέζνκε όηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

θάηη άιιν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην λεξό. 

 

Β: Μα θαη ηόηε ζα πξέπεη λα ππνζέζνκε θάηη άιιν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη εθείλν 

πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην λεξό. Καη κεηά λα ππνζέζνκε θάηη άιιν πάλσ ζην 

νπνίν ζηεξίδεηαη ην ζηήξηγκα πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη εθείλν πάλσ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ην λεξό … Καη πάεη ιέγνληαο … 

 

Α: Έηζη δελ ζα θαηαιήμνκε πνηέ ζε έλα ζηήξηγκα πνπ δελ ζα ζηεξίδεηαη θάπνπ 

αιινύ, ην νπνίν λα καο εμεγεί γηαηί ηειηθά δελ πέθηεη ε γε. Άξα, ε ππόζεζε ηνπ 

Θαιή όηη ε γε δελ πέθηεη γηαηί ζηεξίδεηαη ζην λεξό είλαη … 

 

Β: … κηα ηξύπα ζην λεξό. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Γελ δηαθσλώ. Σν ζεκαληηθό, όκσο, κε ηνλ Θαιή είλαη όηη πξνζπάζεζε 

λα ιύζεη έλα πξόβιεκα πνπ ηνπ θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα επηθαινύκελνο ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηελ ινγηθή. Σώξα, αλ ηηο ρξεζηκνπνίεζε ζσζηά, είλαη άιιν δήηεκα 

… Κη ν Νεύησλ πνπ βξήθε ηελ ζσζηή ιύζε όρη κόλν ζην πξόβιεκα απηό, αιιά θαη 

ζε ό,ηη άιιν ηνπ θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα, ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ ινγηθή βαζίζηεθε, 

ηελ κέζνδν πνπ ζθέθηεθε ν Θαιήο αθνινύζεζε. Αιιά κηα θαη κηιάκε γηα επηζηήκε, 

ζα ήζεια λα ζαο θάηη αθόκε, αμηνζαύκαζην, γηα ηνλ Θαιή. 

 

Β: Ναη, ζαλ ηη δειαδή; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: ηη ν Θαιήο ήηαλ εθείλνο πνπ αλαθάιπςε ηελ επηζηήκε ηεο 

Γεσκεηξίαο.  

 

Α: Καη ηη καο έιεγε ηόηε ζην ζρνιείν ν θαζεγεηήο όηη ε Γεσκεηξία ήηαλ επίηεπγκα 

ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Γελ είρε άδηθν. Οη Αηγύπηηνη, πξάγκαηη, είραλ εθεύξεη, κεηαμύ άιισλ 

πνιιώλ βέβαηα, θαη ηελ γεσκεηξία.  

 

Β: Μα, ζύ κόιηο ηώξα δελ έιεγεο όηη ν Θαιήο … 
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ΜΠΑΡΜΑΝ:  Πξόζεμε, πξόζεμε … Οη Αηγύπηηνη αλαθάιπςαλ κελ ηελ  Γεσκεηξία, 

αιιά όρη όπσο ηελ μέξνκε ζήκεξα. Σελ ζθέθηεθαλ ζαλ έλα ζύλνιν πξαθηηθώλ 

γλώζεσλ. Η αλάγθε ηνπο, ζπγθεθξηκέλα, λα πξνζηαηεπζνύλ από ηηο πιεκκύξεο ηνπ 

Νείινπ, ηνπο νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε νξηζκέλσλ θαλόλσλ Γεσκεηξίαο πνπ ηνπο 

βνεζνύζαλ λα θαηαζθεπάδνπλ αληηπιεκκπξηθά έξγα. Σηο πξαθηηθέο απηέο γλώζεηο 

ησλ Αηγππηίσλ ζηελ Γεσκεηξία, ινηπόλ,  θξόληηζε λα αμηνπνηήζεη ν Θαιήο –δίλνληάο 

ηνπο, όκσο, ζεσξεηηθή δηάζηαζε. 

 

Α: Ση ελλνείο ζεσξεηηθή δηάζηαζε; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: ηη ν Θαιήο δηαηύπσζε νξηζκέλεο αιήζεηεο ζρεηηθά κε κεηξήζεηο ηεο 

επηθάλεηαο ηεο γεο ή πξαγκάησλ πάλσ ζηελ γε κε ζθνπό όρη λα ιύζεη ζπγθεθξηκέλα 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα, όπσο νη πιεκκύξεο ηνπ Νείινπ, αιιά λα δώζεη απάληεζε ζε 

νξηζκέλα εξσηήκαηα ηα νπνία ζηελ επνρή ηνπ ηνπιάρηζηνλ δελ είραλ θαλέλα 

πξαθηηθό όθεινο. 

 

Β: αλ ηη εξσηήκαηα, δειαδή; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: ηαλ πήγε ζηελ Αίγππην ν Θαιήο, γηαηί ζηα αξραία ρξόληα ζπλήζηδαλ 

νη επηζηήκνλεο θαη νη θηιόζνθνη λα πεγαίλνπλ … 

 

Α: Ξέξνκε, μέξνκε, όπσο ζήκεξα νη επηζηήκνλεο θαη νη θηιόζνθνη πάλε ζε 

πλεπκαηηθά ηδξύκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, γηα λα 

δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, ηόηε πήγαηλαλ ζε ρώξεο ηεο Αλαηνιήο, όπσο ε Αίγππηνο 

… 

 

 ΜΠΑΡΜΑΝ: Πνιύ σξαία, ινηπόλ ηαλ πήγε ζηελ Αίγππην ν Θαιήο θαη είδε ηηο 

ηεξάζηηεο ππξακίδεο, ήηαλ ινγηθό λα ηνπ δεκηνπξγήζεθε ε  απνξία ηη ύςνο είραλ. 

Πξνθαλώο, ν Θαιήο ήμεξε όηη απαληώληαο ην εξώηεκα απηό δελ ζα έιπλε θαλέλα 

πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζε ηελ δηθή ηνπ ή ησλ άιισλ. Απιώο,  έζεηε έλα 

εξώηεκα γηα θάηη πνπ ζθέθηεθε, ξώηαγε γηα έλα δήηεκα πνπ ηνπ ην πξνθάιεζε ε 

πεξηέξγεηα, θαη κόλνλ ε πεξηέξγεηα. Γελ πξνζδνθνύζε –, λα ζην πσ έηζη– λα θεξδίζεη 

ηίπνηε πιηθό από ην αλ κάζαηλε ηη ύςνο έρεη κηα ππξακίδα. Έλα άιιν εξώηεκα, 

επίζεο, πνπ δελ είρε θαλέλα πξαθηηθό όθεινο, αιιά απιώο ηνπ δεκηνπξγήζεθε από 

πεξηέξγεηα, ήηαλ, όηαλ ν Θαιήο θαζώο, θαζόηαλ ζηελ  παξαιία θαη είδε έλα άζρεην 

πινίν λα ηαμηδεύεη αλνηθηά ζηελ ζάιαζζα, αλαξσηήζεθε πόζν καθξηά ηνπ ήηαλ απηό.  

 

Β: Άξα, αλ θαηάιαβα θαιά, ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρόιεζαλ ηνλ Θαιή ήηαλ 

δεηήκαηα πνπ δελ είραλ πξαθηηθό όθεινο, αιιά γελλήζεθαλ κέζα ζην κπαιό ηνπ από 

πεξηέξγεηα. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: ρη κόλνλ απηό ... Ο Θαιήο παξήγαγε δνκέο! Γεκηνύξγεζε λένπο 

ηξόπνπο ζθέςεο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, δειαδή, λα βξεη ην ύςνο κηαο ππξακίδαο δελ 

κπήθε ζηνλ θόπν λα πάξεη έλα κέηξν θαη λα πάεη λα ηελ κεηξήζεη ζθαξθαιώλνληαο 

από ηελ βάζε ηεο σο ηελ θνξπθή ηεο –κε θίλδπλν λα γθξεκνηζαθηζηεί θηόιαο. Ούηε, 

ζέινληαο λα δεη πόζν καθξηά πεξλνύζε από ηελ ζηεξηά ην πινίν, κπήθε ζε θακηά 

βάξθα λα ηνλ κεηαθέξεη σο εθεί, ώζηε, όζν πήγαηλε πξνο ην πινίν, λα κεηξάεη ηελ 

απόζηαζε ηνπ πινίνπ από ηελ παξαιία. Αληί λα κπεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ηαιαηπσξίεο, 

ν Θαιήο επηλόεζε κε ην κπαιό ηνπ θάηη πνιύ πην απιό. Αξρηθά, κέηξεζε ην κήθνο 

ηεο ζθηάο ηεο ππξακίδαο θαη πξνζδηόξηζε δπν ζεκεία ηεο ζηεξηάο ζε ζρέζε κε ην 
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πινίν. Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, θαηόπηλ, ζρεδίαζε έλα ζρήκα γηα ηελ πεξίπησζε 

ηεο ππξακίδαο θαη έλα ζρήκα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ.  ηελ ζπλέρεηα, αθνύ 

ππνιόγηζε ην κήθνο ησλ πιεπξώλ θαη ην άλνηγκα ησλ γσληώλ ησλ δύν ζρεκάησλ, 

πέηπρε λα βξεη ην πξαγκαηηθό ύςνο ηεο ππξακίδαο θαη ηελ πξαγκαηηθή απόζηαζε ηνπ 

πινίνπ από ηελ ζηεξηά . 

 

Α: Παξαγσγηθόο Λνγηζκόο! Σνλ θάλακε θαη ζην ζρνιείν! Αιιά πεο κνπ, ζε 

παξαθαιώ, ηη ζρέζε έρνπλ όια απηά κε ηελ θηινζνθία. Σν λα κελ ζθέθηεηαη θαλείο 

γηα πξαθηηθά δεηήκαηα πάεη λα πεη όηη είλαη θαη θηιόζνθνο; Δ, ηόηε …κε ζπγρσξείο 

…, αιιά …  

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Πξόζεμε. Ο Αξηζηνηέιεο είπε όηη «νη άλζξσπνη θαη ηώξα θηινζνθνύλ 

θαη γηα πξώηε θνξά άξρηζαλ λα θηινζνθνύλ παξαθηλνύκελνη από ηνλ ζαπκαζκό», 

δειαδή από ηελ απνξία, ηελ πεξηέξγεηα. Γη’ απηό αθξηβώο, επεηδή ν πξώηνο 

άλζξσπνο, πνπ πξνέβε ζηηο πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ παξαθηλνύκελνο από 

πεξηέξγεηα ήηαλ ν Θαιήο,  αλαγλσξίζζεθε απηόο σο ν εηζεγεηήο ηεο θηινζνθίαο. αλ 

ν πξώηνο θηιόζνθνο ζηνλ θόζκν. Ο Θαιήο, ζα πξέπεη λα ζνπ πσ, ήηαλ έλαο 

άλζξσπνο πνπ ην πάζνο ηνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο ην 

δηαηήξεζε δσληαλό θαη αθέξαην σο ηελ ηειεπηαία –θπξηνιεθηηθά– πξάμε ηεο δσήο 

ηνπ. Γέξνο πηα, βγήθε ηελ λύρηα, όπσο ην ζπλήζηδε θάζε βξάδπ, γηα λα εξεπλήζεη ηα 

άζηξα. Καζώο, κειεηώληαο ηα, όκσο, ηα παξαηεξνύζε, αθαηξέζεθε, μεράζηεθε θη 

έπεζε ζην γθξεκό θαη ζθνηώζεθε. 

 

Β: Α, έηζη πέζαλε ηόζν άδνμα.  Ση θξίκα … Θα πεξίκελα από έλα γίγαληα ηνπ 

πλεύκαηνο, ηνλ πξώην θηιόζνθν ζηνλ θόζκν έλα εληππσζηαθό ηέινο … 

  

ΜΠΑΡΜΑΝ: Ίζσο, ζην άδνμν ηέινο ηνπ Θαιή λα ζπλέβαιε θαη ε αδηαθνξία ηνπ γηα 

ηνλ ζάλαην. πλήζηδε λα ιέεη όηη ν ζάλαηνο δελ δηαθέξεη από ηελ δσή. Καη όηαλ 

θάπνηε ηνλ ξώηεζαλ, ηόηε γηαηί δελ πεζαίλεη, απάληεζε: επεηδή δελ ππάξρεη δηαθνξά. 

Δλ πάζε πεξηπηώζεη, ζέινληαο λα κείλεη απεξίζπαζηνο ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλώζεο, 

ν Θαιήο δελ δεκηνύξγεζε νηθνγέλεηα, παξά ηελ έληνλε επηζπκία ηεο κεηέξαο ηνπ, 

ζηελ νπνία, γηα λα ηελ μεθνξησζεί, όηαλ, όζν ήηαλ λένο, ηνλ πίεδε λα παληξεπηεί, 

έιεγε  «δελ είλαη αθόκε θαηξόο». Κη όηαλ κεηά πέξαζε ε επνρή ηεο ληόηεο ηνπ θαη 

εθείλε ηνπ έιεγε λα παληξεπηεί, ηεο απαληνύζε «πάεη, πέξαζε ν θαηξόο πηα». 

 

Α: Γελ μέξσ, ίζσο απηό πνπ ζθέθηνκαη λα είλαη αλνεζία, αιιά λα κνπ θαίλεηαη πνιύ 

ζόιηθν πνπ ν Θαιήο ήηαλ ν πξώηνο θηιόζνθνο επεηδή, νύηε ιίγν νύηε πνιύ, ήηαλ 

πεξίεξγνο. Σόζν δύζθνιν, ινηπόλ, είλαη έρεη θαλείο πεξηέξγεηα θαη απνξίεο. Κη έλα 

κηθξό παηδί, αλ δεηο, δελ θάλεη ηίπνηε άιιν από ην λα ξσηάεη. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Με μερλάο, όκσο, πσο όηαλ κεγαιώζεη ην παηδί κνηάδεη λα κελ έρεη 

ηελ ίδηα δηάζεζε λα ξσηάεη, βνιεύεηαη ζε όζα έρεη κάζεη θαη δελ έρεη ηελ πεξηέξγεηα 

λα δεη αλ ζα κπνξνύζαλ λα ήηαλ αιιηώο ηα πξάγκαηα. Δθηόο πηα θαη αλ ηνπ ζπκβεί 

θάηη ζπγθινληζηηθό, νπόηε αξρίδεη πάιη λα ςάρλεηαη. 

 

Α: Θέιεηο λα πεηο όηη ν Θαιήο δελ ζηακάηεζε λα ςάρλεηαη, ζε αληίζεζε κε καο πνπ 

από έλα ζεκείν θαη κεηά, όηαλ σξηκάζνκε, όπσο ιέλε, ηα παίξλνκε όια ζαλ δεδνκέλα 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Γελ ήηαλ κόλν ε πεξηέξγεηά ηνπ πνπ ηνλ έθαλε λα μερσξίδεη από ηνπο 

ππόινηπνπο ζνθνύο ηεο επνρήο ηνπ. Οη άιινη πεξηζπνύδαζηνη ηεο αξραηόηεηαο 
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ήζειαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ζνθία ηνπο έρνληαο θάπνην ζηόρν: λα δείμνπλ, 

ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο θαη, γεληθόηεξα, ζηνπο αλζξώπνπο πώο πξέπεη 

λα δνπλ, ώζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηπρία ηνπο.  Έηζη, ν όισλ ν Αζελαίνο 

εηζεγήζεθε ζηελ παηξίδα ηνπ λόκνπο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αληζόηεηα κεηαμύ ησλ 

πνιηηώλ ηεο πνπ, όζν ππάξρεη, ππνλνκεύεη ηελ επηπρία ηνπο. Ο Υίισλ ν 

Λαθεδαηκόληνο θαη ν Κιένβνπινο ν Λίλδηνο, επίζεο, δηαηύπσζαλ ηα εζηθά 

παξαγγέικαηα «κεδέλ άγαλ» θαη «κέηξνλ άξηζηνλ», κε ηα νπνία πξνέηξεπαλ ηνπο 

αλζξώπνπο λα απνθεύγνπλ ηελ ππεξβνιή, πνπ απνηειεί βαζηθή πεγή ηεο δπζηπρίαο. 

Ο Θαιήο, όκσο, αλαδήηεζε αιήζεηεο όρη γηα λα εμππεξεηήζεη θάπνην ζθνπό, όζν  

επγελήο θαη ηεξόο ζα κπνξνύζε λα είλαη απηόο, αιιά κόλν θαη κόλν επεηδή ηνπ 

γελλήζεθε ε πεξηέξγεηα λα δηεξεπλήζεη θάπνην δήηεκα, όπσο ην πξόβιεκα πεξί ηνπ 

πνηα ζα κπνξνύζε λα είλαη ε αξρή ηνπ θόζκνπ. 

 

Β: Δλλνείο ην λεξό. Απηό δελ είπε ν Θαιήο όηη είλαη ε αξρή ηνπ θόζκνπ; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Ναη, αιιά εθείλν πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη λα δνύκε πώο θαηέιεμε ζε 

απηό. Γελ ζεθώζεθε θάπνην πξσί θαη ηνπ ήξζε μαθληθά ε θιαζηά όηη ηα πάληα 

πξνήιζαλ από ην λεξό. Μκκκ … 

 

Α: Ωξαία, κελ ην παξαηξαβάο … Πεο καο, επηηέινπο, πώο νδεγήζεθε ζην 

ζπκπέξαζκα γηα ηε  αξρή ηνπ θόζκνπ; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Θα μέξεηε, βέβαηα, όηη, θαηά ηελ αξραία ειιεληθή ζεσξία γηα ηελ  

θύζε, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο, ηα ζηνηρεία από ηα νπνία απνηεινύληαη ηα πιηθά 

πξάγκαηα, είλαη: ην λεξό, ε θσηηά, ν αέξαο θαη ε γε, θαη πσο, ζύκθσλα κε ηελ 

αλαινγία πνπ δηαηεξνύλ κεηαμύ ηνπο ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θύζεο ζε θάζε 

πξάγκα, ην πξάγκα παίξλεη θαη ηελ κνξθή ηνπ. Έηζη, έλα καξκάξηλν άγαικα έρεη 

ζηεξεά κνξθή, επεηδή ζε απηό ππεξηεξεί ε γε έλαληη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηεο θύζεο.  

Ο Θαιήο ινηπόλ, αλαδεηώληαο ηελ αξρή ηνπ θόζκνπ, ζθέθηεθε όηη απηή ζα πξέπεη λα 

είλαη έλα από ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θύζεο, αθνύ απηά απνηεινύλ ηα έζραηα όξηα 

ηνπ θόζκνπ, ηηο κήηξεο ησλ πξαγκάησλ πνπ ζπγθξνηνύλ ό,ηη νλνκάδνκε θόζκν. 

Πξόθεηηαη γηα κία ινγηθή ππόζεζε. Έηζη δελ είλαη;  

 

Β: Ναη, αιιά ην εξώηεκα είλαη, πνην από ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θύζεο ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο ε αξρή ηνπ θόζκνπ, πνην είλαη ην ζηνηρείν εθείλν από ην νπνίν 

πξνήιζαλ ηα άιια ζηνηρεία θαη, αθνινύζσο, δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξάγκαηα, ηα νπνία 

ζπλαπαξηίδνπλ ηνλ θόζκν. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Πνιύ ζσζηά ην έζεζεο! Ο Θαιήο, ινηπόλ,  πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη 

ζην εύινγν απηό εξώηεκα, πξνρώξεζε πέξα από ηελ ινγηθή ππόζεζε, ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία έλα από ηα ηέζζαξα ζηνηρεία ηεο θύζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε αξρή ηνπ 

θόζκνπ, θαη θαηέθπγε ζηελ παξαηήξεζε, ηελ εκπεηξία ή ηηο αηζζήζεηο, γηα λα δεη 

πνην, ηειηθά, από ηα ηέζζαξα ζηνηρεία ππεξηεξεί. Έηζη, παξαηεξώληαο κε ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ γύξσ ηνπ, ζηελ παηξίδα ηνπ, ζηελ Μίιεην, ηελ απέξαληε ζάιαζζα, ηα 

πνηάκηα, ηηο βξνρέο πνπ ηόηε –όρη όπσο ζήκεξα– έπεθηαλ ζπρλά θαη ηαθηηθά, 

δηαπίζησζε όηη ην πιενλάδνλ ζηνηρείν ζηελ θύζε είλαη ην λεξό. 

 

Α: Κη απηό ηη ζεκαίλεη; 
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ΜΠΑΡΜΑΝ:  Ση ζεκαίλεη! ηη ην λεξό σο ην πιενλάδνλ ζηνηρείν ζηελ θύζε είλαη ε 

αξρή ηνπ θόζκνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό, ν Θαιήο πέηπρε λα δηαηππώζεη κηα 

δηαθνξεηηθή από ηελ κπζνινγηθή θαη ηελ ζενινγηθή εξκελεία άπνςε πεξί ηνπ πώο 

πξνέθπςε ν θόζκνο, γηα ην πνηα ήηαλ ε αξρηθή αηηία από ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ 

όια ηα πξάγκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θόζκν. 

 

Α:  Παξόια απηά ην λα πεηο όηη ε αξρή ηνπ θόζκνπ είλαη ην λεξό δελ κνπ θαίλεηαη … 

πώο λα ην πσ … 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Θέιεηο λα πεηο όηη ν ηζρπξηζκόο όηη ηα πάληα πξνήιζαλ από ην λεξό 

κνηάδεη απιντθόο. Πξάγκαηη, ζα κπνξνύζε λα έρεη θαλείο ζνβαξέο επηθπιάμεηο … 

Άιισζηε, ακθηζβεηήζεθε ήδε από ηελ επνρή ηνπ Θαιή. Σελ απνθήξπμε ν 

Αλαμίκαλδξνο, ν καζεηήο ηνπ. Δθείλν, όκσο, ην νπνίν έρεη αμία ζρεηηθά κε ηνλ Θαιή 

θαη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνύ δελ είλαη ην ηη είπε –ην όηη ε αξρή 

ηνπ θόζκνπ είλαη ην λεξό–, αιιά ην πώο θαηέιεμε ζηελ άπνςε απηή, ε κέζνδνο, ν 

δξόκνο πνπ αθνινύζεζε γηα λα θζάζεη ζε έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα.  

 

Β: Καη πνηα ήηαλ απηή ε κέζνδνο πνπ αθνινύζεζε ν Θαιήο; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Μα δελ ηα είπακε πξνεγνπκέλσο; 

 

Β: πγλώκε, αιιά δελ ζπκάκαη … Γηα ηελ αθξίβεηα θάπνπ έρσ κπεξδεπηεί … 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Κνίηα, ζηελ  πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ αξρή ηνπ θόζκνπ, ν 

Θαιήο ππέδεημε ζηνπο αλζξώπνπο όηη, από ηελ ζηηγκή πνπ ζα ηνπο γελλεζεί ε 

πεξηέξγεηα γηα θάπνην δήηεκα, νθείινπλ λα ην αληηκεησπίδνπλ αθελόο κελ βάζεη ηεο 

ινγηθήο, ζύκθσλα δειαδή κε ηνπο θαλόλεο εθείλνπο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ε 

ζθέςε γηα λα θαηαιήμεη ζε έλα έγθπξν ζπκπέξαζκα, αθεηέξνπ δε βάζεη ηεο 

παξαηήξεζεο, ζύκθσλα δειαδή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ νη 

αηζζήζεηο, κε ηηο νπνίεο –πιεξνθνξίεο– εμαζθαιίδεηαη ε αιήζεηα ηνπ 

ζπκπεξάζκαηνο.  

 

Β: Α, λα, ηώξα θαηάιαβα … Με ην παξάδεηγκα ηνπ αξεηαλνύ πνπ είπεο … 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Αθόηνπ, ινηπόλ, ν Θαιήο εηζεγήζεθε ηελ λέα απηή κέζνδν 

πξνζέγγηζεο ησλ πξαγκάησλ, άξρηζε λα δηακνξθώλεηαη κηα θαηλνύξηα, ηδηαίηεξε, 

δηαξθώο δηεπξπλόκελε ηάμε δηαλννπκέλσλ: νη θηιόζνθνη. Οη νπνίνη, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηεπζνύλ ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο θηλνύζαλ, θαη ηνπο θηλνύλ, ηελ πεξηέξγεηα, 

κεηαρεηξίζηεθαλ, θαη ζπλερίδνπλ σο ζήκεξα λα ρξεζηκνπνηνύλ, κε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο, άιινο κε κεγαιύηεξε θαη άιινο κε κηθξόηεξε επηηπρία, ηελ ίδηα κέζνδν. 

Η θηινζνθία, πιένλ, είρε κπεη ζηελ ζθελή ηνπ πνιηηηζκνύ.  

 

Α: Δληάμεη παηέξαο ηεο θηινζνθίαο….εληάμεη εθεπξέηεο ηεο γεσκεηξίαο…αιιά, 

επηκέλσ, ην όηη ε αξρή ηνπ θόζκνπ είλαη ην λεξό κνπ θαίλεηαη απιντθό. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Κη όκσο, γηα ηελ ζύγρξνλε  επηζηήκε απηό δελ είλαη ηόζν 

εμσπξαγκαηηθό. Αλ, όπσο έρεη ππνζηεξηρζεί επηζηεκνληθά ν θόζκνο θαηά ηα 2/3 

είλαη πδξνγόλν θαη ην πδξνγόλν καδί κε ην νμπγόλν απνηεινύλ ην λεξό, ηόηε  ν 

ηζρπξηζκόο ηνπ Θαιή γηα ην λεξό σο αξρή ηνπ θόζκνπ δελ είλαη θαη ηόζν 
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εμσπξαγκαηηθόο. Αιιά, αο αθήζνκε ην λεξό θαη ηα πεξί αξρήο ηνπ θόζκνπ … 

Τπάξρνπλ θη άιιεο απόςεηο ηνπ Θαιή πνπ πξνθαινύλ ηνλ ζαπκαζκό καο …  

 

Β: Αιήζεηα; Δγώ λόκηδα όηη ην κόλν πνπ μέξνκε ζρεηηθά κε  ηνλ Θαιή είλαη γηα ην 

λεξό …  

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Βιέπεηο, όζν κεγαιώλεη θαλείο καζαίλεη όιν θαη πεξηζζόηεξα … Σέινο 

πάλησλ … Ο Θαιήο ππνζηήξημε όηη ε ύιε  δελ είλαη λεθξή. ηη ηα ζώκαηα πνπ ηελ 

ζπλαπαξηίδνπλ έρνπλ ςπρή κέζα ηνπο. Να, ν καγλήηεο απηόο, γηα παξάδεηγκα, θαηά 

ηνλ Θαιή, έρεη ςπρή. 

 

Α: Μπα;  Μαο πξνέθπςε ηώξα θαη πακςπρηζηήο ν Θαιήο; 

 

Β: Μάιινλ, Νηνπ Έηηδ ζα ήηαλ; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Διάηε ηώξα …Μελ ην επηειίδνκε ην πξάγκα … Αλ ν Θαιήο 

ηζρπξίζηεθε όηη ν καγλήηεο έρεη ςπρή, ην είπε γηαηί βαζίζηεθε ζε κηα αλαινγία.. Κη 

απηό, παξεκπηπηόλησο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό. Υάξε ζηελ αλαινγία νη επηζηήκνλεο 

κπόξεζαλ λα ιύζνπλ έλα ζσξό πξνβιήκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο ν θαζέλαο. Αιιά αο 

κείλνκε ζην ζέκα καο. Έια εδώ εζύ (πξνο ηνλ Α) … Ξάπισζε εδώ θαη θάλε ην 

πηώκα. Δζύ (απεπζπλόκελνο ζηνλ Β) κπνξείο, ζε παξαθαιώ, λα κεηαθηλήζεηο ην 

ζηαρηνδνρείν απηό ηξαβώληαο ην πξνο ην κέξνο ζνπ; 

 

(Ο Β απιώλεη ην ρέξη ηνπ πηάλεη θαη ηξαβάεη πξνο ην κέξνο ηνπ ην ζηαρηνδνρείν) 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Πνιύ σξαία! (Απεπζπλόκελνο ζηνλ Α) Δζύ ππνηίζεηαη όηη είζαη 

λεθξόο. Μπνξείο ζε παξαθαιώ λα κεηαθηλήζεηο ην ζηαρηνδνρείν απηό ηξαβώληαο ην 

πξνο ην κέξνο ζνπ; 

 

(Ο Α δελ αληηδξά, κέλεη αθίλεηνο) 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Γηαηί, ινηπόλ, ν έλαο ζαο κπνξεί θαη κεηαθηλεί ην ζηαρηνδνρείν θαη ν 

άιινο όρη; 

 

Β: Μα, γηαηί (δείρλεη ηνλ Α) απηόο ππνηίζεηαη όηη είλαη έλα άςπρν ζώκα, θαη ηα 

άςπρα ζώκαηα δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηίπνηε. Αληίζεηα εγώ κπνξώ θαη κεηαθηλώ ην 

ζηαρηνδνρείν, επεηδή είλαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο, έλα ζώκα, δειαδή, πνπ έρεη 

ςπρή. 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Πνιύ ζσζηά! Γη’ απηό αθξηβώο, ινηπόλ, θη ν Θαιήο, παξαηεξώληαο όηη 

ν καγλήηεο κπνξεί θαη έιθεη ηα κηθξά θνκκαηάθηα ζηδήξνπ, ζθέθηεθε όηη, γηα λα ην 

θάλεη απηό, ζα πξέπεη λα έρεη ςπρή. Αλ δελ είρε ςπρή, όπσο ην πηώκα απηό εδώ 

(δείρλεη ηνλ Α), δελ ζα ηα ηξαβνύζε πξνο ην κέξνο ηνπ. Ση ιέο, ηώξα; 

 

Β: Σν πξάγκα, έηζη όπσο ην βάδεηο, έρεη …, δελ ιέσ …, κηα ινγηθή εμήγεζε … 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Τπάξρεη, όκσο, θάηη αθόκε ζεκαληηθό ζρεηηθά κε ηνλ Θαιή πνπ αμίδεη, 

λνκίδσ, ηνλ θόπν λα ζαο ην πσ. Ση ιέηε; 

 

Α: Δίκαζηε όιν απηηά … 



 12 

ΜΠΑΡΜΑΝ: (πεγαίλεη ζην βάζνο θαη θέξλεη έλα ηεξάζηην θερξηκπάξη θη έλα 

ηεξάζηην θαζθόι κάιιηλν) Οξίζηε … Κξαηείζηε ηα … Σξίςηε ην έλα κε ην άιιν! 

 

Α: (ελώ καδί κε ηνλ Β ηξίβνπλ θερξηκπάξη κε ην θαζθόι) Μα ηη θάλνκε, ηώξα; 

Πείξακα; 

 

Β: Γελ θαηαιαβαίλσ, ηη είλαη απηό; 

  

ΜΠΑΡΜΑΝ: Κερξηκπάξη! Σξίβεηε … κε ζηακαηάηε! 

 

( αζηξαπέο θαη βξνληέο) 

 

Α: Πάληα ηα θνβόκνπλα ηα πεηξάκαηα! 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ:  Ο Θαιήο ήηαλ ν πξώηνο πνπ παξαηήξεζε όηη ην ήιεθξνλ … 

 

Α: Ήιεθηξνλ; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Ναη, ήιεθηξνλ. Έηζη έιεγαλ νη αξραίνη ην θερξηκπάξη … Σν ήιεθηξνλ, 

ινηπόλ, παξαηήξεζε ν Θαιήο έρεη ηελ ηδηόηεηα, άκα ην ηξίβεηο, λα έιθεη ηα άρπξα. 

Έηζη, ν ππέξνρνο απηόο άλζξσπνο από ηελ Μίιεην ήηαλ εθείλνο πνπ παξαηήξεζε ην 

εμαηξεηηθό απηό θαηλόκελν, πνπ πνιύ αξγόηεξα ε αλζξσπόηεηα επξόθεηην λα 

εξεπλήζεη, λα θαηαλνήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη! 

 

Α: Δλλνείο ηνλ ειεθηξηζκό; 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Αθξηβώο. 

 

Β: Γηα θαληάζνπ … Κη εγώ πνπ λόκηδα πσο όια θη όια πνπ είπε ν Θαιήο ήηαλ όηη ε 

αξρή ηνπ θόζκνπ είλαη ην λεξό … Σνπιάρηζηνλ απηή ε πιεξνθνξία έθηαζε σο εκάο 

ζήκεξα … Σειηθά ν άλζξσπνο δελ πηάλεηαη … ήηαλ, πξαγκαηηθά, ζπνπδαίνο … 

 
ΜΠΑΡΜΑΝ: Κάπνηα άιιε θνξά ίζσο πνύκε πεξηζζόηεξα  … θαη γηα ηνλ Θαιή θαη 

γηα ηνπο άιινπο ππέξνρνπο πξνγόλνπο καο πνπ ηίκεζαλ ηελ θηινζνθία … Απιώο, 

ηώξα πξέπεη λα θιείζσ … Δίλαη αξγά … Αύξην πάιη δνπιεηά … Καη θαηαιαβαίλεηε, 

αλ δελ θνηκεζώ θηόιαο, δελ ζα … (θάλνληαο ηελ ρεηξνλνκία πσο ηξώεη) … Έηζη, δελ 

είλαη;  

 

Β. Α, βέβαηα, αιίκνλν …  

 

Α θαη Β. (δηαδνρηθά) Καιελύρηα! 

 

ΜΠΑΡΜΑΝ: ην θαιό, παηδηά … 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

 

  


