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Περίληψη 

Στὴ μελέτη αὐτὴ  καταβάλλεται ἡ προσπάθεια νὰ ἐντοπισθοῦν οἱ προϋποθέσεις γιὰ 

τὴν κατανόηση τοῦ δυσκολότατου ἔργου τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Παρμενίδη. Οἱ 

ὑποθέσεις εἶναι ἐννέα, ἡ δὲ τρίτη ὑπόθεση εἶναι ἡ σύνθεση τῶν δύο πρώτων καὶ κατὰ 

συνέπεια ὅλων. Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι ὅπως φαίνονται, δηλαδὴ οἱ τέσσερεις πρῶτες 

(ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σύνθεση) δὲν εἶναι ἴδιες καὶ ὅμοιες ὡς πρὸς τὸ νόημα μεταξύ τους (εἰ 

ἓν ἔστι) οὔτε οἱ τέσσερεις ἀντιφατικές τους(εἰ ἓν μὴ ἔστιν). Ἀπεναντίας, ἀνὰ δύο στὴ 

σειρὰ εἶναι μεταξύ τους  ἀντιφατικές. Τὸ ρῆμα ἔστι ἄλλοτε ἔχει συνδετικὴ λειτουργία 

καὶ ἄλλοτε ὑπαρκτική. Ἡ ἑρμηνεία τῶν ὑποθέσεων ἔχει ὡς ἑξῆς: 1) ἂν τὸ ἕνα εἶναι 

ἕνα, 2) ἂν τὸ ἕνα ὑπάρχει, 3) εἶναι ἡ σύνθεση τῶν δύο πρώτων καὶ κατὰ συνέπεια 

ὅλων, 4) ἐὰν τὸ ἕνα ὑπάρχει, 5) ἐὰν τὸ ἕνα εἶναι ἕνα, 6) ἐὰν τὸ ἕνα δὲν εἶναι ἕνα, 7) 

ἐὰν τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει, 8) ἂν τὸ ἕνα δὲν εἶναι ἕνα, 9) ἂν τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει. Οἱ 

ὑποθέσεις «ἂν τὸ ἕνα εἶναι ἕνα»  καὶ  «ἂν τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει» εἶναι ἰσοδύναμες 

μεταξύ τους ὅπως καὶ οἱ ὑποθέσεις «ἂν τὸ ἕνα ὑπάρχει»  καὶ «ἂν τὸ ἕνα δὲν εἶναι 

ἕνα.», ὥστε σὲ τελευταία ἀνάλυση οἱ ὑποθέσεις εἶναι δύο εἴτε μὲ τὴ μία εἴτε μὲ τὴν 

ἄλλη μορφή. 

    Τὰ ἀντιφατικὰ συμπεράσματα, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ κάθε δύο συνεχόμενες 

ὑποθέσεις καθὼς καὶ μέσα σὲ κάθε ὑπόθεση, δικαιολογοῦνται , ἐπειδὴ οἱ ὑποθέσεις, 

ἀπὸ τὶς ὁποῖες προκύπτουν, εἶναι ἀντιφατικὲς καὶ μεταξύ τους καὶ ἡ κάθε μιὰ πρὸς 

τὸν ἐαυτόν της. Ἡ πρώτη ὑπόθεση εἶναι: «ἂν τὸ ἕνα εἶναι ἕνα» καὶ ἡ δεύτερη: «ἂν τὸ 

ἕνα δὲν εἶναι ἕνα» ἢ  ἡ πρώτη: «ἂν τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει» καὶ  ἡ δεύτερη: «ἂν τὸ ἕνα 

ὑπάρχει» . Μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ ἀνὰ δύο ὑποθέσεις μὲ τὴ σειρὰ εἶναι μεταξύ τους 

ἀντίθετες.. Ἄρα εἶναι ἐπιβεβλημένο καὶ ἀναμενόμενο τὰ συμπεράσματα νὰ εἶναι 

ἀντιφατικά. Ἐπίσης, τὰ συμπεράσματα κάθε ὑπόθεσης εἶναι ἀντιφατικά, ἐπειδὴ οἱ 

ὑποθέσεις: «ἂν τὸ ἕνα δὲν εἶναι ἕνα» καὶ οἱ ἰσοδύναμές τους: «ἂν τὸ ἕνα ὑπάρχει» 

εἶναι ἀντιφατικές, πρᾶγμα ποὺ ὀφείλεται στὴν ἰδιαίτερη φύση τοῦ ὄντος καὶ τοῦ 

ἑνός. Στὶς ὑποθέσεις ἐπίσης: «ἂν τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει»   καὶ στὶς ἰσοδύναμές τους: «ἂν 

τὸ ἕνα εἶναι ἕνα» τα συμπεράσματα εἶναι ἀντιφατικά, ἐπειδὴ σὲ κάτι ποὺ δὲν ὑπάρχει 

δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ καμιὰ ἰδιότητα, ἑπομένως μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι δὲν ἔχει 

ἀντιφατικὲς ἰδιότητες. Στὴν ὑπόθεσή το: «ἕνα εἶναι ἕνα», δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ 

καμιὰ ἄλλη ἰδιότητα. Γὶ αὐτὸ στὶς ὑποθέσεις αὐτὲς τὰ συμπεράσματα εἶναι 

ἀποφατικά, ἐνῷ στὶς ἄλλες εἶναι θετικά. Ὁ διάλογος εἶναι γραμμένος ὑπὸ μορφὴ 
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αἰνίγματος ἡ δὲ ἀποκάλυψη τοῦ πραγματικοῦ νοήματός του εἶναι ἔργο τῆς  

διαλεκτικῆς. 

 

Λέξεις κλειδιά: ἐννέα ὑποθέσεις , ἀντιφατικὰ συμπεράσματα, αἴνιγμα., διαιρέσεις 

 

 

Εισαγωγή 

Ὁ Παρμενίδης κατὰ κοινὴ ὁμολογία εἶναι ὁ πιὸ αἰνιγματικὸς διάλογος τοῦ 

Πλάτωνα καὶ ἡ κορυφαία ἔκφανση τῆς διαλεκτικῆς. Παραμένει ὡστόσο ὁ πιὸ 

ἀπόκρυφος, ἀπροσπέλαστος καὶ ἀκατανόητος. Πολλὲς καὶ ποικίλες εἶναι οἱ ἑρμηνεῖες 

ποὺ ἔχουν δοθεῖ μέχρι σήμερα, χωρὶς καμιὰ ἀπ’ αὐτὲς νὰ διεκδικεῖ ἱκανοποιητικὴ 

προσέγγιση, ὥστε νὰ λύνονται ἐπαρκῶς τὰ τιθέμενα προβλήματα. Ἀποτελεῖ μέχρι 

σήμερα ἄλυτο πρόβλημα καὶ οἱ διάφορες ἑρμηνεῖες ἁπλῶς ἐπισημαίνουν τὶς 

δυσκολίες, οἱ ὁποῖες ἄλλοτε φωτίζουν καὶ ἄλλοτε συσκοτίζουν πτυχὲς τοῦ ὅλου 

θέματος. Αὐτὸ συμβαίνει, ἐπειδὴ δὲν ἔχει δοθεῖ ἀκόμα  ἀντικειμενικὴ καὶ γενικὰ 

ἀποδεκτὴ λύση στὸ πρόβλημα, ὥστε νὰ ὑπάρξει ἕνα μέτρο σύγκρισης. Ἔτσι ἐξηγεῖται 

γιατί εἶναι πιθανὸν μιὰ ἑρμηνεία, ποὺ, ενῶ κατὰ τὴ γνώμη μας διασαφηνίζει τὸ θέμα,  

στὴν πραγματικότητα τὸ συγχέει  ἀκόμη περισσότερο. Περιττὸ βέβαια νὰ 

σημειώσουμε ὅτι οὔτε ἡ παροῦσα ἑρμηνεία διεκδικεῖ τὸ ἀλάθητο. Ἀποτελεῖ ἁπλῶς 

μιὰ προσπάθεια ἐπίλυσης, κατανόησης ἢ ἐμβάθυνσης στὸ διαχρονικὸ αὐτὸ 

πρόβλημα. 

1.  Η έννοια της διαλεκτικής κατά Πλάτωνα 

Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπίπονη, ἐπειδὴ ἀφενὸς μὲν 

πρόκειται γιὰ διαλεκτικὴ  -ἔτσι ὑποθέτουμε-, δηλαδὴ γιὰ γνήσια καὶ ἀληθινὴ 

φιλοσοφία, ἀφετέρου δὲ -ὅπως μᾶς λέγει ὁ Πλάτων στὴν Ἕβδομη ἐπιστολὴ - ὁ ἴδιος 

γιὰ σπουδαῖα πράγματα, δηλαδὴ γιὰ τὴ διαλεκτική, δὲν ἔχει γράψει ἢ πεῖ τίποτα καὶ 

ὅσοι ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουν ἀκούσει φιλοσοφία ἀπὸ τὸν ἴδιο δὲν λένε τὴν ἀλήθεια, 

ἀφοῦ αὐτὰ εἶναι παρακούσματα (338 d 3, 340 b c) , πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἐκεῖνα 

ποὺ ἄκουσαν δὲν ἦταν αὐτὰ ποὺ ἐννοοῦσε ὁ Πλάτων μὲ τὰ λόγια του 

(Κουμάκης:2004, 2008).
 

Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Ἀριστοτέλης (ΗΝ, Η6, 1149a 24-39) 

παράκουσμα σημαίνει νὰ σπεύδει κανεὶς νὰ ἐξαγάγει συμπεράσματα, χωρὶς πρῶτα νὰ 

ἔχει ἀκούσει ὅλα τα λεγόμενα καὶ νὰ τὰ ἀντιληφθεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σφάλλει στὴν 

κατανόηση τῶν ἀκουσθέντων καὶ στὴ συνέχεια στὴν πράξη. 

Κατὰ τὸν Πλάτωνα ἡ διαλεκτική, δηλαδὴ ἡ ἀληθινὴ καὶ γνήσια φιλοσοφία, οὔτε 

λέγεται οὔτε γράφεται ὅπως τὰ ἄλλα μαθήματα, ἀλλὰ ἀποκαλύπτεται μὲ μικρὴ 

ἔνδειξη, ὅπως ὁ ἴδιος δηλώνει στὴ Ζ΄ Ἐπιστολὴ (341e). Μὲ τὸν γενικὸν αὐτὸν κανόνα 

μπορεῖ νὰ ἐξαχθεῖ ἀνεπιφύλακτά το συμπέρασμα ὅτι τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸν 

διάλογο Παρμενίδη, ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ  ὁμώνυμου Προσωκρατικοῦ φιλοσόφου, 
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τὸν ὁποῖον πολὺ ἐκτιμοῦσε ὁ Πλάτων. Ποιὲς ὅμως μποροῦν νὰ εἶναι οἱ μικρὲς αὐτὲς 

ἐνδείξεις καὶ μὲ ποὶo τρόπο μπορεῖ ὁ ἀναγνώστης νὰ διεισδύσει στὸ βαθύτερο νόημα 

τοῦ διαλόγου παραμένει θεμελιῶδες πρόβλημα.  

Ἂς δοῦμε ὅμως πρῶτα τί σημαίνει διαλεκτικὴ στὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνα. Σὲ ἄλλες 

μελέτες ἔχω προσπαθήσει νὰ δώσω συνοπτικὴ εἰκόνα τῆς ἔννοιας καὶ τῆς χρήσης τῆς 

διαλεκτικῆς κατὰ  Πλάτωνα Koumakis: 2000, 2002, 2016). Βασικὴ ἀρχὴ τῆς 

διαλεκτικῆς εἶναι ἡ σύνοψη, τὸ συνορᾶν  (Πολιτεία Ζ, 537, Φαῖδρ., 265 d 3, Ἐπιν. 979 

a5 ), ἡ ὁποία ἔγκειται στὸ νὰ βλέπει κανεὶς τὴν οἰκειότητα καὶ τὴ συγγένεια αὐτῶν, 

ποὺ φαινομενικὰ μόνον εἶναι διαφορετικά, ἐνῷ στὴν οὐσία εἶναι τὰ ἴδια, καθὼς καὶ 

στὸ νὰ διακρίνει αὐτὰ ποὺ φαινομενικὰ εἶναι ἴδια, ἂν καὶ στὴν πραγματικότητα εἶναι 

ἐντελῶς διαφορετικὰ, ὅπως ὁ ἴδιος δηλώνει στὸν Πολιτικὸ (285 a). Πρόκειται 

συνεπῶς γιὰ σύνθεση καὶ διαίρεση, ὅπως αὐτὴ ἐκτυλίσσεται στοὺς ὕστερους 

διαλόγους καὶ κυρίως στὸν Σοφιστὴ (253 d-e) καὶ  στὸν Πολιτικὸ (285 a-c), κυρίως 

ὅταν πρόκειται γιὰ ὁρισμούς. Ἡ σύνθεση καὶ ἡ διαίρεση συνιστοῦν δύο ἀντίθετες 

πορεῖες τῆς σκέψης, τὴν παραγωγὴ καὶ τὴν ἐπαγωγή. Ὅλα τα παραπάνω, ὅμως τελοῦν 

ὑπὸ ἕναν ὄρο, τὴν ὑπόθεση. Ὁ λόγος συνεπῶς τοῦ Πλάτωνα δὲν εἶναι κατηγορικός, 

ἀλλὰ ὑποθετικός. Ἔτσι ἡ ἀλήθεια δὲν βρίσκεται σὲ κατηγορικὴ πρόταση ἀλλὰ στὸν 

εἱρμὸ καὶ στὴν ἀλληλουχία τῶν νοημάτων. Ἐὰν οἱ προτάσεις τοῦ συλλογισμοῦ 

συμφωνοῦν μεταξύ τους, τὸ συμπέρασμα εἶναι ἀληθές, ἐνῷ, ἂν διαφωνοῦν, ψευδὲς 

(Φαίδ. 99 d-101 d), ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν αὐτὸ εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν ὑφιστάμενη 

πραγματικότητα. Τὸ συμπέρασμα μπορεῖ νὰ εἶναι ἀληθινὸ (true) ἀλλὰ ὄχι κατ’ 

ἀνάγκη καὶ ἰσχυρὸ (valid).  

 

2.  Η συμβολή των αρχαίων(Πρόκλου, Δαμάσκιου, Αριστοτέλη) στην ερμηνεία 

του Παρμενίδη 

Εἶναι ἐδῶ ἀξιοσημείωτο νὰ εἰπωθεῖ ὅτι ἡ συμβολὴ τῶν ἀρχαίων συγγραφέων στὴν 

ἑρμηνεία τοῦ Παρμενίδη εἶναι πολὺ σημαντική. Ἐννοῶ τὰ ἑρμηνευτικὰ σημειώματα 

τοῦ Πρόκλου καὶ τοῦ Δαμάσκιου, ἀλλὰ κυρίως τὶς ἀναλύσεις τοῦ Ἀριστοτέλη. Ἡ 

βοήθεια τοῦ  τελευταίου στὴν κατανόηση τοῦ Παρμενίδη δὲν ἔχει καταστεῖ μέχρι 

σήμερα ἀντιληπτή. Ἀντίθετα, γιὰ τοὺς ἑρμηνευτὲς  ὁ Ἀριστοτέλης δὲν ἀναφέρεται 

καθόλου στὸ διάλογο αὐτόν. Ἀποτελεῖ δηλαδὴ γιὰ τοὺς σχολιαστὲς αἴνιγμα γιὰ ποιὸν 

λόγο ὁ Σταγιρίτης δὲν τὸν μνημονεύει καθόλου. Ἀπὸ τὶς μέχρι σήμερα ἔρευνές μου  

διαπίστωσα ὅτι ἀφιερώνει πολὺ σημαντικὸ μέρος τῆς φιλοσοφίας του ἔμμεσα στὸ 

Πλατωνικὸ αὐτὸ ἔργο, πρᾶγμα ὅμως ποὺ δὲν κατέστη ἀντιληπτό. Ὁ μαθητὴς ἀπὸ 

σεβασμὸ πρὸς τὸ δάσκαλό του δὲν ἀναφέρει τὸ ὄνομά του οὔτε δίδει παραθέματα ἀπὸ 

τὸ ἔργο αὐτό. Πρόκειται μὲ ἄλλα λόγα γιὰ μιὰ οἱονεὶ ἀπόκρυφη γιὰ ἐμᾶς ἐργασία. 

Μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ἀκόμα ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης θεωροῦσε ἀληθινὰ , αὐτονόητα καὶ 

δεδομένα τὰ συμπεράσματα τοῦ Πλάτωνα καὶ ἁπλῶς τὰ ἐπεξηγεῖ μὲ τὸν δικό του 

τρόπο, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀποδεκτὸς καὶ καθιερωμένος στὴν ἐποχή τους, ἀφοῦ 

στηρίζονταν στὶς ἰδιατερότητες ποὺ εἶχαν τὸ ὄν καὶ τὸ ἕν, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν καὶ 
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τὶς διαμάχες μεταξύ των κοσμολόγων γιὰ τὴ σύσταση καὶ τὴ δομὴ τοῦ κόσμου καὶ ὄχι 

μόνο. 

Ἀπὸ τὶς πλεῖστες ἀναφορὲς τοῦ Ἀριστοτέλη, ποὺ ἅπτονται τοῦ Παρμενίδη ,θ’ 

ἀρκεσθῶ νὰ ἀναφέρω μόνο δύο.  Πρέπει ὅμως νὰ τονιστεῖ ὅτι οἱ θεωρήσεις αὐτὲς θὰ 

μποροῦσαν νὰ γίνουν ἀκόμα καὶ χωρὶς νὰ εἶχε γραφεῖ ὁ διάλογος, διότι εκεῖ ὁ 

Πλάτων δὲν κάνει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ κωδικοποιεῖ καὶ νὰ φέρει στὸ φῶς μιὰ 

ὑφιστάμενη κατάσταση τοῦ καιροῦ του, ἡ ὁποία ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ γλῶσσα  καὶ 

κυρίως μὲ τὸ ἓν καὶ τὸ ὄν, καθὼς καὶ τὴν πολυσημία τῶν ἐκφράσεων.  Ἡ πρόταση γιὰ 

παράδειγμα εἰ ἓν ἐστιν  εἶναι δισήμαντη, ἀφοῦ τὸ ἔστιν ἄλλοτε ἔχει ὑπαρκτικὴ καὶ 

ἄλλοτε  συνδετικὴ σημασία. Οἱ δύο βασικὲς ἔννοιες στὸ διάλογο Παρμενίδη εἶναι τὸ 

ὂν  καὶ τὸ ἕν, τὶς ὁποῖες ἀναλύει ὁ  Ἀριστοτέλης στὰ Μετὰ τὰ φυσικά.  Λέγει 

συγκεκριμένα ὅτι τὸ ὂν λέγεται κατὰ δύο τρόπους: 1) κατὰ συμβεβηκὸς καὶ 2) κάθ’ 

αὑτό. Κατὰ συμβεβηκὸς λέγεται, ὅταν χρησιμοποιεῖται ὡς κατηγορούμενο, ὅπως: ὁ 

δίκαιος εἶναι πεπαιδευμένος (τὸν δίκαιον μουσικὸν εἶναι φαμὲν  καὶ τὸν ἄνθρωπον 

μουσικὸν καὶ τὸν μουσικὸν ἄνθρωπον). Αὐτὸ εἶναι παρόμοιο μὲ τὸ νὰ λέμε ὅτι ὁ 

οἰκοδόμος ἔτυχε νὰ εἶναι μουσικός. Τὸ ὂν λέγεται κάθ’αὑτὸ κατὰ τόσους τρόπους 

ὅσα εἶναι τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν, δηλαδὴ τί ἔστιν, ποιόν, ποσὸν πρός, τί, ποιεῖν 

ἢ πάσχειν, ποῦ καὶ τί. Ὅταν λοιπὸν λέγεται στὸν Παρμενίδη ὅτι τὸ ἕνα εἶναι ἕνα (ἓν 

ἕν), ὑπονοεῖται ὅτι τὸ ἕνα ὡς ὑποκείμενο λέγεται καθαυτό, ἐνῷ ὡς κατηγορούμενο 

κατὰ συμβεβηκός. Λέγει ἐπίσης ὅτι τὸ ὂν καὶ τὸ ἓν εἶναι τὰ πρῶτα γένη, διότι 

μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε ὅτι αὐτὰ περιέχουν ὅλα τα ὄντα. Μοιάζουν δὲ στὸν 

μέγιστο βαθμὸ μὲ ἀρχές, διότι εἶναι κατὰ φύσιν πρῶτα. Τοῦτο δὲ διότι, ἂν αὐτὰ 

φθαροῦν, φθείρονται καὶ τὰ ὑπόλοιπα, δεδομένου ὅτι τὰ πάντα εἶναι ὄν καὶ ἕν, 

πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὄτοι τὸ καθένα χωριστὰ ὑπάρχει καὶ εἶναι ἕνα (Μ.τ.φ. Κ1, 1059 

b 25-31). Φθαρέντων γὰρ αὐτῶν συναναιρεῖται καὶ τὰ λοιπά. Πᾶν γὰρ ὂν καὶ ἕν). Ἀπὸ 

τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ εἴδη, ποὺ εἶναι μέρη τῶν γενῶν, καταστρέφονται, ὅταν 

καταστραφοῦν τὰ γένη, συμπεραίνει ὁ Ἀριστοτέλης ὅτι τὰ γένη μοιάζουν μᾶλλον μὲ 

ἀρχές. Ὡς ἀρχὴ ἐδῶ τίθεται ἡ συναναίρεση, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι, ὅταν ἀναιρεῖται 

τὸ ἕνα, συναναιρεῖται καὶ τὸ ἄλλο. Αὐτὸ συνεπάγεται ὅτι, ὅταν ἀναιροῦνται τὸ ὂν καὶ 

τὸ  ἕν, ποὺ εἶναι πρῶτα κατὰ φύση, συναναιροῦνται καὶ τὰ λοιπὰ (Μ.τ.φ. Κ1, 1059 b 

38-1060 a1). Ἀντίθετα,  ὅταν τίθενται τὰ πρῶτα γένη, μποροῦν νὰ τεθοῦν καὶ τὰ 

παραγόμενα  ἐξ αὐτῶν, πρᾶγμα ποὺ ἀκριβῶς συμβαίνει στὶς ὑποθέσεις τοῦ 

Παρμενίδη, ὅπου ἔχουμε θέση καὶ ἀναίρεση. Ἐδῶ το ἓν καὶ τὸ ὂν χρησιμοποιοῦνται 

κατὰ συμβεβηκός. Μὲ τὶς διασαφηνίσεις αὐτὲς ἑρμηνεύεται ἡ φράση τοῦ Πλάτωνα 

στὸν Παρμενίδη: τὸ γὰρ ἕν το ὂν ἀεὶ ἴσχει καὶ τὸ ὂν τὸ ἕν. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ ἕνα 

εἶναι ὂν καὶ τὸ ὂν εἶναι ἕνα. Τὸ ἕνα στὴ φράση τὸ «ἕνα εἶναι ὂν» ὡς ὑποκείμενο 

λέγεται καθαυτό, ἐνῷ στὴ φράση τὸ «ὂν εἶναι ἕνα», κατὰ συμβεβηκός. Τὸ ἴδιο 

συμβαίνει καὶ μὲ τὸ ὂν. Στὴ φράση «τὸ ἕνα εἶναι πάντοτε ὂν», εἶναι κατὰ 

συμβεβηκός, ἐνῷ: τὸ ὂν εἶναι ἓν, λέγεται καθ’ αὑτὸ (Πάρμ. 142 e -143 a). Οἱ 
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παρατηρήσεις αὐτὲς τοῦ Ἀριστοτέλη εἶναι πολὺ σημαντικὲς γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ 

Παρμενίδη. 

Ἕνα δεύτερο σημεῖο, τὸ ὁποῖο ἴσως ἀποτελεῖ διευκρίνιση τοῦ Ἀριστοτέλη, εἶναι 

ἕνα χωρίο στὸ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ( B 2, 330 b -21) ἔργο του. Ἐκεῖ μνημονεύει 

τόσο τοὺς Προσωκρατικοὺς φιλοσόφους ὅσο καὶ  τὸν Πλάτωνα σχετικά μὲ τὴν ἀρχὴ 

καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου. Ἀναφέρει συγκεκριμένα τὸν Παρμενίδη, ὁ ὁποῖος 

ὑποστήριζε ὅτι ἐξ ἀρχῆς τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου εἶναι δύο, τὸ πῦρ καὶ ἡ γῆ. Ἀπὸ αὐτὰ 

τὰ δύο ὡς μίγματα γεννῶνται ὁ ἀέρας καὶ τὸ νερό. Ὁ Ἐμπεδοκλῆς ἀντίθετα λέγει ὅτι 

εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὰ στοιχεῖα εἶναι τέσσερα, πῦρ, ἀέρας, νερὸ καὶ γῆ. Ἀναφέρει ἐπίσης 

καὶ τὸν Πλάτωνα, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου εἶναι τρία. Ὁ 

Ἀριστοτέλης δὲν παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες στὸ θέμα αὐτό. Γνωρίζουμε 

ὡστόσο ὅτι ὁ Πλάτων στὸν Τίμαιο  (50 d7-d 4, 52 b 1) ἀναθεωρώντας τὴ γνώμη  ποὺ 

ἀρχικὰ εἶχε ἀναπτύξει συστηματικὰ στὸν Φαίδωνα (79 a - c) -ἦταν ὅμως καὶ 

πρωτύτερα εὐρέως διαδεδομένη, ὅτι δηλαδὴ τὰ ὄντα εἶναι δύο εἰδῶν: τὰ αἰώνια καὶ 

ἀμετάβλητα, δηλαδὴ οἱ ἰδέες, καὶ τὰ  αἰσθητὰ ὄντα ποὺ χάνονται καὶ φθείρονται 

(Θῶμεν οὖν βούλει, ἔφη δύο εἴδη τῶν ὄντων τὸ μὲν ὁρατόν το δὲ αἰδές; Θῶμεν ἔφη)- 

ἐπιχειρεῖ τώρα στὸν Τίμαιο (48 e) μιὰ διαίρεση τοῦ παντὸς σὲ περισσότερα τμήματα 

ἀπὸ πρίν. Ἐνῷ δηλαδὴ πρωτύτερα εἶχε διαιρέσει τὸν κόσμο σὲ δύο μέρη (ὁρατὸ καὶ 

νοητό), τώρα προχωρεῖ σὲ μιὰ διαίρεση σὲ τρία τμήματα. Ἡ διαίρεση σὲ δύο 

θεωρήθηκε  ἱκανοποιητική, ἐπειδὴ ἀνταποκρινόταν σ’ αὐτὰ ποὺ ἔλεγε τότε. Ὅπως 

δεχόταν ὁ ἴδιος ἡ διαίρεση αὐτὴ δὲν ἀρκοῦσε γιὰ τὴ γενικὴ θεώρηση τοῦ κόσμου. 

Τώρα βλέπει ὅτι χρειάζεται μεταξύ τῶν δύο ἀκόμα ἕνα τρίτο τμῆμα, τὸ ὁποῖο νὰ 

ὑποδέχεται τὰ γιγνόμενα, σὰν μιὰ στάμνα (λαγίνι). Ὁ Ἀριστοτέλης λοιπὸν μαρτυρεῖ 

ὅτι ὁ Πλάτων χρησιμοποιεῖ τρία στοιχεῖα τοῦ παντός, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ τρίτο εἶναι τὸ 

μίγμα τῶν δυὸ πρώτων, δηλαδὴ τοῦ κόσμου τῶν νοητῶν καὶ τῶν αἰσθητῶν, ποὺ εἶναι 

οἱ  ἰδέες καὶ ὁ ὁρατὸς κόσμος. Τὸ τρίτο αὐτὸ στοιχεῖο εἶναι τὸ μέσο των δύο ἄκρων, 

δηλαδὴ τοῦ νοητοῦ καὶ τοῦ ὁρατοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων δίδει παραστατικὴ εἰκόνα τῶν 

τριῶν αὐτῶν στοιχείων λέγοντας ὅτι τὸ ἕνα εἶναι αὐτὸ ποὺ γίνεται, τὸ ἄλλο εἶναι 

ἐκεῖνο, στὸ ὁποῖο συντελεῖται ἡ γένεση, καὶ ἕνα ἄλλο ἀκόμα εἶναι αὐτό, ἀπὸ τὸ ὁποῖο 

φύεται τὸ γιγνόμενο, δηλαδὴ ἡ ἰδέα. Κάνει δὲ τὴν παρακάτω παρομοίωση: ἐκεῖνο, τὸ 

ὁποῖο δέχεται τὸ γιγνόμενο, δηλαδὴ τὴν ὕλη, προσομοιάζεται μὲ τὴν μητέρα, ἐκεῖνο, 

ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχονται ὅλα, μὲ τὸν πατέρα, ἐνῷ πρέπει νὰ νοήσομε ὡς ἔκγονο τὴν 

μεταξὺ αὐτῶν φύση  (Τιμ. 50 c7-d 21), ἐκεῖνο δηλαδὴ ποὺ  φύεται ἀπὸ τὴν ἕνωση τῶν 

δύο πρώτων, τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας.  Ἡ μητέρα εἶναι ἡ χώρα, τουτέστιν ὁ τόπος, 

ὅπου λαμβάνει χώρα ἡ γένεση. Τὸ ὂν, ἡ χώρα καὶ  ἡ γένεσις εἶναι κατὰ τὸν Πλάτωνα 

τὰ τρία στοιχεῖα τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἔχει τριχοτομηθεῖ (Τιμ. 

52 d 3-4). 

Πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ἀκόμα ὅτι τὸ ἕνα ἦταν γιὰ τὸν φιλόσοφο Παρμενίδη ὅλος ὁ 

κόσμος, ἐνῷ γιὰ τοὺς ἀντιπάλους του ἦταν τὰ πολλά, ὅπως αὐτὸ δηλώνεται καὶ στὸ 

πρῶτο μέρος τοῦ Παρμενίδη. Συνεπῶς θὰ μποροῦσε ὄχι ἀδικαιολόγητα νὰ 
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ὑποστηριχτεῖ ὅτι τὸ κατ’ ἐξοχὴν θέμα τοῦ διαλόγου εἶναι ἡ κοσμολογία, ἐνῷ ὁ 

τρόπος,  μὲ τὸν ὁποῖο τὸ πραγματεύεται, εἶναι διαλογικὸς καὶ ὄχι ἐριστικός. 

Προϋπόθεση βέβαια ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ ἰδαιτερότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἄνευ 

τῆς ὁποίας ἡ διαλεκτική δεν θὰ ἦταν ἐφικτὴ . Η διαλεκτικὴ λοιπὸν (ὡς ὑπόθεση, 

σύνθεση καὶ διαίρεση), ἡ κοσμολογία  καὶ ἡ γλῶσσα εἶναι τὰ ἀντικείμενα τοῦ 

διαλόγου, δηλαδὴ τὰ μέγιστα θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἀφοῦ ἡ 

διαλεκτικὴ χρησιμεύει ὡς ὄργανο διερεύνησης ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν προβλημάτων 

τῆς ζωῆς, διότι αὐτὴ ἀναφέρεται στὸν τρόπο σύλληψης, ἐκφορᾶς τῶν νοημάτων καὶ 

ἀποτύπωσης τῆς σκέψης. Ἡ ἀρχὴ ποὺ ἰσχύει τόσο γιὰ τὸν Πλάτωνα ὅσο καὶ γιὰ τὸν 

Ἀριστοτέλη εἶναι ὄχι τί θὰ πεῖ κανεὶς ἀλλὰ πῶς θὰ τὸ πεῖ. Ἔτσι ὁ μὲν Πλάτων στὸν 

Πολιτικό του (285 d 6) λέγει ὅτι δὲν ἔχει σημασία νὰ βρεῖ κανεὶς τὴ λύση τοῦ 

ζητουμένου ἀλλὰ πῶς θὰ γίνουμε διαλεκτικώτεροι, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης λέγει ὅτι δὲν 

ἔχει τόση σημασία ἂν ὑπάρχουν ἢ ὄχι ἰδέες ἀλλὰ πῶς ὑπάρχουν χωριστὲς ἀπὸ τὰ 

αἰσθητὰ (Μ.τ.φ. Α9, 991 b2-4 M 5, 1080 a1-4). 

Θὰ δοῦμε στὰ ἑπόμενα πῶς μεταφράζονται καὶ τί σημαίνουν οἱ ἐννέα ὑποθέσεις 

στὸ δεύτερο μέρος τοῦ Παρμενίδη. Πρὸς τὸ παρὸν ὅμως θὰ θεωρήσουμε δεδομένη 

τὴν ἀντίθεση τῶν δύο πρώτων ὑποθέσεων. Στὴν πρώτη ὑπόθεση τὸ ἕνα , στὴν 

ἀπόλυτή του ὑπόσταση, εἶναι ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, στὴν ὁποία ἐμπεριέχονται ὅλες οἱ 

ἄλλες ἰδέες (Μ.τ.φ. N 4, 1091 b 14. Ross, 117),  καὶ ὀφείλουν καὶ τὴν ὕπαρξή τους. 

Τὸ ἕνα στὴ δεύτερη ὑπόθεση, τὸ ὁποῖο σὲ τελευταία ἀνάλυση δὲν εἶναι μόνον ἕνα 

ἀλλὰ καὶ πολλά, παριστᾷ τὸν αἰσθητὸ κόσμο. Ἡ τρίτη ὑπόθεση (155 e - 157 b) εἶναι ἡ 

σύνθεση τῶν δύο πρώτων (Koumakis, 1971, 117-125).  Ἤδη στὴν ἀρχὴ τῆς τρίτης 

ὑπόθεσης λέγει ὅτι “ἂν τὸ ἕνα εἶναι τέτοιο ἔτσι ὅπως τὸ διεξήλθαμε, τότε κατ’ ἀνάγκη 

αὐτὸ θὰ εἶναι ἕνα καὶ πολλὰ καὶ οὔτε ἕνα οὔτε πολλὰ” (155e), “θὰ γίνεται καὶ θὰ 

χάνεται, θὰ συγκρίνεται καὶ  θὰ διακρίνεται” (156 a - b) , καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη “οὔτε θὰ 

γίνεται οὔτε θὰ χάνεται οὔτε θὰ διακρίνεται οὔτε θὰ συγκρίνεται” (157 a). Ἀπὸ τὶς 

παραπάνω περιγραφὲς προκύπτει ὅτι τὸ ἕνα της τρίτης ὑπόθεσης συνδυάζει τὶς 

ἰδιότητες τοῦ ἑνός των δύο πρώτων ὑποθέσεων. Ἄρα εἶναι ἡ σύνθεσή τους, ὁπότε 

κατὰ τὸ Ἑγελιανὸ σύστημα ἔχουμε: θέση, ἀντίθεση, σύνθεση. Ο P. Shorey 

ὑπερασπίσθηκε τὴν ἄποψη αὐτὴ προσθέτοντας μάλιστα ὅτι  κατ’ επέκταση είναι η 

σύνθεση όλων των υποθέσεων (Shorey: 1969), χωρίς όμως να δίδει λόγο γι’ αυτό, 

πράγμα που είναι πράγματι αληθές, χρειάζεται ωστόσο απόδειξη. 

Ὁ Ἀριστοτέλης –ὅπως λέχτηκε καὶ προηγουμένως -ἀναφέρει στὸ Περὶ γενέσεως 

καὶ φθορᾶς ( B 2, 330 b 13-21) ὅτι ὁ Πλάτων διέκρινε τρία εἴδη τῶν ὄντων μᾶλλον 

στὸ ἔργο του ποὺ λέγεται «Διαιρέσεις» (ἐν ταῖς διαιρέσεσιν). Στὸ ἐρώτημα ποιὸ 

Πλατωνικὸ ἔργο εἶναι αὐτό, τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε ἐνδεχομένως νὰ ἔχει δεύτερο 

τίτλο «Διαιρέσεις», ἔχουν δοθεῖ ποικίλες ἀπαντήσεις, οἱ ὁποῖες ὑποδηλώνουν ἔργα 

ὅπως τὸν Τίμαιο, τὸν Σοφιστὴ καὶ τὸν Πολιτικὸ (Buchheim: 2010, Κάλφας, 2011), ὄχι 

ὅμως τὸν Παρμενίδη. Θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ ὅτι ὁ διάλογος, τὸν ὁποῖον ὑπονοεῖ ὁ 

Ἀριστοτέλης, δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Παρμενίδη. Τοῦτο δὲ διότι στὴν ὑπόθεση: «εἰ 
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ἓν ἔστιν», ποὺ εἶναι τὸ κύριο θέμα τοῦ δεύτερου μέρους τοῦ διαλόγου, συντελοῦνται 

ὅλες οἱ δυνατὲς διαιρέσεις. Ἡ διαίρεση δηλαδὴ εἶναι ἐξαντλητική, ἀφοῦ ἀναφέρονται 

ὅλες καὶ δὲν ὑπολείπονται οὔτε μποροῦν νὰ προστεθοῦν ἄλλες. Αὐτὲς εἶναι ὀκτὼ καὶ 

μὲ τὴ σύνθεση τῶν δύο πρώτων (καὶ κατὰ συνέπεια ὅλων των ὑποθέσεων) γίνονται 

συνολικὰ ἐννέα. Εἶναι δηλαδὴ δύο θετικὲς γιὰ τὸ ἕνα καὶ δύο ἀρνητικές, ὁπότε 

γίνονται τέσσερις. Καθ’ ὅμοιο τρόπο εἶναι δύο θετικὲς γιὰ τὰ ἄλλα καὶ δύο ἀρνητικές, 

δηλαδὴ πάλι τέσσερις. Στὸ σύνολό τους εἶναι ὀκτὼ καὶ μὲ τὴ σύνθεσή τους ἐννέα. 

Ἄλλωστε καὶ τὰ συμπεράσματα κάθε ὑπόθεσης συνιστοῦν διαίρεση, ἀφοῦ γίνεται 

ἀνάλυση τῆς ὑπόθεσης βῆμα πρὸς βῆμα μὲ ἀπόλυτη συνοχὴ καὶ εἱρμὸ τῶν 

ἐπιχειρημάτων. Τὸ καθένα προϋποθέτει ἢ συνεπάγεται τὸ ἄλλο κατ’ ἀπόλυτη 

ἀναγκαιότητα. Κανεὶς ἄλλος Πλατωνικὸς διάλογος δὲν περιέχει τόσο ἐξαντλητικὲς 

διαιρέσεις, ὥστε δικαιολογημένα νὰ λάβει τὸ ὄνομα αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Παρμενίδη. 

Ἀκόμα στὸ πρῶτο μέρος τοῦ διαλόγου, ποὺ ὡς προσπαρασκευαστικὸ καὶ εἰσαγωγικὸ 

πραγματεύεται τὴ μέθεξη τῶν αἰσθητῶν στὶς ἰδέες (συγκεράννυσθαι καὶ 

διακρίνεσθαι, 129 e), γίνεται λόγος γιὰ σύγκριση καὶ διάκριση, δηλαδὴ  σύνθεση καὶ 

διαίρεση, οἱ ὁποῖες στὸ πλαίσιο μιᾶς ὑπόθεσης συνιστοῦν τὴν πεμπτουσία τῆς 

διαλεκτικῆς. 

 

3. Η τρίτη υπόθεση ως σύνθεση όλων των υποθέσεων 

Ἃς δοῦμε ὅμως γιατί ἡ σύνθεση αὐτὴ τῶν δύο πρώτων ὑποθέσεων, ποὺ συνιστᾷ 

τὴν τρίτη ὑπόθεση, δὲν  ἐπαναλαμβάνεται στὶς ἑπόμενες ὑποθέσεις ἀνὰ δύο 

λαμβανόμενες, πρᾶγμα ποὺ θὰ ἦταν ἀναμενόμενο, ἂν οἱ ὀκτὼ ὑποθέσεις ἦταν ὅπως 

φαίνονται στὴν ἐκφορά τους καὶ ὄχι στὰ ἀποτελέσματά τους, δηλαδὴ οἱ τέσσερις 

πρῶτες καταφατικὲς καὶ οἱ ἄλλες τέσσερις ἀποφατικές. Θὰ καταβληθεῖ δηλαδὴ ἡ 

προσπάθεια νὰ διερευνηθεῖ ἂν καὶ πὼς ἐπαληθεύεται ἡ προφητικὴ ἀπόφανση τοῦ P. 

Shorey ὅτι ἡ τρίτη ὑπόθεση εἶναι ἡ σύνθεση ὄχι μόνον τῶν δύο πρώτων ἀλλὰ καὶ 

ὅλων των ὑποθέσεων συλλήβδην. Ἂν πράγματι συμβαίνει αὐτό, τότε οἱ φαινομενικὰ 

ἐννέα ὑποθέσεις θὰ εἶναι σὲ τελικὴ ἀνάλυση μόνον τρεῖς, ποὺ ἀντικατοπτρίζουν τὰ 

τρία εἴδη τῶν ὄντων, ποὺ ἀναφέρονται στὸν Τίμαιο, ὅπως εἴδαμε. Τὸ νεοπαγὲς τρίτο 

εἶδος  ἀποτυπώνεται στὴν τρίτη ὑπόθεση, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ σύνθεση τῶν δύο πρώτων, 

δηλαδὴ τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν αἰσθητῶν. Πρόκειται γιὰ  τὴ χώρα, τὸ λαγῆνι ἢ τὴν 

ὑποδοχὴ κάθε γένεσης, ὅπως αὐτὰ ὀνομάζονται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πλάτωνα. Ἡ τρίτη 

αὐτὴ οὐσία εἶναι μίγμα καὶ τὸ μέσο των δύο ἄκρων, τῆς ἰδέας καὶ τῶν αἰσθητῶν. Ὡς 

τέτοιο ἀναφέρεται ἄλλωστε ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη στὸ ἀνωτέρω χωρίο  «Περὶ γενέσεως 

καὶ φθορᾶς»: τὸ γὰρ μέσον μίγμα ποιεῖ. Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Πλάτων στὸν 

Τίμαιο  (50 c 7- d 4) παρομοιάζει τὰ αἰσθητὰ ὄντα μὲ ἔκγονο, ὁ ὁποῖος εἶναι μεταξύ 

του πατρός, δηλαδὴ τῶν ἰδεῶν καὶ τῆς μητρός, τοὐτέστι τῆς χώρας ἢ ὑποδοχῆς. Ἔτσι 

χωρίζει τὸν κόσμο σὲ τρία μέρη, τὸ ὂν, τὴ χώρα καὶ τὴ γένεση, τὰ ὁποῖα ὑπῆρχαν καὶ 

πρὶν ἀπὸ τὴ γένεση τοῦ οὐρανοῦ (52 d 3-4). Ἂν τὸ πρᾶγμα ἔχει ἔτσι, τότε γεννᾶται τὸ 
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ἐρώτημα πῶς δημιουργήθηκαν στὸν Φαίδωνα τὰ αἰσθητὰ ὄντα μόνον ἀπὸ τὸν 

πατέρα, δηλαδὴ τὶς ἰδέες μὲ προεξάρχουσα τὴν ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ.  

Ὁ ἴδιος δίδει ἀπάντηση στὸ τεθὲν ἐρώτημα λέγοντας ὅτι τὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα ἦταν 

ἱκανοποιητικὰ γι’ αὐτὰ ποὺ ἔλεγε τότε, ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὴ σχέση τῶν ἰδεῶν πρὸς τὰ 

αἰσθητά, δηλαδὴ τοῦ παραδείγματος πρὸς τὸ μίμημα. Τότε - ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ - 

ἔκανε τὴ διάκριση, ἐπειδὴ νόμισε ὅτι τὰ δύο θὰ ἦταν ἱκανοποιητικά. Ἐκ τῶν  ὑστέρων 

ὅμως εἶδε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο καὶ ἕνα τρίτο στοιχεῖο, ἡ ὑποδοχὴ ἢ χώρα (48 e 2). 

Ἀπὸ τὰ παραπάνω θὰ μποροῦσε νὰ ἐξαχθεῖ ἴσως τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ θέσεις τῶν 

δύο φιλοσόφων δὲν βρίσκονται σὲ ἀσυμφωνία μεταξύ τους. Ὁ Πλάτων εἶπε ὅτι 

μεταξύ του πατρὸς καὶ τῆς μητρός, δηλαδὴ τῶν ἰδεῶν καὶ τῆς χώρας, ποὺ εἶναι ὁ  

τόπος γενέσεως τῶν αἰσθητῶν, γεννᾶται  απὸ τὴ συνένωσή τους ὁ ἔκγονος, δηλαδὴ τὰ 

αἰσθητά, ὁρατὰ καὶ ἁπτὰ ὄντα. Ἐδῶ χρησιμοποιοῦνται οἱ λέξεις μεταξὺ καὶ ἔκγονος), 

πρᾶγμα  ποὺ σημαίνει ὅτι ἀπὸ τὴ συνένωση τῶν ἐναντίων, προέρχεται ἕνα τρίτο 

εἶδος, ποὺ εἶναι τὰ αἰσθητά. Τὸ σχῆμα αὐτὸ εἶναι ἡ τελική του μορφή. Στὴν πράξη 

ὅμως ὁ Πλάτων δημιούργησε μὲ τὴ σκέψη τοῦ πρῶτα τα δύο ἄκρα, δηλαδὴ τὶς ἰδέες 

καὶ τὰ αἰσθητὰ καὶ τελευταία  τὴν ἐνδιάμεση οὐσία, δηλαδὴ στὸν μὲν Τίμαιο τὴ χώρα, 

στὸν δὲ Παρμενίδη τὴν τρίτη ὑπόθεση, ποὺ εἶναι σύνθεση τῶν δύο πρώτων, καὶ σὲ 

τελευταία ἀνάλυση ὅλων των ὑποθέσεων, ποὺ χωρὶς τὴ σύνθεση εἶναι δύο, ἐνῷ μαζὶ 

μ’ αὐτὴν εἶναι τρεῖς. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ τρίτη οὐσία, ποὺ ἐμπεριέχεται στὴν τρίτη 

ὑπόθεση,  δὲν εἶναι ἀνεξάρτητη καὶ αὐθυπόστατη ἀλλ’ εἶναι τὸ μίγμα τῶν δύο 

πρώτων ὑποθέσεων καὶ συνακόλουθα ὅλων. Τὰ βασικὰ στοιχεῖα βέβαια εἶναι οἱ ἰδέες 

καὶ τὰ αἰσθητά, δηλαδὴ ὁ πατέρας καὶ ὁ ἔκγονος, ἐνῷ ἡ μητέρα, δηλαδὴ ἡ χώρα 

παίζει δευτερεύοντα ρόλο, ἂν καὶ μετέχει τοῦ νοητοῦ κόσμου καὶ μάλιστα ἀπορώτατα 

(Τιμ. 51 b 1).  Ἀπὸ τὰ παραπάνω προκύπτει ὅτι τὸ μέσον εἶναι ἄλλοτε ἡ χώρα καὶ 

ἄλλοτε ἡ γένεση. Ἡ διαφορὰ ὡστόσο δὲν εἶναι σημαντική, διότι τὰ ἄκρα εἶναι 

ἐναντία τόσο πρὸς ἄλληλα ὅσο καὶ πρὸς τὸ μέσον, ὅπως καὶ τὸ μέσον εἶναι ἐναντίο 

πρὸς τὰ ἄκρα, ὅπως διδάσκει ὁ Ἀριστοτέλης ( ΗΝ.  1108 b 13,15. 1109 a 14). Ὁ 

Ἀριστοτέλης ἐπιβεβαιώνει τὶς θέσεις τοῦ Πλάτωνα ὅτι οἱ ἰδέες εἶναι αἰτία τοῦ εἶναι 

καὶ τοῦ γίγνεσθαι τῶν αἰσθητῶν, ἐνῷ αἰτία τῶν ἰδεῶν εἶναι τὸ ἕνα, δηλαδὴ ἡ ἰδέα τοῦ 

ἀγαθοῦ.  Μαρτυρεῖ ἑπομένως ὅτι ὁ Πλάτων χρησιμοποιεῖ μόνον δύο αἰτίες, τὶς ἰδέες 

καὶ τὸ ἕνα, ποὺ εἶναι ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ. Αἰτία τοῦ εἶναι καὶ τοῦ γίγνεσθαι τῶν 

αἰσθητῶν πραγμάτων εἶναι οἱ ἰδέες (Μ.τ.φ. A 9, 991 b2-4. M 5, 1080 a 1), ὅπως 

ἀναφέρει  στὸν Φαίδωνα (100 d), ἐνῷ αἰτία τῶν ἰδεῶν εἶναι τὸ  ἕνα, τουτέστιν ἡ ἰδέα 

τοῦ ἀγαθοῦ (Μτ.φ. Α 6, 988, a 8-12), ὅπως θὰ μποροῦσαν ἴσως  νὰ ἑρμηνεύσομε τὰ 

«γιγνωσκόμενα» στὴν Πολιτεία  τοῦ Πλάτωνα (ΣΤ, 509 b 6-8). Ὁ λόγος ποὺ τὸν  

ἀναγκάζει νὰ εἰσαγάγει τὸ τρίτο εἶδος τοῦ ὄντος εἶναι ὅτι θέλει νὰ ἀπαλείψει τὴν 

ψευδαίσθηση ὅτι μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει κανεὶς πιστὸ καὶ βέβαιο λόγο. Γιὰ τὸ 

νερό, τὸ πῦρ καὶ ὅλα τα ὄντα δὲν μπορεῖ κανεὶς συνεπῶς νὰ πεῖ μὲ βεβαιότητα ὅτι 

εἶναι τοῦτο ἢ ἐκεῖνο, ἀλλὰ μόνον τοιοῦτον δηλαδὴ τέτοιας λογης (Τιμ. 49 b-d). Ἔτσι 

δὲν φαίνεται νὰ εἶναι διόλου παράξενο ποὺ ὁ Πλάτων χρησιμοποιεῖ στὴν τρίτη 
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ὑπόθεση τοῦ Παρμενίδη (155e) τὴν ἴδια φρασεολογία. Δὲν λέγει δηλαδὴ ἂν τὸ ἕνα 

εἶναι αὐτὸ ποὺ διεξήλθαμε, ἀλλὰ «ἂν εἶναι τέτοιο ὅπως τὸ πραγματεύτηκαμε»: «Ἔτι 

δὴ τὸ τρίτον λέγωμεν, τὸ ἓν ὡς ἐστιν οἷον διεληλύθαμεν.» 

 

4. Η ταυτότητα των εννέα υποθέσεων 

Στὴ συνέχεια θὰ δοῦμε ποιὲς εἶναι οἱ ὀκτὼ ὑποθέσεις τοῦ δεύτερου μέρους καὶ 

γιατί ὅλες εἶναι δύο μόνο καὶ μὲ τὴ σύνθεση γίνονται τρεῖς. Τὸ ὅτι δυὸ μόνον εἶναι οἱ 

πρωταρχικὲς ὑποθέσεις δηλώνεται ἀπὸ τὸν ἴδιο στὴν ἀρχὴ τοῦ δεύτερου μέρους (137 

b 3-4): περὶ τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ ὑποθέμενος, εἴτε ἓν ἐστιν εἴτε μὴ ἕν.  Ἂς ἐξετάσουμε 

τώρα τὶς ὑποθέσεις. Γιὰ τὸ πῶς αὐτὲς ἐκφέρονται καὶ τί αὐτὲς σημαίνουν θὰ 

παραθέσω τὰ πορίσματα τῆς ἔρευνάς μου κατὰ τὴν ἐκπόνηση τῆς διδακτορικῆς μου 

διατριβῆς στὴ Βόννη τῆς Γερμανίας ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῶν ἀείμνηστων καθηγητῶν G. 

Martin,  H. Herter καὶ J. Derbolav, πρὸς τοὺς ὁποίους εἶμαι εὐγνώμων γιὰ τὴ βοήθεια 

πού μου παρέσχον. Ἡ πρώτη ὑπόθεση (137 c 4) σημαίνει: ἐὰν τὸ ἕνα εἶναι ἕνα, ἡ 

δεύτερη (142 b 3): ἐὰν τὸ ἕνα ὑπάρχει, ἡ τρίτη, ποὺ εἶναι ἡ σύνθεση ὅλων: ἐὰν τὸ ἕνα 

εἶναι ἔτσι (δηλαδὴ ἐὰν τὸ ἕνα εἶναι ἕνα καὶ τὸ ἐὰν τὸ ἕνα ὑπάρχει) ὅπως τὸ 

διεξήλθαμε, ἡ τέταρτη: ἐὰν τὸ ἕνα ὑπάρχει, ἡ πέμπτη: ἐὰν τὸ ἕνα εἶναι ἕνα, ἡ ἕκτη: 

ἐὰν τὸ ἕνα δὲν εἶναι  ἕνα, ἡ ἕβδομη: ἐὰν τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει, ἡ ὄγδοη: ἐὰν τὸ ἕνα δὲν 

εἶναι ἕνα καὶ ἡ  ἔνατη: ἐὰν τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει (Koumakis: 1971, 129).  

Στὸν παρατιθέμενο πίνακα ἐμφανίζονται συνοπτικὰ καὶ παραστατικὰ οἱ ἐννέα 

ὑποθέσεις τοῦ ὑπὸ ἐξέταση διαλόγου. Κατ’  ἀρχὴν πρέπει νὰ λεχθεῖ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ 

Πλάτων θέτει πρὸς ἐξέταση μιὰ καὶ μόνη ὑπόθεση μαζὶ μὲ τὴν ἀντιφατική της. Αὐτὴ 

ὅμως ἡ μιὰ ὑπόθεση δὲν ἐμφανίζεται καθ’ ὅμοιον τρόπο ἀλλὰ κατὰ διαφορετικό. 

Ἔτσι στὴν ἀρχὴ τῆς πραγματείας ἔχει ὡς ἑξῆς: ἐὰν τὸ ἕνα εἶναι ἕνα καὶ ἡ ἀντιφατική 

της: ἐὰν τὸ ἕνα εἶναι μὴ ἕνα. Στὴν περίπτωση αὐτὴ τὸ ρῆμα ἔστι εἶναι συνδετικὸ (137 

b 3-4): Περὶ τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ ὑποθέμενος, εἴτε ἓν ἐστιν εἴτε μὴ ἕν. Στὸ τέλος ὅμως τῆς 

πραγματείας , δηλαδὴ  τοῦ διαλόγου ,ἐμφανίζεται μὲ ἄλλη  μορφὴ καὶ πιὸ 

συγκεκριμένα: “ἐὰν τὸ ἕνα ὑπάρχει ἢ ἂν δὲν ὑπάρχει”. Τὸ ρῆμα ἔστιν ἐδῶ ἔχει 

ὑπαρκτικὴ σημασία (166 c 3-5): «ὡς ἔοικεν, ἓν εἲτ’ ἔστιν εἴτε μὴ ἔστιν, αὐτὸ τὲ καὶ 

τάλλα καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα πάντα πάντως ἔστι τὲ καὶ οὐκ ἔστι καὶ φαίνεται 

καὶ οὐ φαίνεται». Ἐδῶ ἀξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι γίνεται ἀναφορὰ καὶ μὲ  

«ὁποιοδήποτε τρόπο», δηλαδὴ ὑπὸ ὅλες τὶς ἐπόψεις: πάντα, πάντως. Αὐτὸ σημαίνει 

ὅτι οἱ διαιρέσεις, ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ  Πλάτων στὸν Παρμενίδη, εἶναι ἐξαντλητικὲς ἀπὸ 

κάθε ἄποψη, πρᾶγμα ποὺ καθιστᾷ πιθανὴ τὴν ὑπόθεση, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης μὲ τὴ 

φράση του: «Ὁ Πλάτων ἐν ταῖς διαιρέσεσιν», νὰ ἐννοοῦσε τὸν διάλογο Παρμενίδη. 

Ὅλη αὐτὴ ἡ πραγματεία ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο «πραγματειώδης παιδιά», δηλαδὴ 

ἐπίπονο παιχνίδι. (137 b 2).  To ἐρώτημα ποὺ προβάλλει στὴ συνέχεια εἶναι ἂν ὄντως 

εἶναι κουραστικὸ παιχνίδι καὶ ὑπὸ ποίαν ἔννοια. Ὁ Πλάτων στὸν Φαῖδρο (276 c-e)  

κάνει ἀντιδιαστολὴ τῆς παιδιᾶς ἀπὸ τὴ σπουδή, τοῦ παιχνιδιοῦ ἀπὸ τὴ σοβαρότητα. 
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Παιχνίδι εἶναι ἐκεῖνο ποὺ γράφει ἢ λέει κανεὶς χάριν ἀνάπαυσης, ἐνῷ σπουδὴ εἶναι ἡ 

ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας δηλαδὴ αὐτὰ ποὺ γνωρίζει κανεὶς καλά. 

 

5.   Ο διάλογος ως παιδιά και σπουδή, δηλαδή ως παιχνίδι και σοβαρότητα 

Τὸ φανέρωμα τῆς ἀλήθειας ἐπιτυγχάνεται μόνο μὲ τὴν διαλεκτική, ὁπότε ἡ παιδιὰ 

γίνεται σπουδή. Ὁ ἐπιστήμων, ποὺ συνέθηκε τὰ λόγια ὡς παιχνίδι, πρέπει νὰ μπορεῖ 

νὰ τα ἀποδείξει φαῦλα, ὁπότε θὰ φανεῖ ἡ σοβαρότητα τῶν λεγομένων (278 c). Αὐτὸ 

σημαίνει ὅτι αὐτὰ ποὺ εἶναι γραμμένα στὸν διάλογο Παρμενίδη εἶναι φαῦλα καὶ θὰ 

γίνουν σπουδὴ καὶ σοβαρότητα μὲ τὴ μέθοδο τῆς διαλεκτικῆς. Πῶς καὶ γιατί 

συμβαίνει αὐτό; Τοῦτο γίνεται, ἐπειδὴ τὰ λεχθέντα ἢ γραφέντα ἔχουν διατυπωθεῖ 

κατὰ τρόπο αἰνιγματικό, ὅπως τουλάχιστον ἀντιλήφθηκαν τὴ διάλεξη τοῦ Πλάτωνα 

περὶ ἀγαθοῦ (Ross: 1955) οἱ ἀκροατές του
 
, καὶ ὅπως ὁ Πλάτων  συχνὰ διατυπώνει 

τὴν ἀνάγκη ἔκφρασης τῶν νοημάτων  δι’ αἰνιγμῶν ( Πλ. Β’ Επ., 312 d, Z; Eπ., 332 d) 

.
 
Ἀπὸ τὸ αἴνιγμα αὐτό, ποὺ εἶναι μικρὴ ἔνδειξη τῆς σπουδῆς, δηλαδὴ τοῦ βαθύτερου 

νοήματος, μὲ τὴ βοήθεια τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης, τέχνης ἢ δύναμης,  μπορεῖ νὰ 

ὁδηγηθεῖ κανεὶς στὴ λύση τοῦ ἑκάστοτε τιθέμενου προβλήματος. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς 

τὸν λόγο ὁ Πλάτων ἀποκαλεῖ τὰ σπουδαῖα πράγματα, ποὺ ἀναφέρονται στὴ 

φιλοσοφία γενικὰ καὶ εἰδικότερα στὴ διαλεκτική, ἀπρόρρητα ἀλλὰ ὄχι ἀπόρρητα ὅπως 

ἦταν ἡ φιλοσοφία τῶν Πυθαγόρειων, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι, ἂν προλεχθοῦν δὲν 

μπορεῖ νὰ ἐξαχθεῖ καμιὰ σημασία ἀπὸ τὰ λεγόμενα (Νόμ.,  ΙΒ, 968 e). Αὐτὸ σημαίνει 

ὅτι οἱ λόγοι  (προφορικοὶ ἢ γραπτοί), ὅπως εἶναι εἰπωμένοι ἢ γραμμένοι, ἀποτελοῦν 

ἁπλῶς ἕνα αἴνιγμα, εἶναι δηλαδὴ κάτι τὸ φαῦλο καὶ ὄχι σπουδαῖο, πρὶν αὐτὰ γίνουν 

ἐπιστήμη στὴν ψυχὴ τοῦ μανθάνοντος. Χρειάζεται συνεπῶς ἡ ἐπιστήμη, γιὰ νὰ γίνουν 

φανερὰ αὐτά, ποὺ λέγονται ἢ γράφονται μὲ τὴ συνέργεια τῆς διαλεκτικῆς, ἡ ὁποία 

εἶναι ἀνάβαση καὶ πορεία, καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ 

τέλος τῆς πορείας (Πολιτ. ΣΤ, 532 a-e). 

Σὲ τί συνίσταται ὅμως αὐτὴ ἡ πορεία ἢ ἀλλιῶς ἡ μακροτέρα ὁδὸς  (Ε 435 d 3,  ΣΤ, 

504 b-c); Στὸ νὰ μποροῦμε νὰ  διαιροῦμε τὰ ὄντα κατ’ εἴδη,  ὥστε νὰ μὴ νομίσομε ὅτι 

εἶναι ὅμοια, ἐνῷ εἶναι τόσο ἀνόμοια καὶ τουναντίον νὰ μὴν τὰ θεωρήσουμε 

διαφορετικά, ἐνῷ εἶναι ἴδια  (Πολιτικ., 285 a 4-7). Ὁ Πλάτων κλείνει τὸν διάλογο μὲ 

τὴ διαβεβαίωση ὅτι ὅλα τα φαινομενικὰ ἀντιφατικὰ συμπεράσματα εἶναι 

“ἀληθέστατα” (166 c 5). Πρέπει ἐδῶ βέβαια νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ 

ψεῦδος κατὰ Πλάτωνα ἔγκεινται στὸ ἂν τὰ ἐξαγόμενα συμπεράσματα ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ 

ὑπόθεση συμφωνοῦν ἢ διαφωνοῦν μεταξύ τους. Στὴν περίπτωση τῆς μὲν συμφωνίας 

ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια, τῆς δὲ διαφωνίας΄, τὸ ψεῦδος (Φαίδ.,  100 a 4-5, 101 d). Ἀπὸ τὶς 

ἀνωτέρω γενικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ψεῦδος καθὼς καὶ τὸ ἔργο τῆς 

διαλεκτικῆς θὰ καταβληθεῖ ἡ προσπάθεια στὸ συγκεκριμένο παράδειγμα νὰ  

διακριβώσουμε πῶς λειτουργεῖ ἡ διαλεκτικὴ καὶ ἂν παραβιάζεται ὁ θεμελιώδης νόμος 

τῆς Λογικῆς, ἡ ἀντίφαση. Πρέπει ἐδῶ νὰ ὑπομνησθεῖ ὅτι ὁ Πλάτων εἶναι ὁ πρῶτος 

ποὺ θεμελίωσε τὸν νόμο τῆς  ἀντίφασης τὴν βεβαιωτάτην ἀρχὴν κατὰ τὴ ρήση τοῦ 
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Ἀριστοτέλη καὶ ἐπέμενε σ’ αὐτὸν καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ (Πολιτ., Ε, 

436c-437 b, Φαίδ.,104 b-c). O Παρμενίδης εἶναι παιχνίδι, ἐπειδὴ ἔχει τεθεῖ ὡς αἴνιγμα 

καὶ ἑπομένως εἶναι ἀπρόρρητο,  ἀφοῦ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δοθεῖ ἐκ τῶν προτέρων ἡ 

λύση του, πρὶν τὴν βρεῖ ἐκεῖνος, πρὸς τὸν ὁποῖο αὐτὸ ἀπευθύνεται. Ποιὸ εἶναι τώρα 

τὸ ἔργο τῆς διαλεκτικῆς, τὸ ὁποῖο στοχεύει στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας τῶν 

λεγομένων; Ποιὰ εἶναι αὐτά; Εἶναι οἱ ὑποθέσεις ὄντως ἔτσι ὅπως παρουσιάζονται, 

δηλαδὴ οἱ τέσσερις πρῶτες εἰ ἕν ἐστι   μὲ τὸ ἴδιο νόημα καὶ οἱ τέσσερις τελευταῖες οἱ 

ἀντιφατικὲς ἢ μήπως τὸ πρᾶγμα ἔχει ἐντελῶς διαφορετικά; 

Γιατί ἡ σύνθεση τῶν δύο  πρώτων ὑποθέσεων, πού εἶναι ἡ τρίτη, δὲν 

ἐπαναλαμβάνεται στὶς ἑπόμενες  ἀνὰ δύο ὑποθέσεις; Ὅπως ἐλέχθη καὶ 

προηγουμένως, στὸν Παρμενίδη οἱ κύριες καὶ πρῶτες ὑποθέσεις εἶναι δύο καὶ στὴν 

κυριολεξία μία μὲ τὴν ἀποφατική της. Αὐτὸ ἄλλωστε βάζει ὁ Πλάτων στὸ στόμα τοῦ 

προσωκρατικοῦ φιλοσόφου Παρμενίδη, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι θὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὴ δική του 

ὑπόθεση ποὺ ἦταν ὅτι ὁ κόσμος εἶναι ἕνας : ἓν φὴς εἶναι τὸ πᾶν” (128 a 8-b1). 

Ἀξιοσημείωτο εἶναι νὰ τονιστεῖ ἐδῶ ὅτι ὁ Παρμενίδης  -ὅπως τουλάχιστον ὑποθέτω - 

εἶναι ἡ ἀρχὴ μιᾶς εὐρύτερης πραγματείας, ἡ ὁποία περιλαμβάνει ὅλα τα πράγματα  ὡς 

ὄντα καὶ ὡς  μὴ ὄντα. Αὐτὸ εἶναι ἀδιαμφισβήτητο, ἀφοῦ ὁ Πλάτων τὸ καθιστὰ σαφές, 

λέγοντας ὅτι τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ ὁποιοδήποτε πρᾶγμα ὑποτεθεῖ εἴτε ὡς ὂν εἴτε ὡς μὴ 

ὂν: καὶ  ἑνὶ λόγω περὶ ὅτου ἂν ἀεὶ ὑποθῆ ὡς ὄντος καὶ ὡς οὐκ ὄντος  (136 b). Αὐτὸ 

σημαίνει ὅτι ὁ Παρμενίδης εἶναι μόνο ἡ ἀρχὴ τοῦ παιχνιδιοῦ, τὸ ὁποῖο παρὰ τὴν 

ποικιλομορφία του, παίζεται κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, ὁ ὁποῖος προκαλεῖ ταυτόχρονα τὸν 

γέλωτα ἀλλὰ καὶ τὴ σοβαρότητα μὲ τὴν ἐναλλαγὴ τῶν συναισθημάτων ἀπὸ τὸν 

γέλωτα καὶ τὸ εὐτράπελο στὴ σοβαρότητα καὶ τὴ σπουδή. Ὅσα προκαλοῦν τὸν 

γέλωτα εἶναι παιχνίδια, τὰ ὁποῖα ὀνομάζομε κωμῳδίες, ἐνῷ γιὰ τὰ σοβαρὰ καὶ 

σπουδαία θέματα δημιουργοῦμε τὶς τραγῳδίες. Ὅλη ἡ πολιτεία τῶν ἀνθρώπων εἶναι 

μίμηση τοῦ καλλίστου καὶ ἀρίστου βίου, τὸν ὁποῖο ἀποκαλοῦμε ἀληθεστάτη 

τραγῳδία (Νόμ., 816 e - 817 b). Ἡ ζωὴ ἀρχίζει μὲ τὴν κωμῳδία καὶ καταλήγει στὴν 

τραγῳδία, ἀφοῦ ὁ βίος τοῦ παιδιοῦ εἶναι γεμάτος ἀπὸ παιχνίδια, ἐνῷ τοῦ 

πρεσβυτέρου ἔχει σοβαρότητα, ἂν καὶ οἱ δύο αὐτὲς φάσεις ἐναλλάσσονται λίγο πολὺ 

κατὰ τὴν πορεία τοῦ βίου, γι’ αὐτὸ ὁ μὲν Πλάτων εἶπε ὅτι ἡ  λύπη καὶ ἡ χαρὰ 

κρέμονται ἀπὸ  τὴν ἴδια κορυφὴ , ὥστε, ὅταν ἔχει κανεὶς τὸ ἕνα συναίσθημα, 

δοκιμάζει κατ’ ἀνάγκη καὶ τὸ ἄλλο (Φαίδ., 60 b-c), o δὲ Ἠράκλειτος εἶπε ὅτι ἡ μὲν 

βασιλεία εἶναι γιὰ τὸ παιδὶ  ὁ δὲ αἰώνας εἶναι παιδὶ ποὺ παίζει ζάρια (Fr. 52 Diels – 

Kranz). 

 

 

6.   Πόσες και ποιες υποθέσεις αναμένονται από το πρόγραμμα του διαλόγου. 

Ἂς δοῦμε στὴ συνέχεια πόσες ὑποθέσεις ἀναμένονται ἀπὸ τὶς δύο  πρῶτες 

ὑποθέσεις, ποὺ προεξαγγέλλει ἀμέσως πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ αἰνίγματος, δηλαδὴ 

τῆς δύναμει διαλεκτικῆς του δεύτερου μέρους τοῦ διαλόγου, ἡ ὁποία μὲ τὴν 
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ἐμβάθυνση καὶ τὴν ἐπεξεργασία θὰ μετατραπεῖ σὲ ἐνεργεία, δηλαδὴ ἀληθινὴ 

διαλεκτική, ἀφοῦ διαλευκαίνει τὰ σκοτεινὰ σημεῖα τοῦ αἰνίγματος. Ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων 

ὁμιλεῖ γιὰ πρώτας ὑποθέσεις, οἱ ὁποῖες, ἂν ἐξετασθοῦν σαφέστερα καὶ  διαιρεθοῦν 

κατὰ τρόπο ἱκανοποιητικό, θὰ μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσει κανεὶς τὸν λογικὸ εἱρμὸ τῶν 

νοημάτων: ἐὰν αὐτὰς ἱκανῶς διέλητε, ὡς ἐγὦμαι, ἀκολουθήσετε τῷ λόγῳ  (107 b). 

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ ὀκτὼ ὑποθέσεις εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διαίρεσης τῶν δυὸ 

προεξαγγελθεισῶν πρώτων, δηλαδή: εἰ ἓν ἐστιν  καὶ εἰ ἓν μή ἐστι. Ἡ διαίρεση αὐτὴ 

φαίνεται νὰ εἶναι ἐξαντλητικὴ ἀπὸ τὸ πρότυπο, ποὺ ὁ ἴδιος δίδει ὡς παράδειγμα. 

Μιλάει συγκεκριμένα γιὰ τὴν ὑπόθεση εἰ πολλά ἐστι  τοῦ Ζήνωνα, ὁ ὁποῖος μὲ αὐτὴν 

ἤθελε νὰ διακωμωδήσει τὴ θέση τῶν ἀντιπάλων του σεβαστοῦ του δασκάλου 

Παρμενίδη, ποὺ ὑπερασπιζόταν τὴν ἀκριβῶς ἀντίθετη θέση, ὅτι τὸ πᾶν εἶναι «ἕνα» 

(127 a8-b1)   Ὁ Ζήνων, μαθητὴς τοῦ Παρμενίδη μὲ τὴ διαλεκτικὴ τέχνη ἤθελε νὰ 

καταστήσει τὴ θέση τῶν ἐχθρῶν  του δασκάλου γελοιότερη ἄπὸ ὅσο ἐκεῖνοι 

γελοιοποίησαν τὴ θέση τοῦ Παρμενίδη (155 b 5-6). Βεβαιώνει δὲ ὁ Πλάτων ὅτι εἶναι 

ἀδύνατο νὰ βρεῖ κανεὶς τὴν ἀλήθεια χωρὶς τὴ διαλεκτική, ἡ ὁποία εἶναι ἄσκηση καὶ 

γυμνασία (136 c, e) καὶ ὅτι σὲ κάθε ζήτησή μας εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διαλεκτική, ἡ 

ὁποία ἀποκτᾶται μὲ τὸν τρόπο αὐτόν. Σκοπὸς κάθε ζήτησης εἶναι γίνουμε 

διαλεκτικώτεροι (Πολιτ. 285 b 4-6), πρᾶγμα ποὺ τελικὰ ἔχει μείζονα ἀξία καὶ 

σπουδαιότητα, ἀφοῦ εἶναι τὸ ὄργανο, μὲ τὸ ὁποῖο ἀποκτοῦμε τὴν ἐπιστήμη. Ἂς μὴν 

μᾶς διαφεύγει ὅτι δὲν εἶναι τυχαῖο το γεγονός, ποὺ ὁ Ζήνων ἔχει πρωταρχικὸ ρόλο 

στὸ διάλογο, ἀφοῦ ὁ Ἀριστοτέλης τὸν ἀποκαλεῖ εὑρετὴν τῆς διαλεκτικῆς  (Διογ. Λ. 9, 

25). 

Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ποὺ παραθέτει ὁ Πλάτων στὴν ἀρχὴ τῆς ἔρευνας θὰ 

ἔπρεπε νὰ ἀναμένει κανεὶς τέσσερις καὶ ὄχι ὀκτὼ ὑποθέσεις. Συγκεκριμένα, ἀπὸ τὴν 

ὑπόθεση τοῦ Ζήνωνα “εἰ πολλὰ ἐστι”, ἂν τὰ ὄντα εἶναι πολλά, θὰ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ 

πρῶτον ἡ σχέση τῶν  πολλῶν πρὸς ἑαυτὰ καὶ πρὸς τὸ ἕνα, καὶ δεύτερον ἡ σχέση τοῦ 

ἑνὸς πρὸς τὸν ἑαυτό του καὶ πρὸς τὰ πολλά, ἀπὸ δὲ τὴν ἀντιφατική της  εἰ μὴ ἐστι 

πολλά, δηλαδὴ ἂν δὲν ὑπάρχουν πολλά, θὰ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ πάλι τί θὰ συμβεῖ στὸ 

ἕνα καὶ στὰ πολλὰ σὲ σχέση πρὸς τὸν ἑαυτό τους καὶ πρὸς ἄλληλα (136 a-b). 

Ἐξετάζεται δηλαδὴ κάθε φορὰ τὸ ὑποκείμενο τῆς πρότασης μὲ τὸ ἐναντίο του. Ὁ 

Πλάτων ξεκινώντας ἀπὸ τὴν εἰδικὴ αὐτὴ περίπτωση γενικεύει καὶ μιλάει γιὰ κάθε 

πρᾶγμα, τὸ ὁποῖο ὑποτίθεται  ὡς ὂν καὶ ὡς οὐκ ὂν δηλαδή, ὡς ὑπάρχον καὶ μή. Σὲ 

κάθε τέτοια ὑπόθεση πρέπει νὰ ἐξεταστοῦν τὰ συμβαίνονται τόσο στὰ ὑποτιθέντα, σ’ 

αὐτὰ δηλαδὴ γιὰ τὰ ὁποῖα γίνεται ὑπόθεση, ὅσο καὶ στὰ ἄλλα ἀναφορικὰ πρὸς τὸν 

ἐαυτόν τους καὶ πρὸς ἄλλο (136 b - c). Ἐδῶ ἐπιβάλλεται νὰ διασφαφηνισθεῖ γιατί 

στὴν μὲν ὑπόθεσή τοῦ  Ζήνωνα ἐξετάζονται τὰ πολλά, δηλαδὴ τὰ ὑποτεθέντα καὶ τὸ 

ἕνα, στὶς δὲ ὑποθέσεις τοῦ Πλάτωνα τὸ ἕνα καὶ τὰ ἄλλα, ἐνῷ θὰ ἀναμενόταν νὰ 

ἐξετασθοῦν τὸ ἕνα καὶ τὰ πολλά, ἐπειδὴ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ ἕνα καὶ τὸ πολλὰ 

ἦταν ἐνάντια. Βλέπουμε ὅμως ὅτι στὶς ὑποθέσεις τοῦ Πλάτωνα τὰ πολλὰ 

ἀντικαθίστασνται ἀπὸ τὰ ἄλλα, προφανῶς διότι τὰ ἄλλα  ἐνδέχεται νὰ μὴν ἦταν οὔτε 
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ἕνα οὔτε πολλὰ ὅπως λέγεται σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις (165 e 4-8). Τὰ ἄλλα εἶναι 

εὐρύτερη ἔννοια ἀπὸ τὰ πολλὰ καὶ συνιστοῦν τὸ ἀντιφατικὸ κάθε ἔννοιας. Γιὰ 

παράδειγμα τὰ ἄλλα εἶναι τὸ –A, ἀφοῦ τὸ Α καὶ τὸ –A, συγκροτοῦν ὅλο τὸν κόσμο, 

διότι, ὅταν πεῖ κανεὶς τὸ ἕνα καὶ τὰ ἄλλα, λέγει ὅλα τα ὄντα: πάντα γὰρ εἴρηται, ὅταν 

ρηθῆ τὸ τὲ ἓν καὶ τἆλλα (159 b 7 – c 1). 

Ἀπὸ τὶς προκαταρκτικὲς αὐτὲς δηλώσεις τοῦ Πλάτωνα προκύπτει ὅτι οἱ ὑποθέσεις 

στὸ σύνολό τους ἔπρεπε νὰ ἦταν τέσσερις καὶ ὄχι ὀκτὼ ποὺ εἶναι. Τὸ ἐρώτημα ποὺ 

τίθεται τώρα εἶναι πῶς προέκυψε αὐτὴ ἡ διαφορά. Κατὰ τὴ γνώμη μου δὲν εἶναι 

εὔκολο νὰ ἀπορριφθεῖ ἡ ὑπόθεση ὅτι οἱ ὑποθέσεις διπλασιάζονται, καὶ ἀπὸ τέσσερις 

γίνονται ὀκτώ, ἐπειδὴ ἡ ὑπόθεση τοῦ Παρμενίδη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καὶ τὴν πρώτη 

ὑπόθεση, δὲν ἦταν μονοσήμαντη καὶ ἁπλή, ἀλλὰ δισήμαντη καὶ διπλή. Ὅπως λέχθηκε 

καὶ προηγουμένως, ἡ ὑπόθεση ποὺ τίθεται πρὸς ἐξέταση δὲν εἶναι μόνον «ἐὰν τὸ ἕνα 

εἶναι ἕνα» καὶ ἡ ἀντιφατική της «ἐὰν τὸ ἕνα δὲν εἶναι ἕνα» , ἀλλὰ  καὶ «ἂν τὸ ἕνα 

ὑπάρχει» καὶ ἡ ἀντιφατική της «ἐὰν τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει», ὁπότε τὸ ἐστὶ στὴ μὲν 

πρώτη περίπτωση εἶναι  συνδετικὸ στὴ δὲ δεύτερη ὑπαρκτικό. Στὸ γεγονὸς ἀκριβῶς 

αὐτὸ τῆς διπλῆς μορφῆς τῆς ἀρχικῆς ὑπόθεσης ὀφείλεται κατὰ  τὴ γνώμη μου ὁ 

διπλασιασμὸς τῶν ὑποθέσεων. Ἡ διαφορετικὴ αὐτὴ σημασία τοῦ ἐστὶν κρίθηκε 

ἀναγκαία ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, ἐπειδὴ πιθανῶς ἤθελε νὰ χρησιμοποιήσει ὅλες τὶς 

σημασίες τοῦ ρήματος αὐτοῦ, ὥστε ἡ διαίρεση τῶν πρώτων ὑποθέσεων νὰ εἶναι 

τέλεια καὶ ἐξαντλητική. Ἂν τὰ πράγματα ἔχουν ἔτσι, τότε ἐπαληθεύεται ἡ ὑπόθεση 

ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνα, ποὺ ἐννοοῦσε ὁ Ἀριστοτέλης μὲ τὶς Διαιρέσεις, εἶναι ὁ 

Παρμενίδης. 

Παρὰ τὶς πολλαπλὲς ὅμως σημασίες τοῦ ἐστὶν ὑφίσταται λογικὴ ἰσοδυναμία τῶν 

ὑποθέσεων, ὥστε οἱ πρῶτες ὑποθέσεις, παρὰ τὴ διαφορετική τους μορφή, δὲν εἶναι 

τέσσερις ἀλλὰ δύο, δηλαδὴ ἡ καταφατικὴ καὶ ἡ ἀντιφατική της, εἴτε μὲ τὴν συνδετικὴ 

εἴτε μὲ τὴν ὑπαρκτικὴ ἔννοια χρησιμοποιήσει κανεὶς τὸ ρῆμα ἐστίν, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ 

γίνεται συγχώνευση τῶν δύο μορφῶν. Ἔτσι ἐξηγεῖται νομίζω ἱκανοποιητικὰ γιατί ἡ 

σύνθεση εἶναι μιὰ καὶ μοναδική. Αὐτὸ συμβαίνει, ἐπειδὴ  μὲ τὶς ἐπεξηγήσεις αὐτὲς  ἡ 

μία καὶ μοναδικὴ σύνθεση ἀφορᾷ ὅλες τὶς ὑποθέσεις, δηλαδὴ καὶ τὶς ὀκτώ, καὶ ὄχι 

μόνον τὶς δύο πρῶτες στὴ σειρά, οἱ ὁποῖες ἐπαναλαμβάνονται μὲ ἄλλη μορφή. Ποιὲς 

εἶναι ὅμως αὐτὲς οἱ ἰσοδυναμίες; Ἡ ὑπόθεση «ἐὰν τὸ ἕνα εἶναι ἕνα» εἶναι ἰσοδύναμη 

μὲ τὴν «ἐὰν τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει» ἐπειδὴ καὶ στὶς δύο ἀποδεικνύεται, ἔστω μὲ 

διαφορετικὸ τρόπο, ὅτι τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ συμπεράσματα τῶν 

ὑποθέσεων αὐτῶν, εἴτε τὸ ἕνα ἀφοροῦν εἴτε τὰ ἄλλα ,εἶναι ὅλα ἀποφατικά. Οἱ 

ὑποθέσεις αὐτὲς εἶναι ἡ πρώτη, ἡ πέμπτη, ἡ ἕβδομη καὶ ἡ ἔνατη. Ἀντίθετα, ἡ ὑπόθεση 

«ἐὰν τὸ ἕνα ὑπάρχει» εἶναι ἰσοδύναμη μὲ τὴν «ἐὰν τὸ ἕνα δὲν εἶναι ἕνα», ἐπειδὴ ὅταν 

τὸ ἕνα δὲν εἶναι ἕνα, τότε θὰ εἶναι ἢ πολλὰ ἢ μηδέν. Μηδὲν ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι, 

ἐπειδὴ τὰ συμπεράσματα εἶναι καταφατικά. Συνεπῶς θὰ ὑπάρχει. Στὴν ὑπόθεση αὐτὴ 

τὸ ἕνα εἶναι καὶ ἕνα καὶ πολλά, γι’ αὐτὸ τὰ συμπεράσματα  ἐδῶ τόσο γιὰ τὸ ἕνα ὅσο 

καὶ γιὰ τὰ ἄλλα εἶναι θετικά, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἄλλες ὑποθέσεις, ὅπου το ἕνα δὲν 
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ἦταν οὔτε ἕνα οὔτε πολλά. Οἱ ὑποθέσεις μὲ τὰ θετικὰ συμπεράσματα  τόσο γιὰ τὸ ἕνα 

ὅσο καὶ γιὰ τὰ ἄλλα εἶναι ἡ  δεύτερη, ἡ τέταρτη, ἡ ἕκτη καὶ ἡ ὄγδοη. 

 

7.  Η σημασία των άλλων στις υποθέσεις 

Τι μπορεί τώρα να σημαίνουν τα ἄλλα;  Στα έργα του Πλάτωνα τα άλλα συνήθως 

σημαίνουν τα αισθητά όντα τα οποία μετέχουν ή μεταλαμβάνουν στις ιδέες (Φαίδ., 

102 b12). Στις περιπτώσεις όμως του Παρμενίδη τα πράγματα δεν είναι απλά, διότι οι 

υποθέσεις διαφέρουν μεταξύ τους, έστω και αν φαίνονται όμοιες. Τὰ ἄλλα ἄλλοτε 

εἶναι ἕνα καὶ πολλὰ καὶ μεταλαμβάνουν οὐσίας καὶ ἄλλοτε οὔτε ἕνα οὔτε πολλὰ καὶ 

δὲν μεταλαμβάνουν οὐσίας. Συνεπῶς, στὶς ὑποθέσεις, στὶς ὁποῖες τὰ συμπεράσματα 

εἶναι θετικά, ἐνδέχεται τὰ ἄλλα νὰ ὑποδηλώνουν τὰ αἰσθητὰ ὄντα, τουτέστιν τὸν 

αἰσθητὸν καὶ ἁπτὸν κόσμο. Ἀντίθετα στὶς ὑποθέσεις μὲ ἀρνητικὰ συμπεράσματα τὰ 

ἄλλα ἐνδέχεται νὰ εἶναι διαφορετικὴ ἔκφανση τοῦ ἀπόλυτου ἑνὸς ἢ τοῦ θείου ἢ 

ἀκόμα καὶ τοῦ μηδενός. Δὲν ἀποκλείεται βέβαια καὶ τὸ ἐνδεχόμενο –πρᾶγμα ποὺ 

θεωρῶ περισσότερο πιθανὸ- νὰ μὴν ὑφίσταται καμία ἀπολύτως σημασιολογικὴ 

διαφορὰ τοῦ ἑνὸς στὶς ὑποθέσεις. Ἡ διαφορετικὴ σημασία προκύπτει κάθε φορᾷ ἀπὸ 

τὸ εἶδος τῆς ὑπόθεσης, τῆς ὁποίας αὐτὸ εἶναι ὑποκείμενο. Ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπὸ τὴ 

σημασία τοῦ ρήματος ἐστίν, ἂν δηλαδὴ εἶναι ὑπαρκτικὸ ἢ συνδετικό. Κατὰ τὸν 

Πλάτωνα ἔχει μεγάλη διαφορὰ νὰ πεῖ κανεὶς ἓν ἓν    καὶ εἰ ἓν ἐστιν. Ἡ μὲν πρώτη 

ὑπόθεση σημαίνει «ἐὰν τὸ ἕνα εἶναι ἕνα»,  ἡ δὲ δεύτερη «ἐὰν τὸ ἕνα ὑπάρχει». Στὴν 

πρώτη ὑπόθεση δηλαδὴ  ἐννοεῖται τὸ συνδετικὸ ἐστίν, ἐνῷ στὴ δεύτερό το ἔστιν ἔχει 

ὑπαρκτικὴ σημασία. Στὴν δεύτερη αὐτὴ περίπτωση «ἐὰν τὸ ἕνα ὑπάρχει» τὸ ἕνα 

μετέχει τῆς οὐσίας, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ ἕνα, διότι τότε δὲν θὰ ἦταν 

οὐσία τοῦ ἑνός, τὸ ὁποῖο συνακόλουθα δὲν θὰ μετεῖχε σ’ αὐτὴν καὶ θὰ ἦταν ὅμοιο νὰ 

πεῖ κανεὶς τὸ ἕνα εἶναι ἕνα καὶ τὸ ἕνα ὑπάρχει. Τώρα ὅμως- ὅπως δηλώνει ὁ Πλάτων - 

δὲν ἔχουμε τὴν ὑπόθεση «ἐὰν τὸ ἕνα εἶναι ἕνα» ἢ ἓν ἕν, ἀλλὰ ἐὰν τὸ ἕνα ὑπάρχει: εἰ 

ἓν ἐστιν  (142 b 7-c 4). To ρῆμα ἔστι μπορεῖ νὰ ὑπάρχει σὲ ὅλες τὶς προτάσεις τοῦ 

λόγου ὡς ὑπονοούμενο ἀλλὰ ὄχι  καὶ ρητὰ  ἐκπεφρασμένο. Πάνω στὸ θέμα αὐτὸ 

χρήσιμες εἶναι οἱ ἀναλύσεις τοῦ Σταγιρίτη στὰ Μεταφυσικά του (Δ 7, 1017 a 27-30). 

Ἐκεῖ λέγει ὅτι τὸ ἐστὶ μὲ μετοχὴ ρήματος μπορεῖ νὰ ἀντικαθιστᾷ τὸ ἴδιο το ρῆμα. 

Ἐπεξηγεῖ συγκεκριμένα ὅτι δὲν διαφέρει καθόλου “τὸ ἄνθρωπος ὑγιαίνων ἐστίν” ἢ τὸ 

“ἄνθρωπος ὑγιαίνει”, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ φράσεις “ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑγιής” 

καὶ “ὁ ἄνθρωπος ὑγιαίνει” δὲν διαφέρουν καθόλου. 

Ἀξιοπαρατήρητο εἶναι τέλος ὅτι τὰ ἀποφατικὰ συμπεράσματα τόσο γιὰ τὸ ἕνα ὅσο 

καὶ γιὰ τὰ ἄλλα εἶναι στὶς ὑποθέσεις, οἱ ὁποῖες, ὡς πρὸς τὴ σειρὰ ποὺ παρατίθενται 

,ἔχουν περιττό ἀριθμό. Εἶναι δὲ οἱ ὑπ’ ἀριθ. 1, 5, 7, 9. Ἀντίθετα, τὰ θετικὰ 

συμπεράσματα βρίσκονται στὶς  ὑποθέσεις μὲ ἄρτιο ἀριθμό, οἱ ὁποῖες εἶναι οἱ ὑπ’ 

ἀριθ. 2, 4, 6, 8.  Ο περιττός αριθμός έχει πέρας, δηλαδὴ τέλος, ἐνῷ ὁ ἄρτιος ὁδηγεῖ 

στὸ ἄπειρο. Τὸ πέρας ὅμως εἶναι τὸ ἀγαθό, ὅπως  ἀναφέρεται στὸ πρῶτο ἀπόσπασμα 

στὴν περὶ τἀγαθοῦ διάλεξη τοῦ Πλάτωνα, καθὼς παρατίθεται στὰ ἀποσπάσματα τοῦ 
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Ἀριστοτέλη: καὶ τὸ πέρας ὅτι ἀγαθὸν  ἐστιν ἕν. Εἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ 

Πλάτων φρόντισε, ὥστε τὰ ἀρνητικὰ συμπεράσματα νὰ εἶναι στοὺς περιττοὺς 

ἀριθμοὺς τῶν ὑποθέσεων, ἐνῷ τὰ θετικὰ στοὺς ἄρτιους, ὥστε νὰ γίνεται ἐναλλαγή. Ἡ 

ἀριθμολογία αὐτὴ μαρτυρεῖ ὅτι ὁ Πλάτων ὑπέστη ἰσχυρὴ ἐπίδραση ἀπὸ τοὺς 

Πυθαγόρειους (Κουμάκης: 2016). Πρέπει ἀκόμα νὰ λεχθεῖ διευκρινιστικὰ ὅτι τὸ 

γράμμα Σ, ποὺ ἀναφέρεται στὸ παρατιθέμενο σχῆμα, σημαίνει ὅτι τὸ ρῆμα ἐστὶ ἔχει 

συνδετικὴ σημασία, ἐνῷ τὸ Υ, ὑπαρκτική.
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PRECONDITIONS FOR THE INTERPRETATION  OF PLATO'S PARMENIDES 

George Ch. Koumakis 

 

Abstract  

In this study we attempt to identify the preconditions for understanding Plato's most 

difficult work, Parmenides. There are nine hypotheses, of which the third is the 

synthesis of the first two and consequently of all. However, things are not what they 

seem: the first four hypotheses (apart from the synthesis) are not identical and similar 

as to their meaning (εἰ ἔν ἐστι) nor are their four opposites (ει εν μη έστιν). On the 

contrary, they are contradictory in pairs sequentially. The verb έστι has a connective 

function in some cases and an existential one in others. The interpretation of the 

hypotheses is as follows: 1) if one is one, 2) if one exists, 3) is the synthesis of the 

first two and consequently of all, 4) if one exists, 5) if one is one, 6) if one is not one, 

7) if one does not exist, 8) if one is not one, 9) if one does not exist. The hypotheses 

“if one is one” and “if one does not exist” are equivalent to each other, as are the 

hypotheses “if one exists” and “if one is not one”, so in the final analysis the 

hypotheses are two, in either one form or the other.  

   The contradictory conclusions that arise from each pair of successive hypotheses 

and also within each hypothesis are justified, because the hypotheses from which 
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they arise are contradictory both to each other and each to itself. The first hypothesis 

is “if one is one” and the second “if one is not one”, or the first: “if one does not 

exist” and the second: “if one exists”. In this sense, every two hypotheses 

sequentially are opposite to each other. The conclusions are therefore necessarily and 

predictably contradictory. Moreover, the conclusions of each hypothesis are 

contradictory, because the hypotheses “if one is not one” and their equivalents “if one 

exists” are contradictory, which is due to the particular nature of being and one. In 

the hypotheses “if one does not exist” and their equivalents “if one is one”, the 

conclusions are also contradictory, because no quality can be attributed to something 

that does not exist, so it could be said that it does not have contradictory qualities. No 

other quality can be attributed to the hypothesis “one is one”. That is why the 

conclusions of these hypotheses are negative, while those of the others are positive. 

The dialogue is written in the form of an enigma, while the revelation of its true 

meaning is the work of dialectic. 

 

 

Keywords: Nine hypotheses, contradictory conclusions, enigma,divisions 

 

 

 

 

 


