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Η αφθαρσία του όντος

1. Ο Ξενοφάνης. Σύγχρονα περίπου με τον Πυθαγόρα ένας άλλος
Έλληνας στοχαστής επηρεαζόταν από την Ιωνική φυσική, μετέφερε και
αυτός το πνεύμα της στην Κάτω Ιταλία και έφθανε ως το κατώφλι του
Μυστικισμού, και όλα αυτά χωρίς να έχη καμμιά σχέση και καμμιάν
ομοιότητα με τον αρχηγό του Πυθαγορισμού. Ο άνθρωπος αυτός ήταν
ο Ξενοφάνης, από την Κολοφώνα (;580 - 485 π.Χ.), γιος του Δεξίου ή
του Ορθομένη.

Όταν οι Πέρσες κυρίεψαν την ιδιαίτερη πατρίδα του ο Ξενοφάνης ταξίδεψε ως
τον Ελληνισμό της Δύσεως, πέρασε από τη Μάλτα, τη Ζάγκλη και την Κατάνη
και εγκαταστάθηκε τελικά στην Ελέα της Σικελίας. Τα ταξίδια του και το
επάγγελμα του ― έκανε τον ραψωδό στις αυλές των ηγεμόνων ― του
πλάτυναν τη σκέψη και την έφεραν σε στάθμη κριτικής επεξεργασίας και
συγκριτικού ελέγχου πάνω στα ήθη, στις ιδέες και στις συνήθειες που
παρουσιάζονταν ισχυρές μέσα στις διάφορες κοινωνίες και μέσα στην
καλλιτεχνική δημιουργία. Έτσι εξελίχθηκε σε έναν πρωτοπόρο του ελληνικού
διαφωτισμού πάνω στα θέματα της θρησκείας και της ηθικής.

Από τον κύκλο των ιδεών του Ξενοφάνη δύο είναι τα σημεία, που ανοίγουν
δρόμο στην πνευματοκρατική τάση των Ελεατών και ύστερα της Αττικής
φιλοσοφίας. Η εξοντωτική κριτική του ανθρωπομορφισμού της θεότητας και η
ταύτιση του θεού με την ουσία του κόσμου.

Ο ποιητής και στοχαστής Ξενοφάνης δεν συγχωρεί στους ομότεχνούς του και
τους ανθρώπους της εποχής του το ότι φαντάζονται τους θεούς στα
ανθρώπινα μέτρα. Η Ιωνική φυσική, που ανακάλυψε την έννοια της ενότητας
και της ολότητας του κόσμου, βοήθησε χωρίς άλλο τον Ξενοφάνη σ' αυτή την
καινούργια και πιο υψηλή σύλληψη του θείου και τον οδήγησε να καταλάβη
αυτή την έννοια ως αρχή και ουσία του σύμπαντος. Ανεβάζοντας ο Ξενοφάνης
για πρώτη φορά τη θεότητα σε μια καθαρά πνευματική σφαίρα έκανε κάτι
τόσο επαναστατικό που τις συνέπειες του τις βλέπομε να διαμορφώνουν
ολόκληρη την πνευματική ιστορία και του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού.

Από τις άλλες ιδέες του Ξενοφάνη: Αν εμπιστευθούμε στις αρχαίες μαρτυρίες,
δεχόταν τέσσερα βασικά στοιχεία, που συνθέτουν τη φύση, πίστευε ότι
υπάρχουν άπειροι κόσμοι και εξηγούσε ότι τα σύννεφα σχηματίζονται με την
εξάτμιση που προκαλει ο ήλιος. Τέλος σύμφωνα με το απόσπ. 27 δεχόταν ότι
όλ' απ' τη γη αρχίζουνε κι όλα στη γη τελειώνουν.



2. Παρμενίδης. Ο μαθητής του Ξενοφάνη Παρμενίδης, γιος του Πύρητα
και, όπως φαίνεται, γέννημα και θρέμμα της Ελέας, έζησε περίπου από
το 540 ως το 480 π.Χ. Σχετικά με τη ζωή και τη δράση του ξέρομε ότι
ήταν δάσκαλος του Ζήνωνα του Ελεάτη, ότι είχε προσωπικές σχέσεις
με τους Πυθαγορείους και ότι έδωσε νόμους στην πατρίδα του.

Ο Παρμενίδης ξεκινά από το σημείο, όπου σταμάτησε ο δάσκαλος του.
Συνεχίζοντας όμως τη θεολογία του Ξενοφάνη, ανοίγει τον δρόμο στη
Μεταφυσική και γίνεται ο ουσιαστικός γενάρχης αυτού του μέρους της
Φιλοσοφίας. Όπως και ο Ξενοφάνης έτσι και αυτός γράφει ένα διδακτικό
ποίημα στα ομηρικά μέτρα. Για να περιγράψη το αν είναι υποχρεωμένος να
κατάστρωση μια επιχειρηματολογία δεμένη με διαζευκτικούς, υποθετικούς και
συμπερασματικούς συλλογισμούς, και με αυτό τον τρόπο βάζει και τα θεμέλια
της Διαλεκτικής.

Ο Ζήνων με τους περίφημους συλλογισμούς του και τα παράδοξα
συμπεράσματα τους ξεκινά ακριβώς από τη συλλογιστική διαδικασία του
Παρμενίδη. Ο Παρμενίδης είναι ακόμη ο πρώτος προσωκρατικός φιλόσοφος,
που από το βιβλίο του έφθασαν ως εμάς αρκετά μεγάλα τμήματα.

Ολόκληρη η φιλοσοφία του Παρμενίδη συνοψίζεται στη διδασκαλία του για το
ον. Αυτό το ον, η ύπαρξη, η ουσία του κόσμου, είναι μια έννοια που μέσα στην
ιστορία της φιλοσοφίας προϋποθέτει την έννοια του κόσμου και της ενότητας
του όπως την ανακάλυψαν οι Υλοζωιστές και ακόμη την έννοια του θεού,
όπως την έδωσε ο Ξενοφάνης. Άλλα την αποφασιστική ώθηση στο πνεύμα
του Παρμενίδη πρέπει να την έδωσε ο σύγχρονος του Ηράκλειτος, που είδε
την ουσία του κόσμου μέσα στην πύρινή του υπόσταση, την αιώνια αιτία της
γέννας και του χαμού κάθε στοιχείου και κάθε μορφής ζωής. Γιατί ακριβως σ'
αυτή τη δυναμική συλληψη της ουσίας του όντος απάντηση είναι η θεωρία του
Παρμενίδη, που θέλει το ον στατικό.

Από την αρχή ο Παρμενίδης κάνει μια βασική διάκριση ανάμεσα στην αληθινή
και στην ψεύτικη γνώση. Η αληθινή γνώση, είναι η γνώση του όντος. Η
ψεύτικη είναι η γνώση του μη όντος. Το ον είναι, όπως είπαμε, η ουσία του
κόσμου, το είναι του. Το μη ον είναι ο απατηλός κόσμος των φαινομένων και
των αισθήσεων. Για τον Παρμενίδη υπάρχει μόνο το είναι. Το μη είναι δεν
υπάρχει. Έπομένως και δεν θα μιλούμε γι αυτό. Θα μιλούμε μόνο για το είναι.
Το είναι και το νόημα του λέγει ο Παρμενίδης, είναι ένα πράγμα.

Υπάρχουν, λέγει ο Παρμενίδης, πολλά σημάδια, που μας δείχνουν ότι το ον
είναι αγέννητο και αθάνατο. Γιατί αποτελεί ολότητα είναι αμετακίνητο και δεν
έχει τέλος. Δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ στο μέλλον» επειδή τώρα,



στην κάθε παρούσα στιγμή, είναι όλο, μαζί, είναι ένα και έχει τη συνέχεια μέσα
του. Και για ποιο λόγο να γεννηθή το ον; Και από τί πραγμα θα μεγάλωνε;
Από το μη ον βέβαια δεν μπορούμε να πούμε, γιατί δεν υπάρχει. Ούτε και
είναι δυνατό να βγη τίποτα από το μη ον. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί ούτε να
χαθή το ον. Γιατί τί ον θα είναι, όταν χαθή;

Με την ίδια μέθοδο συνεχίζει ο Παρμενίδης, για να προσδιορίση και τα άλλα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του όντος: το ον είναι αδιαίρετο, γιατί είναι μια
ουσία, που έχει τη συνέχεια μέσα της και είναι ταυτόση με τον εαυτό της. Είναι
ακίνητο και μένει στον ίδιο τόπο πάντα μέσα στα καθορισμένα όριά του, γιατί
έτσι ορίζει ο νόμος της ανάγκης. Και μια και έχει ορισμένα όρια έχει και
ορισμένο σχήμα, και το σχήμα αυτό σύμφωνα με τα βασικά γνωρίσματα του
όντος πρέπει να είναι το πιο τέλειο σχήμα, που ξέραμε, από τον κόσμο των
σωμάτων. Και το σχήμα αυτό είναι η σφαίρα. Ώστε το ον είναι μια τέλεια
σφαίρα ακίνητη, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, αδιαίρετη, αμετάβλητη, σταθερή
και ταυτόσημη με τον εαυτό της.

Να οι ιδιότητες του όντος στην ίδια τη γλώσσα του Παρμενιδη: «Αγέννητον,
ανώλεθρον, ουλομελές, ατρεμές, ατέλεστον, εν, συνεχές, ακίνητον, άναρχον,
άπαυστον, έμπεδον, ούλον, τετελεσμένον, ισοπαλές, άσυλον».

Είπαμε ότι ο Παρμενίδης εκατάλαβε το ον σαν ένα σώμα. Με αυτό δεν
σημαίνει ότι ερχόταν σε αντίθεση με μιαν αντίληψη σχετική με την ασώματη
πραγματικότητα. Γιατί τέτοια αντίληψη ήταν αγνωστη ως τα χρόνια του
Παρμενίδη. Σε όλους τους ως τότε στοχαστές η σωματική και η πνευματική
ουσία πάνε μαζί. Το δόγμα για τους δυο κόσμους, τον υλικό και το νοητό, δεν
έχει ακόμη ανατείλει. Γι' αυτό, όπως λέγει ο Wideband, θα ήταν άδικο και
άστοχο να χαρακτη ρίσωμε τον Παρμενίδη ως θετικιστή ή ως ιδεοκράτη. Δεν
είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι άνοιξε τον χώρο της
Μεταφυσικής και ότι η φωνή του την ακούμε ολοκάθαρη ως το τέλος του
αρχαίου κόσμου, ως την εξώθυρα του ναού της αρχαίας σκέψεως, δηλ. ως
τον Πλωτίνο.

3. Ο Ζήνων. Ο μαθητής του Παρμενίδη Ζήνων ο Ελεάτης (περίπου 490 -
430 π.Χ.) ανέλαβε να υπεράσπιση την οντολογική θεωρία του
δασκάλου του από τις επιθέσεις εκείνων, που δεν δέχονταν ότι το αν
είναι ένα, ότι είναι ακίνητο, ότι έχει ορισμένο σχήμα κ.λπ. Γι' αυτό τον
σκοπό ανέπτυξε την έμμεση αποδεικτική διαδικασία, που στοιχεία της
βρήκε μέσα στους στίχους του Παρμενίδη και την τελειοποίησε
μεθοδικά, έτσι που στην ίστορία έμεινε γνωστή ως μία δημιουργία της
προσωπικής του δεξιοτεχνίας.

Για να υπερασπισθή δηλ. την ενότητα και τη μοναδικότητα του όντος, έκανε
μια σειρά συλλογισμούς, που οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η πολλότητα



δεν έχει υπόσταση. Για να υπερασπισθή την ακινησία του όντος, έφθασε με
ανάλογη διαδικασία στο συμπέρασμα ότι η κίνηση είναι αδύνατη κ.ο.κ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του όντος του Παρμενίδη, παρουσιάζονται και στη
διδασκαλία του Ζήνωνα, και μάλιστα πιο έντονα. Και για τον Ζήνωνα το ον
έχει μιαν ορισμένη έκταση μέσα στο χωρο. Αν το ον δεν έχη μέγεθος και όγκο
και διαστάσεις και όρια, δεν είναι δυνατό να υπάρχη: «Ει μη έχοι μέγεθος το
ον, ούδ' αν είη ει δε εστίν, ανάγκη έκαστον μέγεθος τι έχειν και πάχος και
απέχειν αυτού το έτερον από του ετέρου. Και περί του προύχοντας ο αυτός
λόγος».

Ο Ζήνων αρνείται ακόμα την κίνηση του όντος μέσα στον χώρο και μάλιστα
αρνείται και τον ίδιο τον χώρο. Αν ο χώρος, λέγει, είναι κάτι, τότε που
βρίσκεται: Αν ο χώρος ανήκει στο είναι, που .θα μπορούσε να είναι; Αλλά αν
το είναι ολόκληρο είναι μέσα στον χώρο, τότε θα πρέπει ο χώρος να βρίσκεται
μέσα σε έναν άλλο χώρο κ.ο.κ., πράγμα που είναι αδιανόητο. Γι' αυτό και δεν
υπάρχει χώρος.

Ο Ζήνων θαυμάσθηκε στον καιρό του όσο λίγοι. Ο Πλάτων λέγει ότι αυτός ο
άνθρωπος με τη δεξιοτεχνία του έκανε αυτούς που τον άκουαν να
καταλαβαίνουν το ίδιο πράγμα και ως ίσο και ως άνισο και ως ένα και ως
πολλά και ως κινούμενο και ως ακίνητο. Ο Αριστοτέλης τον ονομάζει γι' αυτό
εφευρέτη της Διαλεκτικής. Η εντύπωση που άφησε ήταν βαθειά και ο ρόλος
του αποφασιστικός για την ανάπτυξη της Λογικής. Αυτό μπορεί να μας το
δείξη η επίδρασή του όχι μόνο πάνω στη Σοφιστική και στην Ατομική
φιλοσοφία αλλά και πάνω στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Ο Ζήνων για
πρώτη φορά στην ιστορία των επιστήμων έθεσε προβλήματα, που
αναφέρονται στον χώρο, στον χρόνο και στην κίνηση και που απασχολούν
ακόμη και σήμερα τους θεωρητικούς φυσικούς και τους μαθηματικούς.

Ο Μ έ λ ι σ σ ο ς . Ο Μέλισσος πατά πάνω στις γραμμές του Ζήνωνα και δεν
παρουσιάζει καμμιά πρωτοτυπία στη σκέψη. Γεννήθηκε στη Σάμο, ήταν γιος
του Ιθαιγένη και στο 441 π.Χ. ήταν ώριμος άντρας και διορισμένος ναύαρχος
του Σαμιακού στόλου στη σύγκρουσή του με τον Αθηναϊκό, που οδηγούσε ο
Περικλής. Η γνώση της Φυσικής είναι πολύ περιορισμένη στο Μέλισσο. Η
ελεατική θέση θεωρεί τα φυσικά γεγονότα ως φαινομενικά πράγματα, και γι'
αυτό τα αγνοεί.


