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ΚΑΙ ΜΙΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ»

«ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ»
(ΠΛΑΤΩΝΟΣ Σoφlστής~ 242 b-244b)

Η προβληματική περί του όντος συνδέεται με τα
ερωτήματα που τίθενται στο έργο αυτό του Πλάτωνοξ
σχετικά με το πώτ; ει ναι δυνατόν να υπάρχει το μη ον
και πώι; ει ναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο

ι ιλεκτικη ς εκφρασεως.
Εφόσον ο Παρμενίδη; το ει χε χαρακτηρίσει ως

ανύπαρκτοΥ, αρρητον και αλΟΥον ο Πλάτων
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αντιλαμβάνεται πως πρε πει να «ελεγχθή» η ελεατικη
οντολογια συξητωνταςτο Όλον οντολογικΌ πρΌβλημα.
Η συζή τηση που αναφέ ρεται στο μη ον οδηγεί στην
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συζητηση περι του οντος γενικα.
Η διαλεκτική συζήτηση αφοράστην κριτική εξέταση

των θεωριών των Ιώνων κοσμολόγων, των Ελεατών, του
Ηρακλει του και του Εμπεδοκλέ ουξ. Ειδικότερα
εξετάζεται η άποψη πως στο σύμπαν υπάρχουν δυο
αρχέξ, το θερμό και το ψυχρό. Αν υπάρχουν δυο αρχέ ;



μπορούμε να ερωτήσουμε αν το «ει ναι» πρέπει να νοηθή
ως Τρί τη αρχή με χωριστή ύπαρξη από τις άλλες δυο, η
ει ναι η ενωση των δυο, η ταυτίζεται με μια εκ των δυο
τούτων αρχών. Όποια εκδοχή και αν προτιμήσουμε,
αποδεικνύεται κατά την συζή τηση ότι προσκρούομε σε
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απορητικες διαδικασιες που τελικα μεταβαλλουν την
δυϊστική θεωρία σε ενιστική , Αλλά οι ενιστικέ ;
θεωρίεξ που νοούν το ον ως «σύνολον» δημιουργούν

ι ι 1 " ,αποριες νεες σχετικά με το πως πρεπει να νοηθουν οι
έ ννοιεξ του όντοξ και του ενός.' Ει ναι αδύνατον να
θέσουμε την έννοια του Ενός χωρί.; το Εν αυτό να το
θεωρή σουμε συγχρόνωξ και ως ον .Στην ενότητα αυτή
του Σοφιστή ο αναλυτικός στοχασμό; του Πλατωνοξ
δημιουργεί ένα άνοιγμα στη φιλοσοφική διανόηση και
αναδεικνύεται σε υποδειγματικό λόγο οντολογική ς
διαλεκτι κή ς με προεκτασευ; στο σύγχρονο φιλοσοφικό
διάλογο.

Ο τρόποι; σύμφωνα με τον οποίο παρουσιάζουμε την
κριτική που ήσκησε ο Πλάτων σε οντολογικά
φιλοσοφικα συστήματα στο πλαίσιο της ενότητοι; αυτή ;
προσδιορίσθηκε από τις απόψειξ που εξέφρασε ο
Διογέ νης '0 Λαέ ρτιος και αφορουν στην πορεία της
ελεγκτικήξ διαλεκτικήι; που ανάγεται στον' Σωκράτη:
«Για να αντιληφθουμε σωστά τους πλατωνικού; διαλόγου;
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1 , , (ι ι_πρεπει να ε χουμε υποψη μας τρια πραγματα: πρωτα
πρέ πει να εξηγηθή η σημασία εκάστου των λεγομε νων

• 1 'ι ι' t"ε πει τα, εαν ε χει γι νει χαρι ν προηγουμε νης αποψεως, η
προς υπογραμμ ισή της, και αν κατασκευάζει δόγματα, η
αντικρούει τον συνομιλητή τρί τον απομένει να
εξετασθή η ορθότη; αυτών που ελέ χθησανχ ( Δ ιογέ νης
Λαέρτιοξ, Β § 65} Μεταφραση Ν. Κυργιόπουλου).
Επίση; ο Λαέρτιοξ αναφέρει: «Επειδή όμω; υπάρχει
μεγάλη διχοστασία μεταξύ εκεί νων που ισχυρίζονται Ότι
ο Πλάτων δογματίζει και εκεί νων που το αρνούνται, ας
μου επιτραπεί να ασχοληθώ μ'αυτό το ζήτημα, Το
δογματίζειν στην φιλοσοφία είναι να θέτει κανείς θετικά
δόγματα, ακριβώξ όπω; το νομοθετεί ν εί ναι το να θέτει
κανεi.f: νόμουξ. Προς τούτου; υπό το δόγμα
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περιλαμβανονται τοσο το πραγμα σχετικα με το οποιο
εκφέρουμε μια. γνώμη, Όσο και αυτή καθ'αυτή η γνώμη
Απ'αυτά το πρώτο ει ναι πρόταση, το δεύτεοο είναι
αντίληψη. Ο Πλάτων λοιπόν για όσα κατενόησε
διατυπώνει την γνώμητου και ανασκευαζει τις πλάνες,
όμως για «σκοτεινά» θέματα δεν προβαίνει σε κριτική»
(§§ 51-52).

Προχωρώ στην εξέταση των εξηξ: α) «ό τι έστίν
έκαστον των λεγομένων», β) «τίνος είνεκα λέλεκται», γ)
«εί όρθως λέλεκται» και δ) «ποια ψευδf1 καί πώς
διελέγχει και περί ποίων άδήλων έπέχει».



ΞΕΝ. «Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τώρα εγώ να τολμήσω να
χτυπήσω την άποψη του Παρμενίδη, η να παραιτηθώ εντελώ; απ'
αυτή την έρευνα, αν κάποιο; δισταγμό; μ' εμποδίζει να το
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κανω».
Επίση; ΞΕΝ. «Φοβουμαι λοιπόν ύστερα απ' όσα είπα, μη με
πάρει; για τρε.λ. ό, που αναποδογυρίζω τον εαυτό μου. Γι' αυτό,
σου λέ ω, πως για χάρη σου και μόνο θα επιδιώξω να ελέ γξω
αυτή την άποψη, αν φυσικα τα καταφέρω να την
ελεγξω.»(Σοφιστής, 242a). Ακολουθεί η κριτική του Παρμενίδη
και των άλλων Ιώνων κοσμολόγων και των φιλοσόφων της
Ιταλία; και Σικελίαξ. Ας σταθούμε στο κριτικό πνεύμα του
Πλατωνοξ. ο Πλάτων τους ελέγχει όλους ως προς την πορεία
(οδό) διερευνήσεω; του όντος αλλά και ως προς την σημασία του
που αποκτα στο συστημα καθενός και ως προς τον τρόπο που το
καθιστούν αΡΧ17 του κόσμου και της ζωήξ. Δεν γεννάται κάτι εκ
του μηδενός. Ό,τι υπάρχει δεν αναγκάζεται να υπάρχει
δlαφορεΤlκα από τον τρόπο με τον οποίο η φύση του το καθιστά
ύπαρξη (Ηρακλειτοξ, Β32 και Εμπεδοκλής, Απ. 12). Κατα τον
Παρμενίδη το Είναι είναι εν, συνεχέ ξ, μοναδικό, ενιαιοποιουν,
ουλον, πλήρεξ, σταθερόν, κυρίαρχο και αυτοδεικνυόμενο. Ποια
εί ναι η στοχαστικη· οδός που μας φέρει στην αλήθεια: Στο
πρώτο απόσπασμα του ποιήματόξ του ο Παρμενίδη; χρησιμοποιεί
τη λέξη οδός ως μέθοδο που προάγει την ταύτιση του θνητού που
γνωρίζει με την θεά που οδηγεί προς την γνώση.



Ο Heidegger στις παραδόσευ; του για τον Παρμενίδη και τον
Ηρακλειτο (1942-43) επισημαί νει πως η οδός ουδέποτε ει ναι
μεθόδευση. Η οδός αγήκει στο στοιχείο της προορασεως. Ει ναι
από το δεικνυόμενο ον και δια μέσου αυτού. Η οδό; ει ναι κοινή
για όλουξ. Οι προσωκρατικοί δεν αποδεικνύουν ούτε θεμελιώνουν.
Ο λόγοι; τους είναι το πρώτο αναβλυσμα του Είναι. Είναι έ να
«εγκαθιδρυεσθαι» παν ω σ'αυτό που εχει φανεί στο βλέμμα, μια
έκκληση στον ανθρώπινο λόγο. Ο λόγοτ; του Πλατωνοξ και του
Αριστοτέ λου; τεί νει στην ομολογία προς τον Λόγο της φυσεω;
κατά τον Παρμενίδη, τον Ηράκλειτο και τον Εμπεδοκλήί Ζο OV
λέΥεται πολλαχως άλλα προς {γ και μίαγ τιγα φύσιγ, Αριστ.,
Μ.τ.φ., 1033 a 3). Η οδός είναι οι λογικέι; αρχέξ, η δύναμη του
διανοείσθαι και του λέ γειν. Ο Guido Calogero (Studi
su///e/eatismo, ρωμη, 1932) ισχυρίζεται ότι ο Παρμενίδη; με την
διάκριση των δύο οδών διαπραγματεύεται μάλλον τον τρόπο με
τον οποίο δυνάμεθα να μιλήσουμε για ο.τιδήποτε.
Φαίνεται πως οΩαρμενιδης συγχέει το υπαρκτικό είγαι με το
συνδετικό εί γαι.

Ο L. Robin υποστηρίζει πως από τον πλατωνικό διάλογο
Φαίδωγα θ7 b-99a) ανοί γεται ο δρόμοι; για την κρι τική του
ελεατισμού και του ηρακλει τισμού που συνεχίζεται στους
διαλόγου; Κρατύλο, Θεαίτητο και Σοφιστή,σπου ο Πλατων
προσπαθεί να καθορίσει σαφώξ την θέση του μεταξύ της θεωρία;
του αεναου γιγνεσθαι και της αρχης της απολύτου ακινησιας του
λογικού ει ναι, υπερβαί νοντας την αντίφαση του Παρμενίδη που
δέχεται την πολλαπλότητα του Είναι έ ναντι της ακινησία; του
Ενόξ, χωρίι; να εξηγεί την σχέση τους.
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Στον Σοφιστή επιχειρεί ται η κατηγοριοποί ηση των όντων
(πόσα και ποία εσπιJj που θα ολοκληρώσει ο Αριστοτέ ληξ. Την
κατηγορία της ποιότητος που χρησιμοποιεί ο Πλάτων στον
ΘεαΙτητο 182 a για πρώτη φορα, δεν την διευκρινίζει πλήρωξ.
Πρέ πει να συμφωνηθούν σωστά οι σχέσε«; μεταξύ του Εν6ς και
των πολλών (Φίληβος, 15c). Η καθαρότη; του Ενόξ νοθεύεται
σταδιακά και επωφελήθηκε ο υπαρξισμό; (Heidegger, Jaspers,
Sartre). Το πρόβλημα της οντολογία; εξελίχθηκε στο πρόβλημα
της μονιμότητοι; και της αλλαγήξ. Στην πλατωνική Πολιτεία το
ΕΙναι και η Ζωή ει ναι ταυτόσημα. Ο Πλατων δε χεται την
μεταβολή. Το Υένεσιν εΙς ουσίαν προσεγγίζει το δυναμει και
ένερyείrι του Λριστοτέ λουξ. Στα Μ.τ.φ. (Ε'βιβλί.ο, ζκεφαλ.) ο
Αριστοτέλη; αναφέρεται στο Είναι των κατηγοριών, στο Είναι
ως αλήθεια και είδοξ, στο Ει ναι ως δυνατότητα και ως
πραγματικότητα. Το Ον διαφέ ρει από το ΕΙ ναι. Τα όντα ε χουν
την δυνατότητα να εδραιώσουν την παρουσία τους, να
κατηγοριοποιηθουν, να ιεραρχηθούν, με κριτήριο την μελέ τη της
δομήξ τους, δηλαδή του εί ναι τους.Η κατανόηση του εΙ ναι δεν
εξαντλεί ται, αλλα εξαρτάται από το ορθότερο σε κάθε περίπτωση
βλέμμα (Πολιτεία, Ζ, 515 d 3-4). Στην απορητική διαχρονικά
σχέση των όρων ον-ορθότερον βλέμμα(γνώση που προσεγγίζει την
αλήθεια) προστίθεται ο όρο; μη ον όχι για να απομακρυνθή το
βλέμμα από το οι{ - αλλα για να προσδώσει στην έ ννοια της

, ι , ι 'ι ,γνωσεως ενα καινουργιο νοημα: μεσα απο την φαινομενολογικη
περιγραφή των όντων κατανοεί ο άνθρωποι; το ενιστικό πνεύμα
της φιλοσοφίαξ: ουκ έμοϋ, άλλα τοϋ ΛόΥου άκουσαντες
όμολΟΥεϊν σοφόν έσπ: Έν παντα είναι (Ηρακλειτοξ)

ΕΛΕΝΗΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ
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