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ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α 

'Αφορμή τοϋ Διαλόγου : Ό Αντιφών διηγβϊται eoa ήποναβ 

παρά τίνος ΠνΦοίώρον, ότι 6 Ζήνων έλ&ών είς "Α&ήνας 

μετά τοϋ ΠαρμενΙοον κατά τήν έορτήν των μεγάλων Πα-

ναφηναίων (460-465 Μ. Χ.) άνέγνωσε té συγγράμ

ματα αφτοϋ είς èm*noov τοϋ Σωκράτονς »tal άλλων. Προ

λογίζει 4 Κέφαλος. 

Κέφαλος. "Ott άναχωρήσαντες ix Κλαζομινών, της πα

τρίδος ημών, έφθασαμβν tic ΆΟήνας, βυνηντήοαμιν eΙς τήν αγο-

pèv τον 'ΑΛκίμαντον χαΐ τον Γλαυκών*· χαΐ ό 'Αδείμαντος λα

βών μ« έχ τ<5« Χ«ιΡ̂ ς> «î̂ «» Χ**Ρ* Κέφαλ«, xal äv έδβι ίχρς χρβίαν 

τινός, το οποίον tlvai tic τήν δόναμιν ημών, λέγι. 

— 'Αλλ' άχριόώς δια τοΟτο, »Ιηον 4γώ, ήλοον έδώ, δια να σας 

χάμω μίαν παράχλησιν. 

— ΛΙγ« λοιπόν, tins, τ( θίλιις. 

ΚαΙ ίγώ ιίπον : — Ό άδ«λφθς υμών ό ix τής αύτη; μητρός, 

πάς ώνομάζ«το; διότι δέν ίνθυμοΟμαι. Ήτον άχόμή παΙς, δτι 

πρώτην φοράν ήλθον έδώ έχ Κλαζομβνών ϊχτοτι χαρήλθΕ «όλος 

χρόνος. Ό πατήρ του έχαλΛτο, νομίζω, Πυριλαμπης, 
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— Μάλιστα, είπεν 6 'Αδείμαντος, αυτός δέ ονομάζεται 'Αντι

φών. Άλλα δΛ τί ιδίως έρωτας περί αύτοο ; 

— Οδτοι έδώ, είπον, είναι συμπολίταί μου καί πολύ φίλοι της 
σοφίας, ήκουσαν δέ δτι ό 'Αντιφών έχει πολύ συναναστραφη ΙΙυ-
θόδωρόν τίνα φίλον τοΟ Ζήνωνος, καΐ δτι ένθυμείται πολύ τους 
λόγους, τους οποίους άλλοτε 6 Σωκράτης καΐ ό Ζήνων καΐ ό Παρ
μενίδης συνδιελέχθησαν, διότι πολλάκις ήκουσεν αυτούς από τον 
Πυθόδωρον. 

— 'Αληθή λέγεις, είπεν ό 'Αδείμαντος. 

— Τούτους λοιπόν τους λόγους έπιθυμοομεν να άκούσωμεν 
δλους, είπον εγώ. 

— 'Αλλ' αυτό δέν είναι δύσκολον να γείνη, είπεν ό 'Αδείμαν
τος* διότι ό 'Αντιφών, νέος ών τότε, έκαμε μεγάλην μελέτην των 
λόγων τούτων, xêocc δέ, δπως ό πάππος του, δστις έχει καί το αυτό 
δνομα, ασχολείται ως επί το πλείστον είς τήν ίππικήν τέχνην. 
'Αλλά, έάν πρίπΐ), Ας ύπάγωμεν πρδς αυτόν, διότι πρδ μικροο 
άνεχώρησεν έδώθεν είς τήν olxlav του, κατοικεί δέ πλησίον, έν 
Μελίτη (της Κεκροπίδος φυλής). 

Άφοϋ εϊπομεν ταϋτα, έβαδίζομεν προς τόν 'Αντιφώντα καί ευ-
ρομεν αυτόν έν τζ οικία του, δτε παρέδιδεν είς σιδηρουργόν, ίνα 
έπισκευάση, Ινα χαλινόν. "Οτε δέ απέπεμψε τόν σιδηρουργόν, είπον 
είς αυτόν οί αδελφοί του δια ποίαν αίτίαν ήλθομεν, ούτος δέ μέ 
άνεγνώρισεν εκ της πρώτης διαμονής μου καί μέ ήσπάσθη* καί 
δτε ημείς παρεκαλοομεν αυτόν να μας διηγηθη" τους λόγους εκεί
νους, Ιδίσταζε κατ' αρχάς, διότι, Ιλεγεν, είναι πολύ δύσκολον 
έργον έπειτα $μως δΊηγήθη αυτούς. 

Είπε λοιπόν 6 'Αντιφών, δτι ό Πυθόδωρος διηγεΐτο εις αυτόν, 
δτι ήλθον άλλοτε είς 'Αθήνας κατά τήν έορτήν των μεγάλων 
Παναθηναίων ό Ζήνων καί ό Παρμενίδης. Καί ό μέν Παρμενίδης 
ήτο πολύ ηλικιωμένος, είχεν δλως λεύκας χϊς τρίχας, ώραίαν δέ 
καί ΐϋγενη τήν δψιν, ηλικίας περίπου ίτών έξήκοντα καί πέντε. 
Ό δέ Ζήνων fxo τότε σχεδόν τεσσαραχοντούτης, υψηλός το ανά-
στημ* χαΐ »ΰχαριστος είς τήν βψιν, ελέγιτο δί, δτι ύπηρξε άγα-
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πητός μαθητής τού ΙΙαρμενίδου. Κατέλυσαν δέ ούτοι παρά τφ 

ΙΙυθοδώρφ, έξω τού τείχους της πόλεω; έν τω Κεραμεικώ. Έκεΐ 

ήλθεν 6 Σωκράτης καί πολλοί άλλοι μετ' αυτού, επιθυμούντες να 

άκούσωσι τήν άνάγνωσιν των γεγραμμένων υπό τού Ζήνωνος, διότι 

ταύτα τότε κατά πρώτον είχον κομισθή είς 'Αθήνας 6π'αυτών. 

"Ο Σωκράτης ήτο τότε πολύ νέος. Αυτός λοιπόν ό Ζήνων ήρ-

χισε να τα άναγινώσκη προς αυτούς· ό Παρμενίδης έτυχε να είναι 

έξω- πολύ δέ ολίγον έκ των λόγων ύπελείπετο ακόμη να άνα-

γνωσθ*9, δτε αυτό; ούτος ό Πυθόδωρος, ως είπεν, είσήλθε μετά 

τού Παρμενίοου καί τού 'Αριστοτέλους, δστις ύπήρξεν εϊς των 

τριάκοντα τυράννων, καί επομένως ολίγα έκ τών άναγινωσκομένων 

συγγραμμάτων ήκουσεν (ό Πυθόδωρος), άλλ' είχεν δμως πρότερον 

ακούσει αυτά άναγινωσχόμενα ύπό τοο Ζήνωνος. 

EHM. Προς χατανόηαιν ιών sv τφ Α' Κ«ψαλαίψ πα^απ4μηομ«ν »Ις 

τήν προταοσομένην ti ααγωγήν § 5. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 

Ο Σωκράτης παρατηρεί. δτι ό Ζήνων, Ισχυριζόμενος δτι 

τά ηολλά δέν ύπάρχοναι πραγματικώς, επαναλαμβάνει 

δι'άλλων λέξεων τήν διδαακαλίαν τοϋ ΙΙαρμενίδου, δτι 
ΛΕν είναι το πάν. Ό Ζήνων αποκρίνεται, δτι τήν Αρχήν 

ταύτην τής ένότητσς τοϋ κόσμου υπερασπίζει διαλεκτι-

»ώς, άναιρών Ôià τής είς άτοπον απαγωγής τήν άντίΦετον 

Αρχήν, δτι μόνα τά πολλά ύπάρχονσιν. 

Ό Σωκράτης, άκουσας τόν Ζήνωνα, παρεχάλβαεν «υτόν καί 

πάλιν να ανάγνωση τήν πρώτην θέσιν (πρόταση) τού πρώτοι λό

γου, καί δτε *8τη άνεγνώσθη, ήρώτησε : — Ηώς, ώ Ζήνων, ένν©«1| 

αυτήν; Άρά γε δτι, έαν τά όντα είναι πολλά, πρέπει αυτά να είναι 
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«al όμοια xal ανόμοια ; Τούτο δμως είναι αδύνατον, διότι οδτε τ« 

Ινέμοια δύνανται να είναι δμοια, ούτε τα δμόια άνόιιοια; Δέν φρο-

cttç οδτω; 

~- Οδτω βέβαια φρονώ, είπεν à Ζήνων. 

— Λοιπόν, ίάν είναι αδύνατον τά ανόμοια να είναι δμοια καΐτά: 

6>ota ανόμοια, αδύνατον είναι καί να ύπάρχωσι πολλά- διότι αν ήσαν 

πολλά, θα συνέβαινεν είς αυτά (τούτο) τό αδύνατον. "Αρα τούτο είναι,. 

το όποιον θέλουσι νά εϊπωσιν οίλόγοισου: ουδέν άλλο είμή νά άναι-

ρέσωσι πάσας τάς γνώμας [καί νά άποδείξωσιν] δτι δέν υπάρχου« 

πολλά ; xal βύτού τούτου άπδδειξις, νομίζεις, δτι είναι Ιχαστος 

λόγος σου, ώστε xal πιστεύεις, δτι τόσας αποδείξεις δίδεις τού δτι 

δέν Οπάρχουσι πολλά, δσους λόγους ΐχεις γράψει ; Τούτο ισχυρί

ζεσαι ή εγώ δέν ένόησα ορθώς τους λόγους ; 

— "Οχι, είπεν 6 Ζήνων, αλλά καλώς ένόησες δ,τι λέγει τό 

δλον σύγγραμμα μου. 

— Καταλαμβάνω, φ£λβ Παρμενίδη, είπεν ό Σωκράτης, δτι £ Ζη

ν** έδώ θέλει vi σέ Ιχη οίκεΤον δχι μόνον διά τον άλλων τρόπων 

της φιλίας άλλα xal δια τοΟ συγγράμματος αύτοΟ* διότι έχει γρά

ψει τρόπον τινά τό αυτό όπερ xal σύ έγραψες, αλλά μεταβάλλων 

τάς λέξεις ζητεί νά μας κάμη νά πιστεύσωμεν, δτι λέγει άλλο τι. 

Διότι σύ μεν λέγεις είς τά ποιήματα σου, δτι τό Πάν εϊνε Έν, xal 

αποδείξεις τούτου δίδεις ωραίας xal εύστοχους, ούτος δέ έξ άλ

λο» λέγει, δτι, δέν υπάρχου« πολλά, xal αποδείξεις τούτου δίδει 

«eil «tads πλείστα« xal ίσχυράς. 'Ενώ λοιπόν ό μέν λέγει δτι Έν 

•r$fpft ύπάρ)ρ*» ό δέ δτι δέν ύπάρχουσι Πολλά, xal χαθείς τον 

86* εκφράζεται ούτως, ώστε νά νομίζη τις δτι ουδόλως Ιχετ» εί-

πκίτά αυτά, χαίτοι λέγετε τά αυτά σχεδόν* σας φαίνεται δτι οδτω 

Ιχετε είπεΤ λόγους, οίτινες ύκερβαίνουσι τήν χατάληψιν ημών των 

άλλων. 

* «*4Νΐ4 φίλε Σώκρατες, είπεν δ Ζήνων, άλλ' δμως σύ δέν συνέ-

(ες δλην την αληθή Ιννβιαν τού συγγράμματος μου, άν καί, 

• Η Ι vi λαχωνίΜα «πύλαι, οΟτβ βέβαια σύ παρακολουθείς καί 

êjÈfrfas UfMrt*. Διότι πρώτον oi διέλαθε teöto, δ« tè. 
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σύγγραμμα μου ουδόλως έχει τοιαύτην άξίωσιν, ώστε μέ τοιούτον 

σχοπόν, καθώς σύ νομίζεις, νά γραφ^ **1 νά ζητξ νά απόκρυψη. 

άπό τον ανθρώπων, δτι μέγα τι διέπραξε* αλλά εκείνο μέν, τό οποίον 

σύ είπες, είναί τι επουσιώδες, τό δέ αληθές είναι δτι τό σύγγραμμα 

τούτο είναι μία βοήθεια είς τήν διδασκαλίαν τού ΙΙαρμενίδου εναν

τίον εκείνων, οίτινες ζητούσι νά διαχωμωδήσωσιν αυτήν, λέγοντες 

δτι, έάν μόνον Έν ύπάρχη, πολλά έκ τής προτάσεως ταύτης έπα-

κολουθουσι γελοία xal αντιφατικά. Τό σύγγραμμα λοιπόν τούτο-

καταπολεμεί τους ισχυριζόμενους, δτι ύπάρχουσι τά πολλά, καί 

ανταποδίδει είς αυτούς τά αυτά καί ακόμη περισσότερα, διότι θέ

λει νά καταστήση φανερόν, δτι ή πρότασις αυτών, δτι τά Πολλά 

ύπάρχουσιν, έάν τις ίκανώς εξέταση αυτήν, φέρει εις έτι γελοιό

τερα συμπεράσματα, παρά τήν άλλην, ήτοι δτι μόνον Έν είναι~ 

Διά τοιαύτην φιλονεικίαν έγράφη ύπ' εμού, δτε ήμην άχόμη νέος, 

άλλ' αφού έγράφη, κάποιος τό Ικλεψεν, ώστε δέν ήδυνήθην ούτε 

νά σκεφθώ άν πρέπη νά τό δημοσιεύσω ή δχι. Κατά τούτο λοιπόν 

πλανάσαι, φίλε Σώχρατες, διότι νομίζεις, δτι τό σύγγραμμα έγράφη, 

ουχί Ινεχα φιλονεικίας νέου ανδρός, άλλ' έκ φιλοδοξίας- πρεσβυ

τέρου. Κατά τά άλλα, ως είπον, αί είκασίαι σου δέν είναι κακαί.. 

IHM. Πρ*ς ίιβο*φηοι> to8 2ou Ht?. bpa. Εοαγ. Μ 3 xai 5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 

Μετάβαβις έκ τοϋ αΙσΦηχοϋ κόσμου είς τον νοητόν. Ουδέν 

το παράδοξον, λέγει ό Σωχοάτης, Αν τά αίσ&ητά μετέ

χοντα εναντίων ι δ ε ώ ν , τοϋ όμοιου καί τοϋ άνομοίον, 

τής ένότητος xal των πολλών είναι δμοια Αμα xal ανό

μοιο, Sv xal πολλά Η. λ. "Αξιον δμως σοφοϋ εϊναι νά 

δείί-y, δτι το αυτό συμβαίνει καί είς τάς Ιδέας αντάς 

καΰ·' έαντάη., δτι το δμοιον εϊναι άνόμοιον «ai αντιστρό

φως, δτι το iv είναι πολλά καί τά πολλά εϊναι &ν κ.λ. 

—'Αλλ' αποδέχομαι, είπεν ό Σωκράτης, καί πιστεύω, δτι ούτως 

Ιχει τό πράγμα, όπως σύ λέγεις. Είπε μοι δμως τούτο: Δέν νομί

ζεις δτι υπάρχει αυτή καθ' έαυτήν ιδέα τις όμοιότητος καί μία 

άλλη εναντία προς αυτήν, ήτις είναι ή της άνομοιότητος, καί δτι 

των δύο τούτων μετέχομεν καί εγώ καί σύ καί τά άλλα, τά όποια 

ονομάζομεν πολλά ; καί δτι τά μετέχοντα της όμοιότητος δι' αυτό 

τοοτο δτι μετέχουσι, καί καθ' δσον μετέχουσιν αυτής, κατά τοσού

τον γίνονται δμοια, τά δέ μετέχοντα της άνομοιότητος γίνονται 

ανόμοια, καί τά μετέχοντα αμφοτέρων γίνονται αμφότερα; Έάν δέ 

καί πάντα μετέχωσιν αμφοτέρων τούτων τών ιδεών, αΐτινες είναι 

έναντίαι,πρός άλλήλας, καί έάν είναι διά τούτο, δτι μετέχουσιν αμ

φοτέρων, καί δμοια καί ανόμοια, είναι άρά γε τοοτο άξιοθαύμα-

στον ; Έάν δμως ίσχυρίζετό τις δτι αυτό τό δμοιον (ή ιδέα) γίνε

ται άνόμοιον, ή τό άνόμοιον δμοιον, τούτο, νομίζω, θά ήτο θαύμα 

Ινώ άν τις άπεδείκνυεν, δτι τά μετέχοντα αμφοτέρων τούτων γίνον

ται αμφότερα, έγώ νομίζω, φίλε Ζήνων, δτι ουδέν άτοπον είναι, 

όπως ουδέν άτοπον είναι, άν τις ίσχυρίζηται δτι άπαντα γίνονται 

Ιν, διότι μετέχουσι τού ενός καί τά αυτά ταύτα γίνονται πολλά, 

διότι μετέχουσι τής πληθόος. 'Αλλ' έάν εκείνο, δπερ είναι καθ' 

εβυτό Ι», α*Μ τούτο απόδειξη τις πολλά, καί πάλιν τά πολλά 
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άποδείξη δτι είναι Ιν, τούτο βεβαίως ήθελον θαυμάσει. Τό αυτό 

δέ λέγω καί περί πασών τών άλλων ιδεών έάν τις αυτά τά γένη 

καί τα είδη δείξΐβ δτι έχουσιν έν έαυτοΐς τάς εναντίας ταύτας ιδιό

τητας, τούτο δικαίως δύναταί τις νά θαυμάση* άλλ' έάν απόδειξη 

ότι έγώ είμαι Ιν καί πολλά, τί είναι τό θαυμαστόν ; διότι ούτος, 

δταν μέν θέλη νά απόδειξη τά πολλά, θα είπη δτι τα δεξιά μου 

είναι άλλα καί άλλα τα αριστερά μου, και άλλα μέν τα έμπρο

σθεν, άλλα δέ τα όπισθεν, ομοίως δέ καί τά άνω καί τα κάτω" 

διότι, νομίζω, μετέχω της πληθύος. "Οταν δέ θέλη να απόδειξη 

δτι είμαι Ιν, θά είπη δτι έκ τών Ιπτά ανθρώπων, οί'τινες είμεθα 

έδώ, έγώ είμαι είς, διότι μετέχω καί του ενός. "Ωστε καί τα δύο 

αποδεικνύει ώς άληθη. Έάν τις λοιπόν έπιχειρη νά παραστήση το 

αυτό πράγμα ώς πολλά καί Ιν, οίον λίθους, ξύλα καί τά δμοια, θά 

εϊπωμεν δτι ούτος αποδεικνύει τά πολλά και τό Ιν, άλλ' ουχί δτι τό 

Ιν είναι πολλά, ουδέ δτι τά πολλά είναι Ιν, ουδέ δτι λέγει τι θαυ

μαστόν, άλλα μόνον πράγματα περί τών οποίων δλοι συμφωνοΟμεν. 

Έάν δμως τις, δπως ήδη έγώ έλεγον, κατά πρώτον διακρίνη καί χω-

ρίζη άπ' αλλήλων τάς ιδέας, οίον τήν ομοιότητα καί τήν ανομοιότητα, 

τά πολλά καί τό Ιν, τήν στάσιν καί τήν κίνησιν, καί πάσας τάς τοι

αύτας, έπειτα δέ άποδεικνύη, δτι αύται δύνανται νά συνενώνται 

προς άλλήλας κ.*1 πάλιν νά χωρίζωνται, έγώ, φίλε Ζήνων, είπεν ό 

Σωκράτης, ήθελον σφόδρα θαυμάσει τούτο. Έγώ μέν πιστεύω δτι 

μετά πολλής δυνάμεως έπραγματεύθης τά ζητήματα, άλλ' δμως, 

ώς λέγω, ήθελον Ιτι μάλλον θαυμάσει, έάν ήτο δυνατόν νά άπο-

δείξη τις, δτι ή αυτή δυσκολία ευρίσκεται πολλαχώς περιπεπλεγ

μένη έν αύταΐς ταΐς ίδέαις, καί όπως ύμεΐς εξηγήσατε αυτήν είς 

τά αισθητά πράγματα, ούτω νά άποδειχθη καί είς τά διά μόνου 

τού λόγου ληπτά. 

SHM. Έν τφ ίψ κ»?, xiôs-et αχφώ; ί οχοπος τοΟ ΐιαλάγου, Ôetiç 

•Ινα*. ή διίιοχαλί-χ τ% μ«9ίξ$ω;. its δηλ. xi πράγματα μιτβχοιιαι τών t8»'ôv· 

X*t al I8é*i μ«ιέχοι>ο'.γ αλλήλιην Ή αυνύπαρξις ι ό ν èvav-ttwv iv τ&1; *£-

οθητοίς «Ιν« προφανής, αλλ« Séov να άηοβιιχ^ abtti xai tv ϊ φ ν&νφ-

*4βμ<5>, διι «. χ. té ëv ·1ναι πολλά x»t t a π&λλ» ϊν, χ«1 iv γεν« ι an 16« : 
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ης ·!ν»·. βννβ*9>μενΐ| μ* τήν Ιναντίαν αυτής. Τούτο gtaotetXvfet ' τρβν&ς 6 
ββ#μ«ν<ίης iv τή «»ν·χ«ί* τοδ λογοο. Καί προτον δβιχνόβι τάς ίναννιότητας 
-ή άντιφάεεις, α'τινες Οκοίρχοβοιν iv t f βχεοει t#v ίββονηρός τά «&*γμ«β. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ù 

Η περί τών "Ιδεών θεωρία. 'Ο .Σωκράτης ««rotiti δτι ύπάρ-
χουβιν ίδέαι τοϋ δικαίου, τοϋ καλοϋ, τοϋ Αγαδοϋ καί τών 

ομοίων, Αλλά διστάζει νά πιστεύσ^ δτι ύπάρχουσιν ίδέαι 

πάντων τών πραγμάτων, τών υψίστων Ναέ τών ευτελέ

στατων. Ό Παρμενίδης Αποδίδει τον δισταγμδν είς τήν 

νεαράν αύτοϋ ήλιχίαν. 

Έν φ δ Σωκράτης Ιλβγε ταύτα, 6 Πυθόδωρος, ώς διηγήθη, *ύ-

τός μεν ενόμιζεν δτι ό Παρμενίδης καί ό Ζήνων θά ήγανάχτουν 

•δι' βλ« αυτά, άλλ' δμως ούτοι μετά πολλής προσοχής τόν ήκουον 

xal συχνάκις κυττάζοντες αλλήλους έμειδίων, ώς νά έθαύμαζον 

τον Σωκράτην. *Ott λοιπόν ούτος έπαυσεν ομιλών, είπεν δ Παρμε

νίδης:—Πολύ, & Σώκρατες, αξιοθαύμαστος είσαι διά τήν προς συ

ζήτησιν όρμήν σου* άλλ* »ίπέ μοι, σύ αυτός έκαμες τήν τοι«ύτην 

διάκρισιν, τήν οποίαν έξέθηκε;, χωρίσας ιδέας τινάς καθ' έαυτάς 

«φ* Ινός, καί άφ' έτερου τά μετέχοντα αυτών ; Καί νομίζεις δτι 

«timi u ή όμοιότης καθ' έαυτήν χεχωρισμένη άπό της όμοιότη-

-τος, τήν οποίαν ημείς έχομεν, ομοίως δέ καί τό Ιν καί τά πολλά 

-««Ι πασαι αί άλλαι ίδέαι, περί ών ήκουες πρδ ολίγου νά όμιλή δ 

Ζήνων; 

-— Βεβαίως νομίζω, άπεκρίθη ό Σωκράτης. 

— Καί δτι ύπάρχουσι, έξηκολούθησεν δ Παρμενίδης, καί τοι-

Λδται ίδέαι, οίον τού Δικαίου καθ' εαυτό καί τού ΚαλοΟ καί τού 

S T « 0 0 0 t»t πάντων τών ομοίων;. 
— Ksi, είπεν α Σωκράτης. 
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—• Τί δέ ; Υπάρχει καί Ιδέα τού άνθρωπου, κεχωρισμένη άφ' 

ημών καί πάντων, όσοι είναι οποίοι ημείς έσμέν ; Τπάρχει μία 

ιδέα καθ* έαυτήν τού άνθρωπου καί τού πυρός καί τού ύδατος ; 

— 'Αληθώς, φίλε Παρμενίδη, είπεν δ Σωκράτης, πολλάκις εύ-

ρέθην είς άμφιβολίαν περί τούτων, άν δηλ. πρέπη νά ισχυρισθώ 

•περί αυτών τά αυτά ως περί εκείνων ή άλλως. 

—Καί περί τούτων, ώ Σώκρατες, τά Οποία καί γελοία δύνανται 

νά φαίνωνται δτι είναι, οία ή θρίξ καί δ πηλός καί δ ρύπος ή άλλο 

τι εύτελέστατον καί ποταπδτατον, αμφιβάλλεις άν πρέπη ή δχι νά 

δεχθφς, δ π υπάρχει xal έκαστου τών πραγμάτων τούτων χωριστά 

μία ιδέα, ήνις είναι διάφορος των πραγμάτων, τά όποια ημείς έχο

μεν είς τάς χείρας; 

— Ουδόλως, άπεκρίθη ό Σωκράτης, άλλα ταύτα μέν τά οποία 

βλέπομεν, ταύτα είναι καί πραγματικός, καί θά ήτο λίαν άτοπον 

νά πιστεύσωμεν, δτι υπάρχει καθ* έαυτήν μία ιδέα έκαστου αυτών. 

"Ομως ενίοτε μέ άνησύχησεν ή σκέψις μήπως τό «ύτό συμβαίνει 

εις δλα. 'Αλλ' έπειτα, δταν επιμείνω είς τοΟτο, τρέπομαι είς φυ* 

γήν, διότι φοβούμαι μή πέσω είς άτελεύτητον φλυαρίαν καίχαθώ. 

"Οταν δμως έκ τούτων φθάνω εις εκείνα, περί των οποίων ελέγο-

μεν πρό μικρού δτι έχουσιν ιδέας, περί αυτών έπασχολούμαι ευ

χαρίστως. 

—Διότι είσαι ακόμη νέος, Σωκράτη μου, είπεν ό Παρμενίδης, 

καί ή φιλοσοφία δέν σέ έχει άχόμη κατακυριεύσει, δπως θά σέ 

κατακυρίευση κατά τήν γνώμην μου έπειτα, δτε ουδέν ix τών πραγ

μάτων τούτων θά χαταφρονης. Τώρα δμως Ενεχα τής ηλικίας σου 

δίδεις προσοχήν είς τάς γνώμας τών ανθρώπων. 

XBU. Τ«Μντος τοδ π»μ τον (Π«*ν ζητήματος, κ**τον «pet«* wj»-
xóxw, τίνβς bxdpxooetv »é*i: Ό ϊβχρατης dUexpivrtet, it i toipyetKitv 
IStot τής ομοιότιιτνς xet tf,f Ανόμοιοτητος. τοδ ενβς x*i τ»ν χ&λλΑν, τοβ 
ίιχΛίβο, το& χ*λο&, τοβ άγββα. δπ*ρχοιιβι δηλ. »β·« αχ4«·ς, «esso, «eteà, 
(**τιΐγβροι»μ*νβ»ν>. Α«ϊϊ4ζκ βμ»; ν* 9»yH% βτ·. Οπάρχβββιν ΙΜχ<. *ν#ρ4κβι». 
«OÜ««, Μβτος, tei« βηλ. γ*νβ< xoi «i£«v ή *ντιχ»ιμ«ν<·* çwixAv (»n»x«t-
μ*ν«*ν). Άλλ' 6 βιβτβγμός μ*τββ*λλ·τ«ι ·1ς Spvtjeiv Itefty £4«*» xet «ηλω», 
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ήτοι πραγμάτων «ϋτβλών, χαΐ τριχός, ήτοι μβλών τοϋ οώματος. *0 Πλάτων 

δι* τοδ Σωκρατοος Χσ<ος ΙχΜτ«'. τήν πορβίαν τής διανοήσβως «6:ο0 sv τώ-

ζί)τήματ·. τών ίδβών. Πρέπ«ι δμως v i Ιχωμβν προ οφθϊλμών καί δν. at ιδεαΐ, 

κατ' αυτόν δέν Ιχοϋβι π&αα·. τήν αυτήν ένάργβιαν, £;ότι άποτϊλο&σαι «papi 

χίαν. 5gcp μάλλον αφίσταντχι τ ή ; μι&ς καί άνωτάττ,ς αρχής, τής ιδέας τ&·> 

αγαθού, τόοω μάλλον ή αξία καί ή καθαρέτης αυτών ελαττοδντα·.. "Οπως 

δήποτ* C γηραιός Παρμβνίίης άποφαίνβται, δτι μόνον ànstpia xal àïo/αμ'.ί 

νίανική δύναται να άποκλίία^ Απα τοΟ κόομοι» τών ίδ*ών πράγματα σχβτ·.-

κώς μόνον β'ίτβλή. "Ο Πλάτων τώ βντι βιδάσκίΐ, ότι ύπάρχ«·. μία i î ia δ'.ά 

πάσαν τάςιν πραγμάτων, «οϊς ταύτόν δνομα έπιαίρομεν (Πολ Χ. ΰί*6 α) 

Kai ορβωξ, διότι ι ά ?ντ* πρέπιι νά ϊχωοιν αρχάς, αϊ άρχχί ί* αύτη·. 

χαβολίχα! οΰσαι χαΐ αναγκαία; «Ινα-, at ίδέαι. Ή Ιδέα δέ ώς αρχή νο«ρά, 

ου μόνον voet το άντιχβίμ·νον α&τής, Αλλά καί πραγματοποιώ αυτό έν τ© 

χόσμω. *0 Πλάτων μ«τά ταύτα ράλλιι ·ίς τά στόμα τοδ Παρμβνίδου νέας 

άντιρρήο«ις κατά τών ίδ*£ν xal τής τών αισθήσεων μ·Μς*«ς τών νοητών. 

ΑΙ άντιρρήσβις αύται sïvai at σονήββς προ6αλλόμ«ναι κατά τών iCtiov xal 

πρέπ«ι νά έξίλίγχθώσιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε 

Ή έννοια τής με&έξεως τών Ιδεών. Άν ή Ιδέα &εωρηο$ 
ώς ποσόν καί ύποτε&ή δτι τά πράγματα μετέχουσι μέ
ρους ή τοϋ δλου τών Ιδεών, γεννώνται μεγάλαι αντιφά
σεις. Τοϋτο άποδεικνύουαιν Ιδία al ίδέαι τοϋ μεγέ&ους, 
τοϋ ίσου xal τοϋ άμοιρου. Ή ψυχή συγχρίνουαα πολλά 
πράγματα xal βλέπουσα κοινόν τίνα διορίαμον έν αυ-
τοις Αφαιρεί αυτόν και ΦεωρεΖ ώς ίδέαν καυ' έαυτήν 
ύπάρχουσαν. Σόφισμα. 

Τούτο όμως είπε μοι. Νομίζεις, ώς λέγεις, δτι ύπάρχουσι ν ίδέαι 

tmèç καθ'έαυτάς, τών οποίων μετέχοντα ταύτα (τά αισθητά) λαμ-
ϋνουσί τάς ονομασίας αυτών, οίον τά μετέχοντα ομοιότητος γί-
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^ονται δμοια, τά μεγέθους δέ μεγάλα, τά κάλλους δέ καί δικαιο-

τύνης δίκαια γίνονται καί καλά. 

— Βεβαίως, είπεν ό Σωκράτης. 

— *Αρά γε ή μέθεξις γίνεται ούτως, ώστε Ικαστον πράγμα 
μετέχον μετέχει δλης της ιδέας ή μέρους μόνον αυτής ; "Η ή μέ-
θεξις δύναται νά γίνηται κατ' άλλον τινά τρόπον ; 

— Κατά ποίον άλλον τρόπον δύναται νά γίνηται ; είπεν δ Σω
κράτης. 

— Νομίζεις λοιπόν, δτι ολόκληρος ή ιδέα, ήτις είναι μία μόνη, 
είναι εις Ικαστον τών πολλών, ή πώς τούτο συμβαίνει ; 

— 'Αλλά τί εμποδίζει, Παρμενίδη, είπεν ό Σωκράτης, νά ένυ-
πάρχη είς αυτό ή ιδέα ; 

— "Αρα ή ιδέα, ήτις είναι μια καί ή αυτή, θά είναι συγχρόνως 
είς πολλά χωριστά πράγματα δλη, καί ούτω θά είναι αυτή κεχω-
ρισμένη άφ' έαυτης. 

— "Οχι, είπεν à Σωκράτης, έάν ήτο δπος ή ήμερα, ήτις άν 
καί είναι μία καί ή αύτη, δμως υπάρχει εις πολλά μέρη σύγχρο
νος καί ουδόλως είναι χωριστά (έκτος) αυτή έαυτης, iav οδτω καί 
έκαστη τών ιδεών ώς μία καί ή αυτή ήτο συγχρόνως είς πάντα 
τά άλλα. 

— Μέ πολλήν χάριν, ώ Σώκρατες, είπεν δ Παρμενίδης, κάμνεις 
τό αυτό Ιν νά ύπάρχή συγχρόνως εις πολλούς τόπους, ομοίως ώς 
έάν δι'ενός ίστίου ήθελες σκεπάσει πολλούς ανθρώπους καί ήθε
λες λέγει, δτι Εν είναι όλόκληρον εφ'έκαστου τών πολλών. *Η 
δέν νομίζεις, δτι ισχυρίζεσαι τοιοΟτόν τι ; 

— "Ισως, είπεν 6 Σωκράτης. 
— - Όλόκληρον λοιπόν τό ίστίον θά ήτο επί έκαστου τών αν

θρώπων, ή άλλο μέρος αυτού επί άλλου άνθρωπου ; 
— Μέρος μόνον. 
— Λοιπόν, ώ Σώκρατες, είπεν δ Παρμενίδης, αύταΙ αϊ ίδέαι 

είναι μερισταί (διαιρεταί), καί τά πράγματα τά μετέχοντα αυτών 
μόνον ενός μέρους αυτών μετέχουσι καί ούτως είς Ικαστον αυτών 
θά είναι δχι πλέον δλη ή ίδέα, άλλα μέρος μόνον αυτής. 

Πλάτωνος — Ιίαρμινίδης 2 
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— Οδτω φαίνεται. 

— θά θέλησης λοιπόν, ώ Σώκρατες, νά ίσχυρισ%, δτι ή μία 

ίδέα πραγματικός μερίζεται; καί θά Ιξαπολουθ^ νά είναι ακόμη Ιν; 

— Ουδόλως, είπεν 6 Σωκράτης. 

— Διότι πρόσεξε, είπεν ό Παρμενίδης : Έάν αυτό τό Μέγε

θος διαίρεσης καί άν καθέν έκ τών πολλών μεγεθών θά είναι 

μέγα κατά 8ν μέρος τού Μεγέθους σμικρότερον αυτού τού Μεγέ

θους, άρά γε τοοτο δέν σοΙ φαίνεται παράλογον ; 

— Βεβαιότατα, είπεν 6 Σωκράτης. 

— 'Αλλά πώς ; έάν Ικαστον πράγμα λάβη σμικρόν μόνον μέ

ρος τού "Ισου, δύναται νά Ιχη τι, δι' οδ, επειδή σμικρόν μέρος τού 

Ίσου έλαβε, θά είναι ίσον μέ οιονδήποτε άλλο ; 

— 'Αδύνατον. 

— 'Αλλά πάλιν εϊς έξ ημών άς λάβη μέρος τι τού Σμικρού* 

τότε τό Σμικρόν καθ'εαυτό θά είναι μεγαλείτερον αύτοΟ τούτου 

τοΟ μέρους, διότι τούτο είναι μέρος τού εαυτού του (του Σμικρού), 

καί ούτω τό Σμικρόν καθ' εαυτό θά είναι μεγαλείτερον, ένώ έχείνσ 

είς τό οποίον ήθελε προστεθώ τό άπό τούτου άφαιρεθέν μέρος θά 

είναι σμικρότερον καί ουχί μεγαλείτερον παρά πρότερον. 

— Τούτο δμως είναι αδύνατον νά γίνη, είπεν δ Σωκράτης. 

— Κατά ποίον λοιπόν τρόπον, είπεν ό Παρμενίδης, δύνανται 

τά άλλα πράγματα νά λαμβάνωσι μέρος τών ιδεών σου, Σωκράτη 

μου, αφού δέν δύνανται νά μετέχωσιν ούτε μέρους ούτε δλης τί}ς 

®Μς ; 

— Μα τόν Δία, είπεν ό Σωκράτης, τό τοιούτον νομίζω, δτι δέν 

είναι κατ'ούδένα τρόπον εύκολον νά προσδιορίσω. 

— 'Αλλά πώς; τί φρονεί; περί τούτου; 

— Περί ποίου ; 

— Πιστεύω δτι σύ έκ τούτου ύπολαμβάνεις, δτι έκαστη ιδέα 

είναι μία, δταν δηλ. πολλά πράγματα σοί φανώσιν δτι είναι μεγάλα, 

επειδή αποβλέπεις είς πάντα, ίσως σοί φαίνεται, δτι είναι μία καί 

ή αύιή ϋέα είς πάντα, καί έκ τούτου νομίζεις ότι τό μέγα εί

ναι Ιν. 
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— 'Αληθή λέγεις, είπεν δ Σωκράτης. 

— 'Αλλά πώς J τό μέγα καθ'εαυτό καί τά καθ'Ικαστα με

γάλα πράγματα, έάν ομοίως θεώρησης αμφότερα μέ τήν ψυχήν 

«ου, δέν θά σοί φανώσι πάλιν ώς Ιν μέγα, δι' ού πάντα ταύτα 

φαίνονται μεγάλα ; 

— Ούτω φαίνεται. 

— Άρα ούτω μία δευτέρα ιδέα μεγέθους θά άναφανη υπάρ

χουσα έκτος τού μεγέθους καθ' εαυτό καί τών πραγμάτων, δσα 

μετέχουσιν αυτού, καί υπεράνω πάντων τούτων μία άλλη ίδέα με

γέθους θά ευρέθη, δΓ ής πάντα ταύτα είναι μεγάλα, καί τοιουτο

τρόπως έκαστη τών ιδεών σου δέν θά είναι πλέον μία, άλλα άπει

ροι κατά τό πλήθος. 

ΣΗΜ. Μ*τά τό ζήτημα τής έχτάοεως ή πβριοχής τοδ κόσμου τών Ιδεών, 

-τίθεται τό ερώτημα : πώς μετέχουσι τών Ιδιων τά αισθητά, ή άλλως, τ(ς ή 

σχέσις μεταξύ νοήτοδ xal αίσθητοδ ή δλικοδ ; Ή σχέσις μιμήσεως xal παρα-

•βείγματος, «ίκόνος χαΐ αρχετύπου (Τιμ. Πολ.) ctvai μεταφορά καί χενολο-

γία. Ό Πλάτων προτιμά τόν βρον ptftHftf, ήν έν τώ Φαίδωνι εξηγεί ώς πα-

ρουσίαν ή χοινωνίαν τών Ιδεών. Ή Ιδέα πάρεστιν ή Ινεστιν έν τοίς πράγ-

μασιν, Αλλά δέν συγχέεται μ«τ' αυτών, xal μένει πάντοτ« χωριστή, διότι άλ

λως δέν θά β»χρίνετο άπό τών πραγμάτων, θά ήφανίζετο μετ' αυτών xal βέν 

4Α ήτο altia ή Αρχή αυτών. Τά πράγματα δέ μετέχοντα τής Ιδέας μετέχοο-

βιν δλης τής Ιβεας, xal ουχί μέρους αυτής, διότι ή Ιβέα δέν Ιχβι μέρη.'Αλλά 

«ώς «ίναι δυνατόν ή Ιδέα νά είναι βλη χαθ' έαυτήν άμα xal «Ις πλήθος πραγ-

μάτων; Ή Ινστασις αδτη τοΟ Παρμενίβου, είσάγουσα μεταξύ Ιδέας καί ιιραγ-

μάτβν αναφοράς ritto», ευκόλως αναιρείται, διότι at Ιδέαι, at άρχαΐ τής ου

σίας xal τής ποιότητος, βέν πρέπει νά θ«»ρώνται ώς ποσά· "Η Ιδέα οδτε έν 

τώ χώρφ ιΐναι οδτ· έχτός τοδ χώρου, άλλ' είναι υπέρτερα παντός ποσοτιχοδ 

διοριομοο, τοδτο δέ θά βειχθή κατωτέρω.—"Ο Παρμενίδης »ΐτα διασαφεί. βτι 

είς τάς (βέας δψοδχαι δ Σωκράτης βιά συγχρόνου συγκρίσεως πολλών Ατομικών 

αραγμάτων, έν οίς πάσι παρατηρείται »ΐς χοινός διορισμός. Ή σόγχρισις αδτη 

τών κολλών xal ή άφαίο*·*ί τοδ ί*ος «ίναι ή πηγή τής εννοίας, ήτι; οδτως 

εμφανίζεται ώς μία Ιδέα, δι*, ής τά πολλά φαίνονται π. χ. 'μεγάλα- Άλλ' 

έάν οδτως Ιχη τό πράγμα, έπεται ότι, άν τις τήν ίβέαν τοδ μίγέθου; ώς τί

νος αδθυφεστώτος διαχρίνη άπό τών άτομιχών πραγμάτων, τότϊ ί, διάνοια 

<ά συγκρίνε πάλιν Ιδέας xal πράγματα xxl τό έν athot; χοινόν Η άνυφωη; 

ili νέχν ivvoiav ή Ιδέαν και βδτως έπ' απβιρον. Οδτως ή μία Ιδέα δ-.χλύεται 
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«ίς άτελβύτητον σειράν Ιδεών ίχουσών τό αυτό έμπεριεχόμενον. "Αλλά τοδτο-

είναι σόφισμα, διότι ή ίδέα δέν πρέπει νά γίνηται πάλιν άντικείμενον συγ

κρίσεως προς τά μετέχοντα αυτής πολλά, αλλά είναι μόνον «κείνο, ό'περ απο

τελεί τόν κοινβν διορισμόν Ιν αυτοίς, ίέν περιέχει, δπως τά πολλά, πολλούς: 

άλλους διορισμούς έχτός του μεγέθους λ. χ. ή του ίμοίοο, αλλ* είναι μδνον 

τό μέγεθος ή τό δμοιον καθ* εαυτό xxt ουδέν πλέον' επομένως είναι ή αρχή. 

έφ' ής στηρίζεται τό μέγ«θος ή τό δμοιον έν τοίς πολλοίς, καί ουδεμία πλέον 

άφαίρΜαις «ίναι δυνατή.—Αδτη είναι ή π«ρ£φημος κατά τών ιδεών ΐνστασις 

τοδ 'Αριστοτέλους, «ή του τρίτου άνθρωπου»,ήτις δμως ί>π' αυτών τών Πλατω

νικών άνβρρ'.πτετο Οπερ τών Ιδεών, διότι οδτως Ιζήτουν νά καταστήσωσι μάλ

λον χαταληπτήν τήν Ιννοιαν τής μεθέςεως. Ή μέθεξις χατά Πλάτωνα εξη

γείται μόνον δι" ένότητος, ήτις έγκειται βν αυτ$ τή φύσει τών ιδεών xal è* 

ταίς σχέσεσιν αυτών προς άλλήλας. Έν τοίς έξης λοιπόν έξετάζ«ι τάς σχέσεις. 

ταύτας καί τήν αναγωγή ν αυτών βίς μίαν ενότητα, ήτις μόνον δύναται νά 

εξηγήσω τήν τών ιδεών μέθεξιν τών πραγμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ . 

Ή Ιδέα δέν εϊναι ή fvvota ή μορφονμένη έν τη ψυχ§, 
άλλα tò προϋποτιΦέμενον άντικείμενον τής εννοίας. Άν 
ήτο ίννοια, τά πράγματα &ά συνίσταντο έκ νοημάτων καί 
•d'à ένόουν, όπερ άτοπον ή Φά ήσαν μόνον νοήματα-
ΨνΧής (***• ***ός ημών ουδέν Φά ύπήρχεν), δπερ επί
σης άτοπον. Άν al Ιδέαι εϊναι ώς παραδείγματα, τά δέ 
αίοαητά ώς ομοιώματα, υπεράνω τών δύο τούτων Φά 
άνεφαίνετο Αλλη Ιδέα έζηγοϋβα τήν δμοίωσιν καί πάλιν 
Αλλη έπ% Απειρον. Kai το μέγιβτον. al κεχ ωριά μέ ναι, 
αύται ίδέαι Φά ήσαν Αγνωστοι βίς ημάς χαϊ Ασχετοι 
προς τά ομοιώματα αυτών τά εντός ημών (εννοίας) xal 
τά έκτος ημών αίσφητά. 

— 'Αλλά, φίλε Ηαρμενίδη, άντέλεξεν 6 Σωκράτης, έκαστη τών 

ίδβών τούτων ·ίν»ι ίσως Ιν νόημα, καί κατά τήν φύσιν αυτής 

άλλαχοΟ δέν Ιδναιαι νά γεννάται παρά έν ταίς ψυχαίς, καί τβιου-
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τοτρόπως έκαστη δύναται νά είναι μία, καί νά μή συμβαίνωσιν είς 

αυτήν δοα πρό μίκροΰ έλεγες. 

— Πώς λοιπόν ; είπεν Ò Παρμενίδης, άρά γε έκαστον τών 
νοημάτων τούτων είναι Ιν, καί νόημα ούδενός; 

— 'Αλλά τούτο είναι αδύνατον. 

— Είναι λοιπόν νόημα τινός ; 

— Ναί. 

— Νόημα δντος ή ουκ δντος; 

— "Οντος. 

— ΟύχΙ ένας δντος, τό οποίον εκείνο τό νόημα διερχόμενον 
πάντα τά καθέκαστα νοεί, καί τό οποίον είναι ούτω μία ίδέα ; 

— Ναί. 
— Kai λοιπόν τούτο τό νοούμενον ώς έν δέν θά είναι ή ίδέα, 

ήτις είς πάντα τά καθέκαστα είναι πάντοτε ή αυτή ; 

— Τοϋτο πάλιν φαίνεται άναγκαΐον. 
— 'Αλλά, έξηκολούθησεν ό Παρμενίδης, δέν πρέπει, έάν ίσχυ-

ρίζησαι δτι τά καθ'έκαστα μετέχουσι τών ιδεών, νά νομίζης 
άναγκαΐον ή δτι Ικαστον αποτελείται έκ νοημάτων καί επομένως 
voojöot πάντα, ή δτι, άν καί είναι νοήματα, δμως δέν vooöot ; 

— Kai τοοτο ακόμη, είπεν ό Σωκράτης, ούδεμίαν έχει έν-
νοιαν, Παρμενίδη* είς έμέ τουλάχιστον φαίνεται μ&λλον, δτι ού
τως έχει τό πράγμα : αί μέν ίδέαι αύται foravTat ώς παραδείγ
ματα έν τη φύσει, τά δέ άλλα πράγματα όμοιάζουσι μέ αύτάς καί 
είναι ομοιώματα αυτών, καί αύτη ή μέθεξις τών ιδεών εις τά άλλα 
πράγματα συμβαίνει μόνον κατά τρόπον, ώστε ταύτα γίνονται ει
κόνες εκείνων. 

— 'Εάν λοιπόν, είπεν δ Παρμενίδης, πράγμα τι όμοιάζη μέ 
τήν ίδέαν, δύναται ή ίδέα εκείνη νά μή όμοιάζη μέ τό είκονισθέν 
κατά τοσοοτον, καθ' δσον τούτο ίγινεν δμοιον μέ έκείνην ; ή είναι 
τρόπος τό δμοιον νά μή είναι δμοιον μέ τό δμοιον -, 

— Δέν είναι. 
— 'Αλλά δέν είναι λίαν άναγκαΐον νά μετέχωσι μ*Ας καί 

τής αυτής ιδέας τό δμοιον μέ τό δμοιον του ; 
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— Άναγκαΐον. 

— Καί εκείνο, διά τής μεθέξεως τού δποίου τά δμοια είναε 

δμοια, δέν είναι αυτή ή ίδέα ; 

— Βεβαιότατα. 

— Δέν είναι άρα δυνατόν πράγμα τι νά είναι δμοιον μέ τη* 

ίδέαν, ούτε ή ίδέα νά είναι όμοια μέ πράγμα τι' διότι, άν τούτο 

ήτο δυνατόν, εκτός τής ίδέας θά έπαρουσιάζετο πάντοτε μία άλλη 

ίδέα. Καί άν αύτη ήτο όμοια μέ άλλο, θά άνεφαίνετο πάλιν 

άλλη Ιδέα καί ουδέποτε ήθελε παύσει νά άναφαίνηται πάντοτε νέα 

ίδέα, έάν ή ίδέα είναι όμοια μέ τό μετέχον αυτής πράγμα. 

— 'Αληθέστατα λέγεις. 

— "Αρα ουχί διά τής δμριότητος τά άλλα πράγματα μετά-

λαμβάνουοι τών ίδεών, άλλα πρέπει νά ζητήσωμεν άλλο τι δι' οδ· 

γίνεται ή μετάληψις [άλλον τρόπον μεθέξεως]. 

— Οδτω φαίνεται. 

.·— Βλέπεις λοιπόν, Σωκράτη, είπε, πόσον μεγάλη είναι ή 

δυσκολία, έάν τις προσδιορίζη τάς ίδέας ώς δντα αύθυφιστάμενα ; 
— Πολύ καλά. 

— Καί έν τούτοις, προσίθηχεν δ Παρμενίδης, γνώριζε καλώς 

δτι σύ, ούτως ειπείν, ακόμη δέν έκατάλαδες πόσον μεγάλη είναι. 

ή δυσκολία, έάν παροδέχησαι δτι έκαστη ίδέα είναι μία, κεχω-

ρισμένη πάντοτε άπδ τών (ατομικών) δντων. 

— Πώς τούτο ; ήρωτησεν δ Σωκράτης. 

— Πολλοί είναι αί δυσκολίαι, μεγίστη δέ ή ακόλουθος: Έάν 

τις ίσχυρισθή δτι αί Ιδέαι, ούσαι τοιαοται, οποίας είπομεν δτι πρέ

πει νά είναι, δέν είναι δυνατόν νά γινώσκωνται, δέν δόναταί τις νά 

απόδειξη «ίς τον λέγοντο ταύτα, δτι ψεύδεται (πλανάται), έκτος έάν 

τύχη δ αμφισβητών νά είναι έμπειρος πολλών πραγμάτων καί ουχί 

άφυής, xal έάν είναι πρόθυμος νά ακόλουθη τόν θέλοντα νά από

δειξη τούτο «ίς πολλάς καί μεμακρυσμένας συζητήσεις. Άλλως 

δ ισχυριζόμενος, δτι αί ίδέαι αύται είναι άγνωστοι; δέν θά πεισθ$ 

δτι πλανάται. 

— Πώς τούτο ; είπεν δ Σωκράτης. 

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 23 

— Διότι πιστεύω, Σωκράτη, δτι καί σύ καί πάς άλλος, δστις 

υποθέτει μίαν καθ·' έαυτήν ύπάρχουσαν ίδέαν έκαστου πράγματος, 

πρώτον μέν ομολογεί, δτι ούδεμ/α έξ αυτών είναι έν ήμΐν. 

— Τφ δντι, διότι άλλως πώς Θά ήτο αυτή καθ' έαυτήν; είπεν 

ό Σωκράτης. 

— Καλώς είπες τούτο, είπεν δ Παρμενίδης. Λοιπόν καί δσαι 

ίδέαι είναι δ,τι είναι διά τών προς άλλήλας σχέσεων αυτών, αύται 

έχουσι τήν ύπαρξίν των έν σχέσει προς έαυτάς (καί άλλήλας) καί 

ουχί έν σχέσει προς τά έν ήμΐν ομοιώματα αυτών, είτε οπωσδή

ποτε άλλως θεωρεί τις αυτά, τών οποίων ημείς μετέχομεν καί διά 

τών όποιων όρίζόμεν τά καθ* έκαστα ώς δντα. Ταύτα δέ τά έν 

ήμΐν ομοιώματα (αί Ιννοιαι), τά οποία έχου« τό αυτό δνομα μέ 

εκείνος, υφίστανται πάλιν αυτά καθ' έαυτά, καί ουχί έν σχέσει 

προς τάς ίδέας, καί πάντα τά καθ* έκαστα (αισθητά) επονομάζον

ται ουχί κατά τάς Ιδέας, αλλά κατά ταύτα τά ομοιώματα αυτών 

(τάς εννοίας). 

— Πώς εννοείς τούτο ; είπεν ό Σωκράτης. 

— Ούτως, είπεν ό Παρμενίδης' έάν τις έξ ημών είναι δεσπό

της ή δούλος άλλου τινός, δέν είναι ό δούλος τού καθ' εαυτόν 

δεσπότου, ήτοι τής δεσποτείας, επομένως δεν είναι δούλος τούτου' 

ούτε εκείνος δσης είναι δ δεσπότης, είναι δεσπότης τοΟ καθ' εαυ

τόν δούλου, ήτοι της δουλείας, αλλά ώς άνθρωπος προς άνθρωπον 

είναι ούτος αμφότερα ταύτα. Kai ή καθ* έαυτήν δεσποτεία είναι 

δεσποτεία τής καθ' έαυτήν δουλείας, καί Ομοίως αύτη είναι ή καθ' 

έαυτήν δουλεία τής καθ' έαυτήν δεσποτείας. Αί δέ έν ήμίν^δεσπο-

τεία καί δουλεία ούδεμίαν έχουσι σχέσιν προς εκείνος, ούϊέ εκεί

νοι (αί ίδέαι) έχουσι σχέσιν προς τάς έν ήμΐν (τάς εννοίας«), άλλ' 

ώς είπον, εκείνοι είναι καθ* έαυτάς καί αναφέρονται μόνον προς 

άλλήλας, καί ωσαύτως αί έν ήμίν σχετίζονται προς άλλήλας μό

νον. "Η δέν εννοείς δ,τι λέγω ; 

— Πολύ καλά τό εννοώ, άπεκρίθη ό Σωκράτης. 
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ΣΗΜ. Ό Σωκράτης πειράται νυν νά άποκριθή είς τάς αντιρρήσεις τοδ 

Παρμενίδου. Καί πρώτον Ισχυρίζεται δτι έκαστη τών ιδεών είναι έννοια, 

νόημα, όπερ ουβαμοδ δύναται νά δπάρχη άλλοδ «Ι μή έν τή φυχξ, οδτω δέ 

«Ναι μία καί αδιαίρετος, καί δέν πάσχει δσα είπβν Ι Παρμενίδης. 'Αλλ' 

βδτος δεξιός άπαντα «p&tm, δτι πάσα νόηαις έχει άναγκαίως ϊν πραγματι-

χόν άντικείμενον. Ή νόησις είναι νόησις oVtoff, χαί δή ενός δντος, δπερ είναι 

αύτη ή άεί οδσα, ή αυτή έν πάσιν Ιδέα. Τό άντιχείμβνον λοιπόν, τό καθόλου, 

είναι ή ίδέα, τό νοητόν είδος, δπερ υποθέτει ή νόησις. 'Εάν λ. χ. συλλάβω 

τό'Ιν, δέον τοδτο νά δπάρχη ήδη, καί τοδτο τό πραγματιχόν Ιν, ουχί ή sv 

ήμΐν έννοια αοτοδ είναι ή ίδέα. "Αλλως ουδέν νοώ.—"Ο Kirchmaa εξηγεί άλ

λως τόέν λόγω χωρίον τοδ Πλάτωνος. Ό Σωκράτης,' λέγει, προς άηοφιτ(^ 

τής απείρου σειράς ιδεών έχουσών τό αυτό περιεχόμενον, ισχυρίζεται δτι αί έκ 

συγκρίσεως κχί αφαιρέσεως μορφούμεναι ίννοιαι είναι διάφοροι τών ιδεών, 

χαί δτι άρα ή σύγχρισις τής ίδέας καί τών μετεχόντων αυτής πολλών δέν 

άγει εις άπειρον σειράν, διότι ή έκ τών πολλών σχηματιζόμενη έννοια έν τή 

ψυχή μένει πάντοτε μία, IV νάημα, καί επομένως, άν το-.αύτη έννοια δέν 

κατάντη εις άπειρον σειράν, πολύ όλιγώτερον συμβαίνει τοδτο είς τήν ènâg-

χονσαν ίδέαν. ήτις είναι χωριστή άπό τής εννοίας...Κατά τόν Σωκράτην αί 

Ιννοιαι άποτελοδσι τόν μέσον σταθμόν ίν τή δδφ, ήν ή νόησις διανύει άπό 

τών καθ' έκαστα μέχρι τών ιδεών. Ό άνθρωπος πρώτον σχηματίζει νοήματα 

ή εννοίας, έπειτα σκεπτόμενος έπί μάλλον έχ τής αναλλοίωτου χαί αίωνίας 

φύσεως τοδ περιεχομένου αυτών εξάγει, δτι τό περιεχόμενον τοδτο δπάρχει 

έχτός τής νοήσεως του ώς τό Βντως 8ν, ώς ίδέα. Ή άπάντησις λοιπόν -où 

Παρμενίδου είναι σοφιστική, δΐότι μεταχειρίζεται τήν λέξιν είδος, δτέμέν ώς 

νόημα, ίτέ δέ ώς ίδέαν, ίνα οδτω παραστήση τήν μέθεξιν τών Ιδεών ώς μέ

θεξιν νοημάτων, έξ οδ θά έπηχολούθει, δτι χαί τά πράγματα είναι νοήματα.— 

"Οπωσδήποτε ό Πλάτων ενταύθα αναιρεί τάς χατά τών ιδεών αντιρρήσεις 

τών οπαδών τοδ περί τών εννοιών ή συλλήψεων δόγματος, άς συνήγαγε χαί 

δπεστήριξεν είτα 4 "Αριστοτέλης, άευτέραν λοιπόν άπάντησιν βάλλει είς τό 

στόμα τοΟ Παρμενίδου τήν έξης: Έάν τά άλλα μετέχωσι τών Ιδεών χαί άν 

αί, ίδέαι είναι νοήμκτα, τότε Ικαστον συνίσταται έχ νοημάτων χαί πάντα νοοδ-

σιν, δπερ είναι άτοπον, ή καίτοι είναι νοήματα, δέν νοοδοιν, επομένως οΰ-

ΜΝ υπάρχει έκτος τής ψυχής, τής μόνης Ιδρος τών νοημάτων (υποκειμενι

κή Ιδεολογία;. Τουναντίον, ό Πλάτων λέγων δτι πάντα μετέχουσι τής νοή

σεως, εννοεί τό άντικείμενον τής νοήσεως, τό νοητόν, είς ο αναφέρεται 

άναγχαίως είς Νοδς. 

"Ο Σωκράτης ηττηθείς επανέρχεται είς τήν διά τής μιμήσεως ή δμοιώ-

άεως έξήγησιν τής σχέσεως τών ιδεών χαί τών πραγμάτων, ήτις κατ" ανάγ

κην αναγνωρίζει δύο απόλυτα, δύο δντα αυναΐδιχ (Τίμαιος), οία ή Ίδέα χαί 

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 25 

Ύλη, ών ή αναφορά είναι ακατάληπτος. Ό Παρμενίδης χαί ταΰτην άνα-

χευάζει διά του έπ* άπειρον πολλαπλασιασμού τών ιδεών, 'ας έν παντί δυΐ-

τικώ συστήματι, ούτως υπεράνω τών δύο άρχων, τοδ παραδείγματος χαί 

οδ αρχετύπου, ανάγκη νά δψώμεθχ είς άλλην ίδέαν, ίνα εδρωμεν τόν λόγον 

;ΰτών, χωρίς νά εδρίσκωμεν τήν Ενότητα, τήν έξηγοδσαντήν μέθεξιν ήτοι 

ήν αίσθητήν δπαρξιν. 

Κατά τοδ δυϊσμού τής μεθέξεως & Παρμενίδης αντιτάσσει τήν νέαν ταυ-

;ην Ινστασιν : Έάν ό νοητός κόσμος χωρίζεται εντελώς άπό τοδ αίσθητοδ, 

ù ίδέαι δέν είναι δυνατόν νά γινώσκωνται, καί ημείς δέν δυνάμεθα νά μετέ-

ζωμεν ειμή σχετικού τίνος καί αισθητού. Τό επιχείρημα τοδτο υποστηρί

ζει λαμβάνων ώς παραδείγματα δύο εννοίας σχέα*α>ς αχώριστους άπ' άλλή-

Ιων, οίαι ai τοδ δεσπότοο κχί τοδ δούλου, ών ουδέτερα δπάρχει καί νοείται 

ίνευ τής ετέρας, ή ai τής γνώσεως καί τοΟ αντικειμένου αυτής κ. λ. Έκ 

:ούτων συμπεραίνει, δτι κχί πασαι al ίδέαι εδρίσκονται είς δμοίαν προς άλ-

(,ήλας σχέσιν καί οΰδεμίαν Ιχουο:ν άναφοράν προς τά πολλά τοδ κόσμου 

ξμών. Οδτω; αναφέρεται ή ίδέα τοδ καθ' εαυτόν Βεσπότου προς τήν τοδ 

*αθ' εαυτόν δούλου, αλλ' ουχί προς τους ανθρώπους έν τώ κόαμω τοότψ» 

ΐϊτινες εϊνν. έν ίμοία προς αλλήλους σχέσει. Έν τώ άνθρώπψ δπάρχουσι μάλ

λον εν τ·0 νοήσει αΰτοδ ί,μοιώματα τών ιδεών. ΟΙ άνθρωποι δ'.ά τών εν χ% 

ψυχή αδτών ομο-.ωμάτων, ήτοι δ.ά τών εννοιών, σχετίζουσι τά πράγματα τού 

κόσμου αδτών προς άλληλα, όπως αί ίδέαι σχετίζονται προς άλλήλας έν τφ 

κόσμψ αδτών.— Παρατηρητέον ένταδθα 1) δτι 6 Παρμενίδης έκ τών εννοιών, 

είτινες έκφραζουσι μόνον σχέσιν. συμπεραίνει κχί περί τών εννοιών ή Ιδεών, 

ιϊτινες δηλοδσιν δπαρξ'.ν (είναι)- 2) τήν μέθεξιν εκλαμβάνει ώς ίν τή ψυχή 

τοδ "άνθρωπου συμβαίνοοσχν άναφοράν καί ουχί πλέον ώς έν τοίς πολλοίς 

παρουσίαν τοδ δλου ή μέρους τής ιδέας- U) έν τώ Τιμαίω 4 Πλάτων προς 

δήλωσιν τής σχέσεως αίσθητοδ κχί ίδέας μεταχειρίζεται τόν δρον μίμψτις 

μόνον, έξ οδ καί ή ανάγκη δημιουργού εικόνων" τών ιδεών. Έν τξ ταλαν

τεύσει ταύτη φαίνεται, δτι 6 δρο; μ*θεξ·.ς αρμόζει μάλλον εις τάς ιδιότητας 

καί τας σχέσεις τών δντων, ή δέ μίμησις είς αυτά τά δντα ή τά πράγματα. 
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Κ€ΦΑΛΑ10Ν Ζ 

Έάν al Ιδέαι εϊναι χωριστοί, &ά είναι Αδύνατος ή γνώσ&ς *ο4> 

δντος, ή ΑλήΦεια. Αυτός δ θεός, ό μόνος κατέχων τήν 

Απόλυτον ταύτην έπιστήμην, Φά άγνο§ τά Αν&ρώπ«να. 

'Αλλά πάλιν Ανευ τών Ιδεών ή διάνοια δέν δύναται νά 

νοή καί καταστρέφεται ή δύναμις τοϋ διαλέγεο&αι. 

— Λοιπόν, είπεν δ Παρμενίδης, καί ή καθ' έαυτήν επιστήμη 

εκείνου, δπερ είναι ή καθ' έαυτήν αλήθεια, δέν είναι ή επιστήμη 

ταύτης ; 

— Βεβαίως. 

—· Καί έκαστη ιδιαιτέρα καθ' έαυτήν επιστήμη πάλιν είναι-

επιστήμη έκαστου των καθ' έαυτά δντων, ' ή δχι ; 

— Ναί. 

— Ή δέ έν ήμΐν επιστήμη δέν είναι δμοίως επιστήμη τής έν 

ήμΐν αληθείας; καί πάλιν έκαστη των έν ήμΐν επιστήμων δέν είναι. 

επιστήμη έκαστου των έν ήμΐν δντων ; 

— Άναγκαίως. 

•— 'Αλλ' δμως τάς ίδέας καθ' έαυτάς, ως Ομολογείς, ούτε Ιχο-

μεν, ούτε είναι δυνατόν νά ύπάρχωσιν έν ήμΐν. 

— "Οχι βέβαια. 

— 'Αλλ' άρά γ» δέν γινώσκονται δπ* αυτής τής ίδέας της επι

στήμης αυτά τά καθ' έκαστα γένη καθ' έαυτά ; 

— Ναί. 

— 'Αλλά τάς ίδέας ταύτας ημείς δέν ίχομεν. 

— Ουχί, 

—- "Αρα ουδεμία των ιδεών γινωσκεται ύφ' ημών, επειδή δέν 

μετέχρμεν τής ίδέας τής επιστήμης. 

— Ούτω φαίνεται. 

— "Λγνωστον λοιπόν μάς 8Îvat καί τδ Καλόν καθ' εαυτό κα 
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το 'Αγαθόν καθ' εαυτό καί πάντα, δσα παραδεχόμεθα ώ< ίδέας 

καθ' έαυτάς. 

— Οδτω πρέπει νά είναι. 

— Τώρα ίδέ ακόμη χειρότερον τούτου, τδ έξης. 

— Ποίον ; 

— Δύνασαι νά ίσχυρισθής ή δχι δτι, έάν ύπάρχη μία Επιστήμη 

ώς γένος (ίδέα) καθ' εαυτό, τούτο είναι πολύ άκριβέστερον τής έν 

ήμΐν επιστήμης, τδ αυτά δέ καί περί τού κάλλους καί περί πάντων 

τών άλλων; 

- Ν α ί . 

— Λοιπόν, έάν τι άλλο μετέχη τής καθ' έαυτήν επιστήμης, δεν 

θά ίσχυρίζεσο δτι ουδείς μάλλον τού θεοΟ Ιχει τήν ακριβέστατων 

έπιστήμην ; 

— Άναγκαίως. 

— Είναι λοιπόν δυνατόν ό θεός, 6 έχων τήν καθ'έαυτήν έπι

στήμην, νά γινώσκη τά έν ήμίν δντα ; 

— Διαιί δχι ; 

— Διότι, είπεν δ Παρμενίδης, συνωμολογήσαμεν δτι ούτε εκεί-

ναι αί ίδέαι τήν δύναμιν, ήν κατέχουσιν, Ιχουσιν έν σχέσει προς τά 

έν ήμίν δντα, ούτε τά έν ήμΐν δντα (έννοιαι) έχουσι τήν δύναμιν 

ταύτην έν σχέσει πρδς τάς Ιδέας εκείνος, άλλ' έκάτεραι έν σχέσει 

προς έαυτάς. 

— Συνωμολογήσαμεν. 

— Ούτω λοιπόν, έάν έν τφ θεώ είναι αύτη ή ακριβέστατη δε

σποτεία καί αύτη ή ακριβέστατη επιστήμη καθ' έαυτήν, ούτε ή δε

σποτεία αύτη δύναται ποτέ νά δεσπό'ση ημών, ούτε ή καθ' έαυτήν 

επιστήμη δύναται νά γνωρίση ήμας ουδέ άλλο τι τών έν ήμΐν» 

'Αλλά καί ημείς δμοίως δέν δυνάμεθα νά δεσπόσωμεν εκείνων διά 

τής'έν ήμίν ύπαρχούσης δεσποτείας, ούτε νά γνωρίσωμένττ τών 

θείων πραγμάτων διά τής επιστήμης ημών. Καί διά τδν αυτόν λό-

γον εκείνοι, καίτοι είναι θεοί, δέν δύνανται ούτε δεσπόται ημών νά 

είναι ούτε νά γινωσκωσι τά ανθρώπινα πράγματα. 

— 'Αλλά, είπεν δ Σωκράτης, θά ήτο λίαν άτοπον, έάν τις ήθε-
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λεν αφαιρέσει άπό τών θεών τήν γνώσιν τών ανθρωπίνων πραγ
μάτων. 

— Τούτο δμως, είπεν δ Παρμενίδης, καί έκτος τούτου καί άλλα 
πολλά θά είχον αί ίδέαι, έάν δπάρχωσι χωρισταΐ Ιδέαι τών δντων 
καί άν έκάστην ίδέαν όρίζη τις ώς τι καθ' εαυτό υπάρχον. Ώστε, 
δστις άκούη τούτο, άπορε! καί αμφισβητεί δτι ταύτα ύπάρχουσι, 
καί άν πραγματικώς ύπάρχωσι, κατ' ανάγκην αί ίδέαι αύται είναι 
άγνωστοι είς τήν άνθρωπίνην φύσιν. Καί δταν ταύτα λέγη, νομίζει 
δτι λέγει βάσιμόν τι καί, δπως προ μικρού έλέγομεν, είναι λίαν 
οΰαχοΧοΊ νά μεταπεισθη. Μόνον ευφυής άνήρ θά ήδύνατο νά έν-
νοήση, δτι ύπάρχουσι γένη (ίδέαι) τών καθ' έκαστα καί ουσία αυ
τών καθ' έαυτήν καί ακόμη θαυμαστότερος θά ήτο εκείνος, δστις 
ήθελεν ανακαλύψει καί δυνηθή νά διδάξη άλλον ταύτα πάντα, άφοΰ 
τα διευκρίνηση ίκανως. 

— Συμφωνώ μέ σέ, ώ Παρμενίδη, είπεν 6 Σωκράτης, διότι 
όμιλε7.; εντελώς κατά τήν έμήν γνώμην. 

— 'Αλλ' δμως, είπεν ό Παρμενίδης, έάν τις πάλιν δέν δεχθή 
δτι ύπάρχουσιν ίδέαι τών δντων, διότι αποβλέπει εις πάντα τά ήδη 
είρημένα καί είς άλλας όμοίας ενστάσεις, καί άν δέν θέση ώρισμέ-
νην τινά ίδέαν δι' Ιν Ικαστον δν, τότε δέν θά έχη τίποτε, είς τα 
οποίον θά δύναται νά τρέψη τήν διάνοιάν του, έφ' δσον δέν δέχε
ται, δτι μία ίδέα εκάστου τών δντων είναι πάντοτε ή αυτή, διότι 
ούτω θά καταστρέψη ολοσχερώς τήν δύναμιν τού νά διαλέγηται 
περί τούτων. Μή φαίνεσαι δέ, δτι το τοιούτον κάλλιστα τδ 
κατενόησες. 

— 'Αληθή λέγεις, είπεν ό Σωκράτης. 

ΣΒΜ. Ή χωριστή δπαρξις τών ίδιων χχθιστά άΐυνχτον τήν γνώσιν αυτών. 

Ή γνώσις αδτη είναι ή γνώσις τής αληθείας καθ' έαυτήν, ήτοι τοδ δντως 

δντος, είναι ή γνώσις καθ" έαυτήν. Μόνον έάν μετέχωμεν τ7,ς γνώσεως ταύ

της, γινώαν.ομεν τάς ίβέχς καθ' έαυτά;. 'Αλλ' επειδή αί ίδέαι δέν είναι έν 

ήμίν, ίρα oùft τήν ίδέαν τής γνώσεως ή επιστήμης χατέχομεν, κχί οδδεμίαν 

επομένως ίδέαν γινώσχομβν, Προσέτι τήν έπιστήμην ταύτην κατέχει μόνος δ 

βεός, άλλ'Ινεκα τοδ χωρισμοδ, οδτε Ι θείςγινώαχίΐ ημάς, ουδέ -ημείς τόν 
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βεόν. Πώς είναι δυνατόν 4 θεός νά γινώσκη τι μή έχων έν αδτφ τήν ούσίαν 

χαί τήν αρχήν αυτοδ ; Τοιούτον τό συμπέρασμα τοδ δυΐσμοδ τής δμοιώσεως 

ή τής μεθέξβως. Διά ταδτα σΰτός 4 Παρμενίδης έπί τέλους, ομολόγων δτι. 

αυτή ή διάνοια δέν δύναται νά λειτουργήση άνευ τής ιδέας, αναγνωρίζει δτι 

δπάρχει ίδέα ενός έκαστου τών δνχων οδσα πάντοτε ή αυτή, χχί έκτος τής 

ίβέας δέν δπβρχε'. οδτε δπαρςις οδτε νοδς. Έν τή xotvmvi* τών ιδεών καί έν 

ι% ένότητι αδτών εδρίσκεται ή έξήγησις τοδ αισθητού' κόσμου καί τής σχέ

σεως αυτού προς τάς Ιδέας. Έν μέν τώ «Σοχιστή» 4 Πλάτων δρμώμενος έκ 

τών περί 4ρισμοδ ερευνών τοδ Σωκράτους αναπτύσσει τήν περί τών ιδεών θεω-

ρίαν του, καθ' ήν αδται διακρίνονται (αρχή ταυτότητος), άλλ* άμα καί συν

δέοντα:.Τοδ «Παρμενίδου» δέ τό ίίδ'.κόν θέμαίρίζεται έν τώ ένατω κεφαλαίφ* 
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üepi Μεδόδου. 

— Τ£ θά κάμης λοιπόν ώς προς τήν φιλοσοφίαν ; ήρώτησεν δ 
Παρμενίδης. Προς ποίον μέρος θά στραφης, έάν ταΟτα μένωσιν 
άγνωστα ; 

— Δέν μοί φαίνεται νά διαβλέπω πολύ, τουλάχιστον έν τω 
παρόντι. 

— Πολύ πρώιμα, είπεν δ Παρμενίδης, καί πρίν νά άσκηθης, 
επιχειρείς νά δρίζης τί είναι το καλόν καί το δίκαιον καί τδ αγα
θόν καί έκαστη τών άλλων ιδεών διότι παρετήρησα τοοτο καί 
πρότερον, δτε σέ ήκουον νά διαλέγησαι ενταύθα μετά του 'Αρι
στοτέλους. Καλή καί θεία, γνώριζε καλώς, είναι ή ορμή μεθ' ης 
ορμάς έπί τους λόγους. Προσπάθησον δέ ακόμη περισσότερον καί 
γυμνάζου είς ταύτην, ήτις φαίνεται άχρηστος καί ύπό τών πολλών 
ονομάζεται άδολεσχία, έφ' δσον είσαι νέος ακόμη, έάν δέ μή πρά
ξης τούτο, θά σέ διαφυγή ή αλήθεια. 

— Κατά ποίον τρόπον, είπεν ό Σωκράτης, πρέπει νά γυ-
μνάζωμαι ; 
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_— Κατά τον τρόπον, τδν οποίον ήκουσες παρά τού Ζήνωνος, 

άπεκρίθη δ Παρμενίδης. Πλην τούτου έγώ έχάρην, δτε σύ Ιλεγες 

προς τδν Ζήνωνα, δτι δέν ήδύνασο νά ακόλουθης τήν είςτά ορατά 

καί tk τά τοιούτα (αισθητά) περιπλάνησιν, άλλα περί εκείνα 

στρέφεσαι, τά δποΐα δύναται τις κυρίως νά συλλαμβάνη διά τού 

λόγου (τής νοήσεως) καί δύναται νά δεχθ^ δτι είναι ίδέαι. 

— Διότι νομίζω, είπεν . δ Σωκράτης, δτι Uy είναι δύσκολον 

νά άποδειχθ^} τοιουτοτρόπως, δσι τά δντα είναι δμοια καί ανόμοια 

καί άλλο οτιδήποτε. 

— Καί ευλόγως, είπεν δ Παρμενίδης. Πρέπει δμως πλην τού

του καί τό έξης ακόμη νά κάμνης: νά μή άρκήσαι μόνον ορμώμε

νος έκ τής υποθέσεως «έάν ύπάρχη έκαστη ίδέα» νά έξετάζής τά 

επακόλουθα έκ τής υποθέσεως, αλλά νά λαμβάνης καί τήν ύπόθε-

σιν «άν ή αυτή ίδέα δέν ύπάρχη», έάν θέλης περισσότερον νά γυ-

μνασθ^ς. 

— Πώς εννοείς τοΟτο ; ήρώτησεν δ Σωκράτης. 

— 'Εάν π. χ., είπεν ό Παρμενίδης, σχετικώς προς τήν δπδ 

τοο Ζήνωνος γενομένη ν δπόθεσιν «έάν ύπάρχωσι τά πολλά», έξε-

τάζης, τί έκ τούτου άναγκαίως συμβαίνει καί είς αυτά τά πολλά 

έν σχέσει προς αυτά καί προς τό ϊν, καί τί είς τό gv σχετικώς πρδς 

αυτό καί πρδς τά πολλά. Καί πάλιν έκ τ!); υποθέσεως e έάν τά πολλά 

δέν ύπάρχωσι» δέον νά έξιτάζης ομοίως τί θά επακολούθηση καί 

είς το έν καί είς τά πολλά κατ' άναφοράν προς έαυτά καί έπειτα 

•προς άλληλα. Καί πάλιν δμοίως έκ τής υποθέσεως «έάν ύπάρχη 

δμοιότηςή έάν δέν ύπάρχη», νά έξετάζης καί έκτης μιας καί έκ 

τής άλλης υποθέσεως τίθά συμβ$, καί είς αυτά τά ύποτεθέντα καί 

εις τάάλλαέν σχέσει προς έαυτά καί προς άλληλα. Τό αδΐό λέγω 

καί περί της άνομοιδτητος καί περί τής κινήσεως καί περί τής 

στάσεως καί περί της γενέσεως καί της φθοράς καί περί αυτού τού 

είναι καί τού μή είναι. Μέ ίνα λόγον, οτιδήποτε υπόθεσης ως δνκαι 

ως μή δν καίως έχον οιανδήποτε άλλην ιδιότητα, πρέπει είςέκά-

στην δπόθεσιν νά έξβτάζης τί θά επακολούθηση είς τδ πράγμα 

»Α* εαυτό καί έν σχέσει προς έν Ικαστον τών άλλων, δπερ ήθελες 
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εκλέξει, καί πρδς πλείονα καί πρδς δλα ομού ωσαύτως. Καί δμοίως 

πρέπει νά έξετάζης καί τά άλλο, έν σχέσει πρδς έαυτά καί προς 

άλλο, δπερ εκάστοτε ήθελες εκλέξει, είτε τδ δποτιθέμενον ύποτεθή. 

ώς δν είτε ώς μή δν, έάν μέλλης μετά τελείαν άσκησιν νά διαδλέ-

πης σαφώς τδ αληθές. 

— Mol είναί τι αδύνατον ή έξέτοσις, τήν οποίαν λέγεις, είπεν 

δ Σωκράτης* ουδέ εννοώ καλώς τί λέγεις. 'Αλλά διατί σύ, ώ Παρ

μενίδη, λαβών τίνα ύπόθεσιν δέν εξετάζεις αυτήν, ?να καλλίτερον 

τήν εννοήσω; 

— Μέγα έργον, Σωκράτη μου, είπεν 6 Παρμενίδης, ζητείς παρ' 

έμοΰ είς τοιαύτην ήλικίαν. 

— 'Αλλά σύ, ώ Ζήνων, διατί δέν εξετάζεις αυτήν άνθ' ημών ; 

Καί ό Ζήνων γελάσας είπεν : — *Ας παρακαλέσωμεν καί ο£ 

δύο αυτόν τδν Παρμενίδην, διότι εκείνο το όποιον είπε δέν είναι 

κακόν τι. "Η δέν βλέπεις πόσον μέγα είναι τδ έργον, δπερ απαι

τείς παρ' αυτού ; 'Εάν ημείς ήμεθα πλειότεροι, βέβαια δέν θά 

ήξιζε νά τδν παρακαλώμεν. Διότι δέν αρμόζει νά λέγωνται τοιαύτα 

έμπροσθεν άμαθων καί μάλιστα είς άνθρωπον τοιαύτης ηλικίας. Διότι 

οί πολλοί άγνοοΰσιν, δτι άνευ ταύτης τής πολυμερούς εξετάσεως καί 

περιπλανήσεως είναι αδύνατον νά φθάση είς τήν άλήθειαν ό αν

θρώπινος νοΟς. Έγώ λοιπόν, Παρμενίδη, σέ παρακαλώ μετά τού 

Σωκράτους, ίνα καί έγώ αυτός σέ ακούσω μετά τόσον χρόνον. 

ΣΗΜ. 'ΚίείχΘη ήδη δτι, άν τά πράγματα μετέχωσι τών Ιδεών, ή μέθι-

ξις αδτη δέν δύναται νά έξηγηθή ειμή διά τής προς άλλήλας μεθέξεως τών 

Ιδεών, επομένως καί αί αντιθέσεις τών πραγμάτων έχουσι τόν λόγον αδτών 

έν τή αντιθέσει τών ιδεών. Ό Πλάτων «παναλαμδάνει χαί ίνταθθα, δτι τό 

αληθές ζήτημα είναι ή σχέσις προς άλληλα εκείνων, τά δποίχ μόνη ή νόη-

σις δύναται νά σβλλάδη, ήτοι τών ιδεών. Άλλα συγχρόνως άπ&6ίδ*ι μεγάλην 

σημασίαν είς τήν β-.αλεκτικήν έξέτασιν, ής περιεχόμενον είναι τά καθαρά 

νοήματα, άπερ δέν είναι νεκρά, άλλα ζώντα, κχί ή κίνησις αυτών συνίσταται 

εις Ά νά μ«ταδαίν<»σ.ν είς τό ένχντίο·» αδτών χαί οδτω νά δε.κνόωσιν. βτ 

μόνη ή ένοχη; αδτών είναι τό άληθέ;. Ηροχειμίνου δμως λόγου περί .ίΐεών 

δέν είναι άρμόζουσχ μέθοδος ή έπχγωγή, ήτο·. ή Ικ τών αισθητών άνοδος 

«Ις τας ιδέας, άλλ' ή εξαγωγή, χαθ* ήν θέτουν μίχν Εϊέαν ώς δπάρχουσχν 
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χαί είτα ώς μή δποίρχουσαν χαί είτα ζητοδμεν χαί ευρίσκουν τά επακόλουθα 

(συνεπείας) τής θετικής καί αρνητικής δποθέσεως. Οδτω μόνον δυνάμεθα νά 

Τδωμεν τήν ακριβή σχέσιν τών ιδεών χαί τήν άναφοράν τών εναντίων. Ό 

Παρμενίδης λοιπόν λαμβάνων θάμα τό Ιν καί τά πολλά θά 8»tS*â είς τόν 

Σωκράτη ν «ς οδτος έζήτει αντιθέσεις έν αΰταίς ταίς ίδέαις. Αί ίιποθέσεις 

είναι δύο: ΕΙ Sv Ιστι, χαί ει μή Ιστι' έκατέρα βέ περιέχει τεσσάρας διαλε

κτικός εργασίας, ών δ πίναξ έχει ώς έξης κατά τόν Πρόχλον : 

Ι. Ei Art*. 

Τι έπεται αδτώ προς αυτό. 
Τί οΰχ έπεται αδτώ προς αυτό, 
Ti έπεται χαί ούχ έπεται αδτώ προς έχυτό. 

Τί έπεται αδτώ προς τά άλλα. 
Τί ούχ έπεται αύτφ προς τά άλλα. 
Τί έπεται καί οδχ έπεται αδτώ προς τά άλλα. 

πρώτη εξάς. 

Τί έπεσαι τοίς άλλοις προς εαυτό. 
Τί οδχ έπεται τοίς άλλοις προς εαυτό. 
Τί έπεται χαί οδχ έπεται τοίς άλλοις προς έχυτά. 

Τί έπεται τοίς άλλοις προς αδτό. 
Τί οδχ έπεται τοίς άλλοις προς αδτό. 
Τί έπεται χαί οδχ έπεται τοίς άλλοις προς αδτό. 

δευτέρα εξάς. 

II. ΕΙ μή iati. 

Τί έπεται χλ. ώς ανωτέρω επαναλαμβάνονται αί δύο εξάδες καί οδτως 

αποτελείται ή τρίτη χαί ή τέταρτη εξάς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ 

θέμα τοϋ Παρμενίδου. Τίνα τά επακόλουθα, 

ti §ν ίστι ή εΐ μή taxi. 

"Οτε ταύτα είπεν ό Ζήνων, αυτός ό Πυθόδωρος, καθ' S διηγήθη 

είς τόν 'Αντιφώντα, καί ό 'Αριστοτέλης καί οί άλλοι παρεκάλουν 

τόν Παρμενίδην νά δώση Sv δείγμα εκείνου, δπερ είπε, καί νά 

μή άπορρίψη τήν παράκλησιν αυτών. Ό Παρμενίδης τότε είπεν : 

— Είναι ανάγκη νά υπακούσω, καίτοι μοί φαίνεται δτι θά πάθω 

δ,τι έπαθεν ό ίππος τού Ίβύκου, δστις (ίππος) ήτο αθλητής άλλα 

πολύ ηλικιωμένος καί δτε ζευχθείς είς τδ άρμα έμελλε νά αντα

γωνισθώ, έκ πείρας έτρεμε διά τό μέλλον. Προς τοοτον λοιπόν 

ομοιάζων εαυτόν Ó Παρμενίδης είπεν : άκων καί έγώ αυτός, άν 

καί τόσον ηλικιωμένος, αναγκάζομαι να κατέλθω είς αγώνα προς 

τόν έρωτα. Καί μοί φαίνεται δτι καί έμέ ή μνήμη κάμνει νά 

φοβώμαι πώς πρέπει, ένώ έχω τόσον μεγάλην ήλικίαν, νά διεξέλθω 

τοιούτον καί τοσοοτον πλήθος λόγων. 'Αλλ'δμως πρέπει νά α&ς 

κάμω τήν χάριν, επειδή καί, ώς λέγει ό Ζήνων, είμεθα μόνοι. Πό

θεν λοιπόν θά κάμωμεν αρχήν, καί τί πρώτον θά ύποθέσωμεν ; 

"Η θέλετε, επειδή απεφασίσθη νά παίξωμεν κοπιώδες παιγνίδιον, 

νά αρχίσω άπό τόν εαυτόν μου καί άπα τήν ίδικήν μου ύπόθεσιν 

καί τά άναγκαίως έπακολουθούντα έκ της υποθέσεως τοο απολύ

του ενός, έάν ύπάρχη έν ή άν δέν ύπάρχη ; 

— Βεβαίως (θέλομεν), είπεν ό Ζήνων. 

— Τίς δέ θά μοί άποκρίνηται, ήρώτησεν δ Παρμενίδης, ή ί 
νεώτατος ; Διότι ούτος πολύ ολίγον θά πολυπράγμον^ καί θά 

άποκρίνηται δ,τι φρονεί, καί συγχρόνως ή άπόκρισίς του θά είναι 

δι' έμέ μία άνάπαυσις. 

— Είμαι έτοιμος, Παρμενίδη, είς τοοτο, είπεν ό Άριστοτέ-
nXdtoiroç — Παομτνί&ης 3 
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λης, διότι σύ λέγων τόν νεώτατον εννοείς έμέ· άλλ' έρωτα, διά νά 
δύναμαι νά άποκρίνωμαι. 

2ΗΜ. Τό Κεφάλαιον τοδτο άποτ*λ»ί ιίσαγωγήν είς τό δεύτερον κχΐ-χύ-

ριον μέρος τοδ Διαλόγου, έν τώ δποίω δ Παρμενίδης έπί τή; άρχ^ς αδτοδ, 

δτι μόνον "Εν Ιστι, θά δώση διεξοβικόν παράδειγμα τής πρότερον περιγραφεί

σης διαλεκτικής μεθόδου τών Έλεατών. Ή πατά τήν ιιαιευτικήν τέχνην τοδ 

Σωκράτους διεξαγωγή τής βιχλέξεως αφανίζεται, χαί αντί τοδ Ιωχράτους 

αναλαμβάνει νά άποκρίνηται 4 νεώτερος πάντων, 4 "Αριστοτέλης. Άλλ' αί 

αποκρίσεις αύτοδ κχτ' άνίγκην θά είναι νχί ή δχι. — Ό Παρμενίδης παρα

βάλλει εαυτόν προς τόν ίππον τοδ Ίβύκου, λυρικοδ ποιητοδ έν 'Ρηγίω άκ-

μάσχντος κατά τό δίύτερον ήμισυ τή; Ικτης π. Χ. έκατίνταετηρίδος. "Ο 

"Ιβυκος έν τινι ποιήματι αδτοδ περί τοδ έρωτος παρομοιάζει έχυχόν προς τόν 

ϊππον, δστις νικητή; άλλοτε έν τοίς άγώσ«, έν τώ γήρατι αδτοδ τρέμων 

έχώρει είς τήν πάλην, Ιλκων ταχύ άρμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

Α'. ΎπότΗσις : 'Εάν tv ύπάρχη, τίνα τά επακόλουθα ; 

(θέαις). Εϊναι άπλοϋν καί Απειρον. 

— "Εστω, είπεν δ Παρμενίδης. (Ποσόν) Έάν τό Sv ύπάρχη, 
δύναται άρά γε τό έν νά είναι πολλά ; 

— Ηώς θά ήτο πολλά ; 
— Δέν δύναται άρα αυτό ούτε μέρος έαυτοΟ νά είναι ούτε 

δλον. 
— Ηώς τούτο ; 
— Τό μέρος είναι μέρος τού δλου. 
— Ναί. . 

— 'Αλλά τί είναι τό δλον ; 'Εκείνο, τού οποίου ουδέν μέρος 
λείπει, δέν είναι τό δλον ; 

— Βεβαίως. 
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— Λοιπόν κατά τάς δύο περιπτώσεις τό έν θά συνέκειτο έκ 

μερών, καί άν ήτο δλον καί ΕΤείχε ρίψη. 

— Άναγκαίως. 

— "Αρα καί κατά τάς δύο περιπτώσεις τό Εν 6ά ήτο πολλά, 
άλλ'ούχΐ Ιν. 

— 'Αληθώς. 

— Πρέπει δμως αυτό νά μή είναι πολλά, άλλα Ιν. 
— Πρέπει. 

— Το Εν άρα ούτε δλον θά είναι, ούτε μέρη θά έχη, άν θά 
είναι Ιν. 

— Βεβαίως. 
— Λοιπόν τό Ιν, άν μηδέν μέρος έχη, δέν δύναται νά Ιχη 

ούτε αρχήν, ούτε τέλος, ούτε μέσον, διότι ταύτα θά ήσαν ήδη 
μέρη αυτού. 

(Σχήμα). Καί δμως ή αρχή καί τό τέλος είναι τά πέρατα 
',δρια) έκαστου πράγματος. 

— Πώς δχι ; 
— "Αρα τό Εν είναι Απειρον (άνευ πέρατος), έάν δέν Ιχη 

μήτε αρχήν μήτε τέλος. 
— Ναί, άπειρον. 
— "Αρα είναι καί χωρίς σχήμα, διότι δέν θά έχη ούτε τό 

στρογγύλον ούτε τό ευθύ σχήμα. 
— Πώς τούτο ; 
— Στρογγύλον βέβαια είναι εκείνο, τού οποίου τά άκρα παν

ταχού έξ ίσου άπέχουσιν άπό τού μέσου. 
— Ναί. 
— Καί ευθύ είναι εκείνο, τού οποίου τδ μέσον είναι έμπρο

σθεν τών δύο άκρων. 
— Ούτως είνοι. 
— Λοιπόν τό Εν θά είχε μέρη καί θά ήτο πολλά, άν μετείχε 

σχήματος είτε εύθέος είτε κυκλικού. 
— Βεβαιότατα. 
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(Χώρος) — Kol επειδή είνββ τοιούτον, δέν δύναται νά είναι 

ούδαμού, ούτε εν έαυτώ odöMv άλλω, 

— Πώς τούτο ; 

— Έάν μέν ήτο ίν τινι άλλω, θά περιείχετο κυκλικώς υπ' εκεί

νου, έν τφ όποίω θά υπήρχε, καί επομένως θά ήπτετο αύτοϋ είς 

πολλά μέρη. Επειδή δμως τό Εν δέν έχει μέρη καί δέν έχει το 

κυκλικόν σχήμα, είναι αδύνατον νά άπτηται κυκλικώς. 

— 'Αδύνατον. 

— 'Αλλά καί άν τό Εν ήτο έν έαυτώ καί περιεΐχεν αυτό εαυτό, 

δέν θά ήτο άλλο είμή αυτό, επειδή καί έν έαυτώ θά ήτο* διότι δέν 

δύναται τι νά είναι Ιν τινι, δπερ δέν περιέχει αυτό. 

— Tip δντι είναι αδύνατον. 

— Λοιπόν άλλο θά ήτο τό περιέχον καί άλλο τό περιεχόμε

νον, διότι Εν καί τό αυτό πράγμα δέν δύναται όλόκληρον νά πάσχη 

καί νά ενεργή καί τά δύο- καί τοιουτοτρόπως τό Εν δέν θά ήτο 

πλέον Ιν, άλλα δύο. 

— Βεβαίως ουχί Εν. 

— Τδ Εν άρα δέν είναι ούδαμού, διότι δέν είναι ούτε έν έαυτώ 

ούτε έν άλλ φ. 

ΧΗΜ. *υ Πλάτων έδίβαξεν, δτι δπερ άνω τοδ κόσμου τούτου υπάρχει δ.τερ-

τάτη ένότης, ήχ·.ς διακοσμεί αυτόν κατά τό αίώνιον κρότυπον αδτοδ, δπερ 

είναι έν. Τήν ενότητα έζήτησε νά ανάδειξη πανταχοδ, έν τή φύσει χαί έν τφ 

άνθρώπω, έν τή πολιτεία χαί έν τή επιστήμη. Ί5ν τούτω κείται τό μεγαλείο* 

xal ή δόξι τοδ 'Αθηναίου σοφοθ. Επειδή 4 κόσμος διεκοσμήθη κατά τό 

άίδιον αδτοδ πρότυπον, άρα δέν δύναται νά έμπεριχλείη εντός έχυτοδ τήν 

αρχήν τή; δπάρξεώς του καί πρέπει νά δπάρχωσι τό αγαθόν, τό καλόν καί 

τό αληθές αδχά καθ' έχυτά, «*1ν ή έμφανισθώσιν έν τδ κόσμω ημών. Οδτος 

είναι 4 κόσμος τών Ιδεών· Πάντα έχουσι τήν ίδέαν αδτών, καί άντιδπήρχε 

άνεζάρτητον άπό τής Ιδέας, θά δφίοτατο άφ* έχυτοδ, κχί τότε ή ουδέν θά 

δπήρχεν απόλυτον ή θά δπήρχον δύο απόλυτα, δπερ είναι άνχιφατικόν. Ή 

Ιδέα είναι διάφορος τών δντων, ών tlvei αρχή. Έ*ν ή ίδέα ήτο μόνον έν τ 4 

ψυχή ημών, ή φύσ.ς χαί τά έν αδτ$ θά «Ιχον πάντα ζωήν κχί νόηβιν, δ 

λίθος λ. χ. θά Ιζη έν τί ψυχί ημών ! Έάν πάλιν ή ίδέχ ήτον έ* τ<Λς αί-

σθητοίς, θά ήτο διηρημένη κχί κεχωρισμένη εαυτής, δπερ αδύνατον. Πώς 
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λοιπόν δπάρχει ή ίδέα έν τοις πράγμασι ; Βεβαίως ταδτα δέν μετέχουσι τών 

ίδβών, ώς μετέχουσι ποσοδ τίνος είτε μερικώς είτε δλικώς. Τά πράγματα 

μετέχουσι τών ϊδεών καθ» δσον είναι δμοια πράς αδτάς, δι* ών έπλάσθησαν, 

χωρίς έκ τούτου νά Ιπηται δτι αί Εδέχι είναι δμοιαι προς τά πράγματα. 

Οδτω; ή »ΐκών ομοιάζει προς τόν Ιωκρχτην, αλλ" 4 Σωκράτη;, δν ίχον 

ζωήν καί νόηα-.ν, πόρρω απέχει τοδ νά όμοιάζη πράς τό νεκρόν μάρμαρον. 

Τα πράγματα δέχονται τήν δπαρξιν καί τήν μορφήν αδτών παρά τών ιδεών, 

αίτινες ώς άρχαί νοβραί δύνανται νά είναι πανταχοδ παροδσαι, δπως ή ψυχή 

είναι πανταχοδ παροδσα έν τώ σώματι αυτής. Ή ίδέα κατά Πλάτωνα είναι 

•δπερτέρα τοδ ανθρωπίνου νοδ καί τών δντων τοδ παντός, διακριτικόν δέ 

χυριον έχει τήν ενότητα χαί τήν άνεξαρτησίαν αυτής άπό παντός, δπερ δπάρ

χει. Τήν ενότητα ταύτην εξετάζει 4 Πλάτων άπό τοδ κεφαλαίου τούτου 

Ϊως τέλους τοδ διαλόγου. Άναλύων τάς διαφόρους θέσεις κατασκευάζει 

τάς αποδείξεις διά τίνων κατηγοριών, ή μεταφυσικών ίδεώ*. αίτινες είναι τό 

ποιόν, τό ποσόν, τόπος καί χρόνος, σχέσις ταυτότητος καί διαφοράς, δμοιό-

τητος καί άνομοιότητος, ίσότητος καί άνισότητος. ποιείν καί πάσχειν, κίνη-

οις καί στασις, δν καί μή δν, ίν καί πολλά. Είναι δ* αδται δμοιαι προς 

τάς κατηγορίας τοδ 'Αριστοτέλους. Άλλ' ώς καί έν τή μεταφράσει τοδ Τι 

μαίου είπομεν, αί ίδέαι αδται βέν εξάγονται συστηματικώς χαί μεθοδικώς, 

χαί επομένως δέν διορίζεται τό περιεχόμενον, ή θέσις, τά δρια καί αί προς 

άλλήλας αδτών σχέσεις, άλλα λαμβάνονται έξωθεν, έκ τής παραστάσεως 

τής γλώσσης, έμπειρικώς. Οδτω δέ ή σημασία αδτών κυμαίνεται ενίοτε έν τή 

αποδείξει. 

Έν τώ κεφ. 10φ 4 Πλάτων εξετάζει τίνα τά επακόλουθα τής δκοθέσεως : 

έάν τό ϊν δπάρχί/ ασχέτως κχί απολύτως. *Η θέσις είναι αδτη. δτι τό ϊν 

είναι δπέρχερον τοδ νοδ καί τής ουσίας. Προς τοδτο αποδεικνύει πρώτον 

ο « τό έν, ώς μή δν πολλά, είναι άμερές, ή άπλοδν, άπειρον καί άμορφον 

καί έν οοδενί χώρφ. *Η σειρά τών συλλογισμών συνεχίζεται έν τώ κεφαλαίω 

11ω. Προς χατανόησιν δ'αδτών οφείλει τις νά έχη πρό οφθαλμών, δτιτό έν 

τή πρώτη ταύτη άντινομίφ δποτιθέμενον έν είναι δλως άφηρημένον καί 

άπροσδίόριστον. είναι οδδέν έτερον ή αδτή ή ίδέα τοδ ενός.—Ή ένότης 

»δτη δέν έχει μορφήν. At δύο μορφαί τοδ παντός είνχι ή ευθεία καί ή 

κυκλική. Οδτως δλική τις δύναμις κινείται κατ' ευθείαν γραμμήν, άλλα 

περιοριζόμενη δπ' άλλων ανακλάται καί γίνεται κυκλική. Οδτως αί πνευμα

τικοί δυνάμεις ημών λ. χ. ή βούλησις χωρεί κατ* αρχάς εμπρός, άλλ' «τ* 

κωλυόμενη άναχάμπτεται είς έαυτήν."Αλλ' αμφότεροι αί μορφαί αδται Ιχουσι 

μέρη, κέντρον χαί άκρον, ένώ τό έν είναι άμερές, άρα άμορφον. — *Η ένοχης 

« ν ίύνατβι νά elvai έν άλλω οδτε δυνάμει οδτε ενεργεία, &ότι άλλως θά 
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έξηρτάτο έχ τοδ άλλου, ένφ τό Ιν είναι άνχρχον χχί άγέννητον. Οδτε έν· 

έαυτώ είναι tó tv, διότι τοδτο Βηλοί δτι έχει έν έαυτφ τήν αρχήν τών ενερ

γειών καί διορισμών τον, άλλα τό Ιν είναι μόνον ίν καί ουδέν δύναται νά 

πρόσθεση είς έχυχό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ 

Το (Απόλυτον) tv εϊναι ΑναΧλοίωτον καί άκίνητον, ούτε διά-

φορον, οϋτε ταυτόν, οϋτε δμοιον, οδτε άνόμοιον, οϋτε 

ίσον, οϋτε Ανισον. 

(Κίνηαις) — Τώρα ίδέ, άν ούτως έχον τδ Εν δύναται νά Γστα-

ται ή νά κινήται. 

— Διατί δχι ; 

— Διότι έάν έκινείτο, ή θά μετετοπίζετο ή θάήλλοιοοτο, διότι 

τά δύο ταύτα είναι οί μόνοι τρόποι κινήσεως. 

— Ναί. 

— 'Αλλ' έάν τό Εν γίνη άλλο τι (διάφορον) εαυτού, δέν δύνα

ται πλέον νά είναι Εν. 

— 'Αδύνατον. 

— Δέν δύναται άρα νά κινήται κατά τόν τρόπον τής αλλοιώ

σεως. 

— Ούτω φαίνεται. 

— 'Αλλ* άρά γε κινείται τοπικός ; 

— "Ισως. 

— Έάν τδ Ιν έκινείτο τοπιχως, ή θά έστρέφετο Ιν τώ αύτώ 

κυκλικώς ή θά μετέδοινεν έξ ένδς τόπου είς άλλον. 

•** ΑνιιγκβΧως. 

-*· Έάν τώρα στρέφηται κυκλικώς, πρέπει νά κινητοί είς τδ 

μέσον του καί τά πέριξ τού μέσου στρεφόμενα πρέπει νά είναι 

άλλο μέρη βύτοΰ. 'Αλλά t i πράγμα, τδ δκοΐο* δέν δύναται νά Ιχη 
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ούτε μέσον ούτε μέρη, τινι τρόπω θά ήδύνατο νά κινήται κυκλι

κώς περί εαυτό ; 

— Κατ' ούδένα τρόπον. 

— Άλλ' δμως, εάν μετήλλαττε τόπον, θά μετέδαινεν άπό ενός 

είς άλλον τόπον καί ούτω θά έκινείτο. 

— Βεβαίως. 

— 'Αλλά δέν έδείχθη, δτι τό Εν δέν δύναται νά είναι έν τινι 

άλλω; 

— Ναί. 

— Επομένως δέν είναι έτι μάλλον αδύνατον νά μεταβαίνη είς 

άλλο ; 

— Δέν εννοώ πώς ; 

— Έάν τδ Εν μεταβαίνη εϊς τι, δέν πρέπει νά μή είναι ακόμη 

έν τούτω, διότι ακόμη μεταβαίνει (γίγνεται) έν αύτώ, ούτε πάλιν 

νά είναι όλόκληρον έκτο; αυτοϋ, διότι ήδη ευρίσκεται είς τήν 

μετάβασιν ; 

— Άναγκαίως. 

— Άρα έάν είς άλλο τι συμβαίνη τούτο, είς εκείνο μόνον δύ

ναται νά συμβη, δπερ έχει μέρη* διότι μέρος μέν αυτού είναι ήδη έν 

έκείνω, καί συγχρόνως άλλο μέρος είναι έξω αυτού ακόμη* εκείνο 

δμως, δπερ ουδέν έχει μέρος, δέν δύναται κατ' ούδένα τρόπον νά 

είναι όλόκληρον συγχρόνως εντός καί έξω άλλου τινός. 

— Αληθές. 

— Άλλ' εκείνο, δπερ ούτε μέρη έχει ούτε είναι Εν δλον, δέν 

είναι πολύ μάλλον αδύνατον νά είσέρχηταί που είτε κατά μέρη 

είτε δλον ; 

— Ούτω φαίνεται. 

— Άρα δέν δύναται νά άλλάττη τόπον ούτε μεταβαίνόν που 

ούτε είσερχόμενον είς τι, ούτε νά περιστρέφηται έν τφ αύτώ τόπω 

οδτε νά μεταβάλληται. 

— Οδτω φαίνεται. 

— Τό Εν άρα είναι κατά πάντα τρόπον άκίνητον. 
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(Στάσις) 'Αλλά προσέτι δέν δύναται τό Ιν, ώς Ισχυριζδμεθα, 
νά είναι ίν τινι (τόπφ). 

— Βεβαίως δχι. 

— "Αρα ουδέποτε είναι έν τφ αύτφ (τόπφ). 

— Διατί άρά γε ; 

— Διότι θά ήτο ήδη έν έκείνω, έν τφ δποίφ ώς έν τφ αύτφ 
(τόπφ) είναι. 

— Βεβαιότατα. 

— Άλλ' οδτε έν έαυτφ οδτε έν άλλψ δύναται νά είναι τό Ιν. 
— ΟύχΙ βεβαίως. 

— Ουδέποτε άρα τό Εν είναι έν τφ αύτφ. 

— Ουδέποτε. 

— Άλλα τό μηδέποτε δν έν τφ αύτφ οδτε ήσυχίαν έχει ούτε 
Γσταται. 

— Ναί, αδύνατον είναι τοΰτο. 
— Άρα τό Ιν, ώς φαίνεται, ούτε ίσταται ούτε κινείται. 
— Οδτω φαίνεται. 
(Ταυτότης — έτεοότης)— Προσέτι τό Εν δέν είναι ταύτόν ούτε 

πρδς Ετερον, ούτε πρδς εαυτό, ούτε πάλιν είναι Ιτερον ούτε εαυτού 
ούτε έτερου. 

— Πώς τούτο ; 
— Άν μέν ήτο Ιτερον εαυτού, θά ήτο Ιτερον τού ενός καί δέν 

θά ήτο Ιν. 
— Αληθές. 
— Καί ακόμη, άν ήτο τδ αυτό μέ άλλο θά ήτο εκείνο τό άλλο, 

άλλα δέν θά ήτο αυτό (Ιν), ώστε καί ούτως δέν θά ήτο εκείνο, 
δπερ είναι, άλλα διάφορον τού ενός. 

— ΟύχΙ βέβαια. 
— Ά ρ * τδ Ιν δέν είναι ταύτόν μέ Ιτερον, ούτε Ιτερον εαυτού. 
— Δέν tlvoi. 

— Άλλα καί διάφορον 'έτερου δέν είναι, έν δσφ είναι Εν, 
διότι δεν δύναται τδ Ιν νά είναι έτερον έτερου, άλλα μόνον τό Ετε
ρον τού έτερου, ουδέν δέ άλλο. 
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— 'Ορθώς. 

— Λοιπόν επειδή είναι Ιν, δέν δύναται νά 8Îvat Ιτερον* ή άλλα 

φρονείς ; 

— "Οχι βέβαια. 

— Έάν &ρα Ενεκα τούτου δέν είναι Ιτερον, ουδέ Ενεκεν έαυ-

τοΟ δύναται νά είναι, καί έάν δέν είναι ένεκεν εαυτού, ούδ' αυτό 

θά είναι Ιτερον τι* καί άν αυτό τούτο δέν είναι κατ' ούδένα τρό

πον Ιτερον, δέν θά είναι Ιτερον ούδενός. 

— 'Ορθώς. 

— Άλλ' οδτε ταύτόν πρδς εαυτό θά είναι. 

— Διατί δχι ; 

— Διότι ακριβώς ή φύσις τού ενός δέν είναι αύτήκαΐ ή φύσις 

τού έτερου. 

— Διατί άρά γε ; 
— Διότι δταν τί γίνη ταύτόν μέ τι, δέν γίνεται διά τούτο Ιν. 

— Άλλα πώς ; 

— Διότι εκείνο, δπερ γίνεται ταύτόν μέ τά πολλά, γίνεται 

πολλά, αλλά ουχί Εν. 
— Αληθώς. 
— Έάν δμως τό Εν καί τό ταύτόν ουδόλως διαφέρωσιν, δταν 

τι έγίνετο ταύτόν, θά έγίνετο συνάμα Ιν, καί δταν έγίνετο Ιν, θά 

•έγίνετο ταύτόν. 

— Αναμφιβόλως. 
— Άρα έάν τό Εν είναι ταύτόν πρδς Εαυτό, δέν θά ήτο πλέον 

ϊν, καί τοιουτοτρόπως άν καί είναι Ιν, δέν είναι Ιν. Άλλα τοΰτο 
άίναι αδύνατον άρα αδύνατον είναι τό Εν νά είναι Ιτερον ετέρου ή 
ταύτόν πρδς εαυτό. 

— Αδύνατον. 
— Ούτω λοιπόν τό Εν δέν δύναται νά είναι ούτε Ιτερον πρδς 

εαυτό ούτε προς Ιτερον. 

(Όμοιοτης — Άνομοιότης) Προσέτι τδ Sv ούτε timi δμοιον 

μέ τι ούτε άνόμοιον ούτε προς εαυτό ούτε προς άλλο. 

— Διατί άρά γε ; 
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— Διότι εκείνο, δπερ έγινε ταύτόν, Εγινε διά τούτο καί δμοιον-

— Ναί. 

— Άλλ' ή φύσις τοΰ ενός έδείχθη δτι είναι διάφορος τού 

τβύτοΰ. 

— 'Εδβίχθη. 

— 'Εάν δμως είς τδ Εν συνέβαινε τι Ιτερον ή ώστε νά είναι Εν 

[διάφορον τής ένότητος], θά συνέβαινεν είς αυτό νά είναι περισσό

τερα παρά Ιν, τοΰτο δέ είναι αδύνατον. 

— Ναί. 

— Ουδέποτε λοιπόν δύναται νά συμδή είς τό Εν νά εϊναι ταύ

τόν μέ άλλο ή μέ εαυτό. 

— Ούτω φαίνεται. 

— "Αρα ούτε δμοιον δύναται αυτό νά είναι προς άλλο, ούτε 

προς εαυτό. 

- Ν α ί . 

— Προσέτι ουδέ Ετερον συμβαίνει νά είναι τδ ί ν διότι καί 

ούτω θά συνέβαινε νά είναι περισσότερα τοΰ ενός. 

— Ναί, περισσότερα. 

— 'Εκείνο δμως, δπερ συμβαίνει νά είναι Ιτερον έαυτοΰ ή άλ

λου, αυτό είναι άνόμοιον πρδς εαυτό ή άλλο, διότι τδ δμοιον είναι 

τούτο, δτι τδ αδτό συμβαίνει (είς δύο τινά). 

— 'Ορθώς. 

— 'Επειδή δμως είς τό Εν ουδόλως ανήκει τδ Ετερον, διά τοΰτο 

τδ Εν δέν δύναται κατ* ούδένα τρόπον νά είναι άνόμοιον ούτε προς 

εαυτό ούτε πρδς άλλο. 

— Ναί. 

— Ούτε άρα δμοιον είναι τό Ιν ούτε άνόμοιον οδτε πρδς εαυτό 

>ύτε προς άλλο. 

—• Ούτω φαίνεται. 

("Ισότης—Άνιαονης)—Καί ακόμη, επειδή τό Εν είναι τοιού

τον δέν θά είναι οδτε Ισον ούτε άνισον, ούτε πρδς έαυτδ ούτε πρδς 

άλλο. 

— Ηώς «Φι»; 

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 43 

— 'Εάν μέν είναι ίσον, θά έχη τά αυτά μέτρα (μονάδας μέ

τρου) μέ εκείνο, μέ τό οποίον θά ήτο ίσον. Έάν δμως ήτο μείζον 

ή Ιλαττον εκείνου, μέ τό οποίον ήθελεν Ιχει κοινδν μέτρον, τότε 

θά είχε μονάδας μέτρου πλείονας τοΰ μικρότερου καί όλιγωτέρας 

τοΰ μεγαλειτέρου. 

— Ναί. 

— Έάν δμως ουδέν κοινόν μέτρον Εχη μέ άλλα, τότε θά είναι 

ή μεγαλειτέρων ή μικρότερων μονάδων μέτρου. 

— Διατί δχι ; 

— Λοιπόν είναι αδύνατον εκείνο, δπερ δέν μετέχει της ταυ

τότητος, νά Ιχη τά αυτά μέτρα ή οτιδήποτε τούτον μέ άλλα. 

— Αδύνατον. 

— Άρα δέν δύναται νά είναι ίσον ούτε μέ εαυτό ούτε μέ άλλο, 

διότι δέν Εχει τά αυτά μέτρα οδτε μέ εαυτό ούτε μέ άλλα. 

— Οδτω φαίνεται. 

— Έάν δμως είχε περισσότερος ή όλιγωτέρας μονάδος μέτρου, 

θά είχε τοσαΰτα μέρη, δσας θά είχε μονάδας μέτρου, καί οδτω 

πάλιν δέν θά ήτο πλέον τό Ιν, άλλα τόσον πολλά, δσας θά είχε 

μονάδας μέτρου. 

— 'Ορθώς. 

— Έάν δμως είχε μίαν μόνον μονάδα μέτρου, θά έγίνετο 

ίσον μέ τό μέτρον. Άλλα τοΰτο έδείχθη αδύνατον, ήτοι τό Εν νά 

είναι ίσον μέ τι πράγμα. 

— Έδείχθη. 

— Επειδή άρα τό Εν δέν έχει οδτε μίαν μονάδα μέτρου, ούτε 

περισσοτέρας ούτε δλιγωτέρας, καί επειδή ουδόλως μετέχει τοΰ 

ταύτοΰ, διά τοΰτο, ώς φαίνεται, ούτε πρδς έαυτδ είναι ίσον οδτε 

πρδς άλλο, ούτε πάλιν είναι μεγαλείτερον ούτε μικρότερον ούτε 

έαυτοΰ ούτε άλλου. 

— 'Εντελώς οδτω συμβαίνει. 

SHM. Έν τέ> Πω χα! 12ω κεφχλαίω εξακολουθεί δ Πλάτων δεικνύων, δτ( 

ουδέν τών προσόντων τής πεπερασμένης ή πραγματικής δπάρξεως δύναται νά 

άνήχτι εις τό «V. θεωρούμενον χαθ* έιυτό ή απολύτως. Επειδή τό ϊν 
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δέν είναι έν τόπφ, άρα οδτε μετατίθεται, οδτε ίστατχι οδτε άλλοιοδται. 

Έάν έπασχεν άλλοίωσιν, θά έγίνετο άλλο ή αδτό. Έάν έατρέφετο περί έχυτό, 

θ* είχε κέντρον καί μέρη κινούμενα πέριξ τοδ κέντρου, άλλα χό Sv είναι 

άμιρές. Έάν τό ϊν ϊστατο, θά ήτο έν τφ αύτώ τόπφ ή χρόνω ή έν τή αυτή 

καταστάσει, άλλ* τό Ιν, μή δν έν ίχυτώ, δέν δύναται νά είναι έν τώ άλλω. 

Είναι λοιπόν δπέρτερον στάσεως καί κινήσεως. Πάλιν τό Ιν δέν είναι διά

φορον ή Ιτερον έρυτοδ, διότι έάν ήχο ή έγίνετο διάφορον τοδ ενός, δέν θά 

ήτο έν. Άλλ" οδτε έτερον τίνος είναι τό Ιν, διότι άν τό Ιν ήτο Ιτερον 

έτερου θά ήτο ϊν καί έτερον, ένφ είναι μόνον Ιν. "Αν τό ϊν ήτο Ιτερον, ώς 

μετέχον τοδ έτερου, δέν θά ήτο απολύτως Ιν, τό δέ Ιτερον ώς διακρίνον τό 

ϊν άπό τοδ έτερου, έξαρτφ τό ϊν έκ τοδ έτερου καί γίνεται δπέρτερον τοδ ενός 

ώς αρχή διαφοράς. Άλλ' οδδέν δπάρχει δπεροίνω ή πρό τοδ ενός. Άλλ' οδτε 

έν τ^ οδσίφ του είναι Ιτερον τό απόλυτον Ιν, διότι τό Ιτερον δηλοί ποίντοτε 

σχετικόν τι καί έξηρτημένον.'Κκ τούτου, λέγει δ Al. Fouillée (La philosophie 

de Platon, torn. Ι. σελ. 174) προχύπτοοσι δύο τίνα : α') Τό δπέρτατον "Εν, 

πτράγον τά πάντα, τά έτερα καί τά πολλά, τοσοδτον δεσπόζει τών έξ χδτοβ 

παραγομένων, ώστε διαμένει εντελώς άνεξάρτητον αδτών' πάντα μετέχουσιν 

αδτοδ, οδδενός δέ μετέχει τοδτο' 6') Τό απόλυτον ϊν δέν ταυτίζεται μέν, 

άλλα δέν είναι εναντίον ή δλβς διάφορον προς τά δπ* αδτοβ τιθέμενα πολλά, 

άτινα έν αδτώ είναι καί ζώστ xal χινοδντβι. Έν τή καθαρά νοήσει αί θέσεις 

χαί αί αντιθέσεις εξαλείφονται έν δπερτέρα συνθέσ«. Οδτω τό ϊν είναι χαί 

δέν είνχι ταδτόν ή Ιτερον προς δ,τι παράγει χαί κυριεύει —Τό ϊν δέν είναι 

πάλιν ταδτόν προς Ιτερον τι, διότι τότε θά ήτο αδτό τό Ιτερον καί ουχί 

πλέον τό απόλυτον Ιν, έάν δέ τό Ιτερον τοδτο δποτεβή «τι είναι τό Ιν, τότε 

τό ϊν μετέχον του ενός θά έγίνετο βλον τι, δπερ άτοπον. Άλλ' οδτε προς 

εαυτό είναι ταδτόν τό έν' διότι ή ταυτότης χαί ή ένβτης διαφέρουσι. χαί 

βτε τι γίνεται ταύτόν μέ άλλο, δέν γίνεται et* αδτό Ιν. Ή ταυτότης είναι 

αχώριστος τής διαφοράς, δποθέτει πάντοτε δύο τουλάχιστον όρους, χαί όταν 

λέγωμεν δτι βν τι είναι ταδτόν έχοτφ, σογχρίνομεν αδτό προς χρόνβυς »δτοδ 

διαφόρους ή προς ενεργείας αδτοδ διαφόρους. — Διά τόν αδτόν λόγον τό Ιν 

Οδτε δμοιον οδτε άνόμοιον δύναται νά είναι, οδτε προς εαυτό οδτε προς Ιτε

ρον, Ιτι »έ όλιγώτερον δύναται νά είναι ίσον οδτε άνισον. Έν άλλοις λέξεσι 

τό ϊν είναι δπέρτερον χάσης ποσοτικής ή μαθηματικής αναφοράς. Ταυτότης 

χαί έτερότης, Ισότης χαί άνιοότης, ίμοιότης χαί άνομοιότης είναι διορισμοί 

άντχναχλώμενοι ·ίς αλλήλους, ώς χαί 4 λόγος χαί τό έκ τοβ λόγου, τό πράγμα 

καί »Ι Ιδιότητες, οδσία καί φαινόμενον χ. λ. *ν έκάτερος είναι καί νοείται 

l à *οΐ ittpo» χαί έν τφ Ιτέρφ, έχάτερβς δποθέτει τόν Ιτ»ρον χαί εξηγείται 

% * τβ&ετέρβ», «λλά δέν *πβ«λοδσιν Ιτι μίαν ενότητα έν τή έννοια βδτών. 
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Χάριν τοδΈλληνος σπουδχστοδ ώφέλιμον θεωροδμεν νάπαραΰ&σωμεν ενταύθα 

δείγμα τών κρίσεων σοφών ανδρών ίρμωμένων έξ άρχων αντιθέτων προς τχς 

τοδ Πλάτωνρς, ήτοι έκ πραγματολογικών καί αίσθησιολογικών άρχων. Ό 

Πλάτων έδόξαζεν δτι μόνον τό νοητόν, ή ίδέχ είναι τό δντως δν, ή αρχή καί 

ή ουσία τών αισθητών. CK ορμώμενοι βμως έξ απόψεως σκεπτικής ή αίσθητ:κής, 

ώς λ. χ. £ Καντ, άλλην πραγματικότητα δέν άναγνωρίζουσιν ειμή τό αίσθη-

τόν κχί φχινομενικόν δν, αρνούνται δέ πάσχν οντότητα Ιδίαν καί άντικειμε-

νικήν είς τό νοητόν — τόν βεόν. τήν ίδέχν, τό απόλυτον. "Ιδού πώς διά 

τοιούτων κριτηρίων κρίνει ό Ι. Η. Kirchtnan τάκεφ. 10 - 11 τοδ δ.χλόγου : 

Τό κεφ. 10 παρέχει τό πρώτον δείγμα τής 'Ελεατικής διαλεκτικής, οία 

δ'.εμορφώθη εξόχως δπό τοδ Ζήνωνος, απομακρύνεται δμως τής διδασκαλίας 

τοδ Παρμενίδου, καθ' ?/ν τό ϊν είνιι πεπερασμένον, έκτετχμένον, άκίνητον, 

έν τφ αδτφ τόπφ. Άλλα τό ασθενές μέρος τών αποδείξεων κείται πρώτον 

έν τή συγχύσει τών διορισμών ή τύπων σχέσεως μέ τάς Ιδιότητας τών πραγ

μάτων. Ιίαοαι αϊ αληθείς Ιδιότητες ίνυπάρχουσιν βίς τά πράγματα ώς οδσχι, 

τ. I. δέν εξαρτώνται έκ τής δπάρξεως άλλων ή έκ τής όμοιώ·3εα>ς καί τής 

αναφορά; προς άλλα πράγματα. Πράγμα τι δύναται νά είνα; λ. χ. ίρυθρόν 

καί στρογγύλον καί πικρών, καί τάς ιδιότητας ταύτχς διατηρεί άν τε 

συγκρ'.νηται, άν τε μή. πράς άλλα. Τουναντίον δέ ϊέν δύναται καθ' έχυτό 

μόνον έξεταζόμενον νβ είναι ίσον ή ßipoi, άλλα προς τοΰτο είναι άναγ

καΐον δεύτερον τι. προς ο αναφέρεται τό πρώτον διά τών εκφράσεων τού

των, καί κατά τήν φύαιν τοδ δευτέρου τούτου δύνανται αί έναντίχι σχέ

σεις νά άπίβίδωντχι ουγχρίνως καί εις τό πρώτον. Οδτω μία σφαίρα 

σφαιριστηρίου είναι ίση προς άλλην, άλλ' άνισος προς τήν ώθοδαχν αυτήν 

όάίΐον. Οδτως έκαστος είναι πρεσβύτερες τοδ υίοδ αδτοδ καί νεώτερος τοδ 

πατρός αδτοδ. 'Επειδή δέ οι διορισμοί ούτοι σχέσεων υφίστανται μόνον έν 

τή διάνο'.« ημών, ουδέν έχουσιν énag%ov (!) περιεχόμενον, καί δύνανται οί 

αδτοί διορισμοί νά λέγωνται περί τών διχφσρωτάτον πραγμάτων, χαί αντι

στρόφως οί μάλλον αντίθετοι νά άποδίδωνται είς τά αδτά, χαί τχδτχ συγχρό

νως. Αιά ταύτα χαί ό νόμος τών άντιφασχόντων δέν ισχύει έπί τούτων τών 

διορισμών ή τύπων σχέσεως, άλλα μόνον έπί τών διορισμών,οίτινες δηλοδοί τι 

δπάρχον. — Δεύτερον ελάττωμα τών αποδείξεων τούτων είναι δτι έν τχίς 

προχειμέναις χαί έν τσίςαυμπεράαμασι γίνεται χρήκς πολυσήμαντων λέξεων 

χχτά διάφορον Ιννοιαν. Οδτω τό ϊν δηλοί τήν μονάδα, ή τό Ιν, ή τήν ένό-

τητ», Τό ϊν 1) ώς μο*άς είναι τό στοιχείον, έξ οδ σχηματίζονται οί άριθμ&Ι 

κχί επειδή οί αριθμοί θηλοθσιν αναφοράς, διό τό ìν τοδτο δέν είναι βν* 2) 

Τό ϊν δηλοί τό Ιν, ώς ένόοον αδτό οί Έλεάται, ήτοι ϊν δν κ.τ.λ.' 3) Δηλοί 

τό τί, τό άτομικόν, δ,τι αποτελεί τήν περιοχήν ι«*ί εννοίας' 4) Τήν 

ενότητα, ήτις προϋποθέτει χαί συνδέει διαφόρους διορισμούς ενός άντιχειμέ-
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νου. Ό Παρμενίδης μεταχειριζόμενος τό ϊν ότέ μέν κατά μίαν, 6τέ δέ 

κατ' άλλην σημασίαν, δύναται ν' άποδεικνόη τά μάλλον εναντία. Τό αδτό 

συμβαίνει χαί μέ τάς λέξεις είναι xal ioxiv, αιτινες βηλοδαι άφ' ένας τήν 

δπχρξιν τοδ δποκειμένου καί τοδ κατηγορουμένου κρίσεως, άφ' έτερου δέ 

τήν άπλήν σύνδεσιν αυτών άνευ ενδείξεως τ?,ς δπάρξεως αυτών. — Οδτως at 

ανωτέρω αποδείξεις τοδ Πλάτωνος δείχνυνται ώς σοφίσματα ! Ή προϋπόθε

σες τβδ Παρμενίδου είναι: «Τό ϊν Ιστι». Τό fot* δηλοί προφανώς δπαρξιν, 

έξ χυτής δέ εξάγει πρώτον, βτι τό ϊν δέν είναι πολλά, οδχί δηλ. ότι παρά 

τό ίν δέν δύνανται νά δφίσχανται χαί πολλά ή άλλα, άλλα μόνον δχι τό ϊν 

δέν είναι πολλά. Τοδτο δέν θά ήδύνατο νά άμφισβητηθή, άν οί διορισμοί ού

τοι έδήλουν τι δν, άλλ'αμφότεροι δηλοδσιν απλώς αναφοράς χχί διά τοδτο 

δύναται τό αδτό άντικείμενον νά είναι ϊν άμα καί πολλά. Ούτως ή μία 

πόλις είναι καί πολλοί οίχίαι. Τό 8λο* καί τά μέη του είναι ωσαύτως τύ

ποι σχέσεως, καί προς έφαρμογήν αδτών δέν είναι άναγκαΐον τά μέρη Ιργω 

νά χωρισθώσιν, άλλ' άρχε! χατά οιάνοιαν νά πχρασχαθώσιν ώς τοιαύτα. 

'ϋΐαύτως ουδεμία ανάγκη τό βλοννά είναι τοιοδτον, ώστε τά μέρη αδτοδ νά 

άπτωνται αλλήλων, άλλ' άρχεί νά δύνανται νά συνδέωνται έν τφ νφ. Οδτω 

τό ήμέτερον ήλιαχόν σύστημα είναι ϊν όλο«, καίτοι τά μέρη του χωρίζονται 

αλλήλων κατά εκατομμύρια μίλλια, καί αντιστρόφως είνχι μίροί τοδ ένα

στρου οδρανοβ. Διά τοδτο καί τό ϊν τοδ Παρμενίδου δύναται νά πχρασταθή 

ώς Ιχον μέρη, άφοδ εκτείνεται έν τόπφ. Καθ' δσον άρα οδτοι οί τύποι σχέ

σεως όλου xal μερών, δέν βύναντχι νά χωρίζωνται άπ' αλλήλων, όπως ουδέ 

τό αίτιον χωρίζεται άπό τοδ αποτελέσματος αυτού, είναι φανερόν fitt τό ϊν 

ίν σχέσει προς τά χατά οιάνοιαν τιθέμενα τοπικά μέρη αδχοδ δύναται νά 

νοζτα·. καί ώς όλον. 

Ό τ : νδν ή αρχή, τό μέσον καί τό τέλος αποκλείονται άπό τοδ ενός, 

τοδτο αντίκειται είς τήν ιδίαν τβδ Παρμενίδου βιβασχαλίαν, καθ' ήν τό Sv 

είναι πεπερασμένον. διότι τό άπειρον δπολαμδάνει ώς τό ατελές. Έν τούτοις 

ά:χή χαί τέλος είναι μόνον βρια, πέρατα τών αντικειμένων κχί ώς τοιχδτα 

είναι μόνον σημεία, άνευ τοπικής εκτάσεως. Διά τοδτο τό οριον τοδ άλλου 

αντικειμένου, όπερ εφάπτεται νοδ πρώτου, πίπτει είς τό αυτό σημείον. ανα

λόγως πρ,βς τό σημείον, Ινβα συναντώνται αί δύο πλεοραΐ μιας γωνίας, χαί 

ένεκα τούτου δύναται τό περατοδν σημείον τβδ ενός νά συλλαμβάνηται χαί 

ώς περχτσδν σημείον του άλλου χαί νά θεωρήται ώς σχέοτς. Τά αυτά καί 

«ε^ί τοδ μέβου. δπερ είναι χαί αδτό ϊν σημείον. Άλλ' ό Παρμενίδης πραγ

ματεύεται τήν αρχήν, τό μέσον χαί τό τέλος ώς μέρη τβδ αντικειμένου. 

Οπερ ΑΪναι όλως έσφαλμένον, διότι ταθτα είναι άπλα αημείχ, πέρατα άνευ 

έΚΜάαεως παΐ άρα «δδέν μέρος τοδ εκτεταμένου αντικειμένου. Κατά ταδτα 
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al προχείμεναι είναι ψευδείς χαί τό έξ αδτών συμπέρασμα αντιφάσκει προς 

τήν ίδίχν διδασχαλίαν τοδ Παρμενίδου. 

Έκ τοδ δτι τό ϊν δέν ϊχει μέρη, συμπεραίνεται δτι οδδχμοθ δπάρχει. 

Πλην τά σημεία επαφής δέν είνχι μέρη, άλλα μόνον σημεία, καί τό έν 

iavtôi δπάρχειν είναι έννοια σχέσεως ήν δύναται τις έπί έκαστου πράγ

ματος νά χαταφάσχη χχί άποφαβχη, καθ' ήν Ιχει σύλληψιν τοδ è* iatmp. 

Διότι άν δι'αδτοδ νοήται ή ταβχότης, τότε έχχστον πράγμα είναι έν 

έαυτφ, διότι οδτε άλλο είνχι οδτ· έχτός έχυτοδ- πρόκειται λοιπόν διπλή 

άρνησις, επομένως ώς συμπέρασμα ή χατάαασις βτι τό πράγμα είναι 6,τι 

είναι. Άν δμως τό έν έαυτφ ληφθή τοπικώς, τότε τό άντικείμενον διχάζεται 

είς sv έσωτερικόν κχί είς ϊν έξωτερικόν περιστοιχ'ζον αδτό, άλλα τοδτο άγει 

εις τό χΐύνχτον οδχί μόνον προκειμένου περί τοβ ενός άλλα καί περί παντός 

εν τόπ'ρ αντικειμένου—δτι δέ τό Ιν, έν τόπφ νοούμενον, δέν δύναται νά είναι 

έν άλλψ, είνχι άναντίρρητον. Πλην άν είναι ψ*υβές ότι είναι άπειρον, δτι 

δεν ϊχει πέρατα, καταρρέει κχί διι τό ϊν δέν δύνχτχι νά περατοδται δπό 

άλλου καί νά είναι sv αλλ». Άλλ' άρκοδσι ταδτχ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB 

Tò Sv «ίνα* Αχρονον, άννπαρχτον, Αγνωστον. 

(Ηλικία — Χρόνος)— 'Αλλά πως; Νομίζει τις δτι είναι 

δυνατόν το εν νά είναι πρεσβύτερον ή νεώτερον ή νά έχη τήν αυ

τήν ήλικίαν μέ άλλο ; 

— Διατί δχι; 

— Διότι έάν τό Ιν είχε τήν αυτήν ήλικίαν ή μέ έαυτδ ή μέ 

άλλο, θά μετείχεν ΐσότητος χρόνου ή όμοιότητος, αί οποίοι, ως 

εϊπομεν, δέν άνήκουσιν είς τό έν, ούτε ή όμοιότης οδτ« ή ίσότης. 

— Ναί, τδ εϊπομεν. 

— Kai προσέτι εϊπομεν, δτι το Εν δέν μετέχει ούτε άνομοιό

τητος οδτε άνισότητος. 

— Βεβαίως. 
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— Πώς λοιπόν δύναται τό Ιν, τοιούτον δν, νά είναι πρεσβύ-
τερον ή νεώτερον ή νά έχη τήν αυτήν ήλικίαν μέ άλλο ; 

— 'Αδύνατον. 

— Το Ιν λοιπόν δέν δύναται νά είναι οδτε πρεσβύτερον οδτ* 

Vfwttpov, οδτε τής αυτής ηλικίας μέ εαυτό ή μέ άλλο. 

— Οδτω φαίνεται. 

— "Άρα τδ Ιν, έάν είναι τοιούτον, δέν δύναται νά είναι ουδό

λως έν χρόνω* διότι άλλως δέν είναι ανάγκη, έάν ύπάρχη τι έν 

χρόνω, νά γίνηται πάντοτε αυτό πρεσβύτερον έαυτοΰ; 

— 'Ανάγκη. 

— 'Αλλά τό πρεσβύτερον δέν είναι πάντοτε πρεσβύτερον νεω

τέρου ; 

— Πως τούτο ; 

— 'Εκείνο δπερ γίνεται πρεσβύτερον εαυτού, αυτό γίνεται 

συγχρόνως καί νεώτερον εαυτού, έάν μέλλη νά έχη εκείνο σχε

τικώς προς τό Οποίον γίνεται πρεσβύτερον. 

— Πως εννοείς αυτό ; 

— Ούτως : 'Εκείνο δπερ είναι ήδη διάφορον άλλου, δέν δύνα

ται νά γείνη διάφορον αυτού, άλλα τά ήδη δντα διάφορα εϊναι 

ήδη διάφορο, τά δέ ύπάρξαντα διάφορα υπήρξαν διάφορα, τά μέλ

λοντα νά είναι διάφορα μέλλουσι νά είναι διάφορα, άλλα τό γι

νόμενο ν διάφορον άλλου ούτε υπήρξε, ούτε μέλλει νά είναι, ούτε 

είναι ακόμη διάφορον τού άλλου, αλλά γίνεται μόνον διάφορον 

αύτοο, καί κατ' ούδένα άλλον τρόπον είναι. 

·— 'Ορθώς. 

— 'Αλλά προσέτι τό πρεσβύτερον είναι διάφορον προς τό νεώ

τερον καί προς ουδέν άλλο. 

— Nel. 

— "Αρα τδ γενόμενο ν πρ. >6ύτερον έαυτοΰ έξ ανάγκης γίνε-

cai συγχρόνως καί νεώτερον εαυτού. 

'Αλλ* ακόμη πρέπει νά γίνεται τούτο οδτε είς περισσότερο ν 

οδτ» είς όλιγώτερον χρόνον, άλλα πρέπει είς Ισον χρόνον .νά γίνη« 

ται καί νά είναι καί νά Ιχη γείνει καί νά μέλλη νά είναι. 
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— Kai τοΰτο άναγκαΐον. 

— "Αρα είναι άναγκαΐον, ώς φαίνεται, δσα ύπάρχουσιν έν 

χρόνω καί μετέχουσιν αυτού, νά Ιχη Ικαστον τήν αυτήν προς 

έουτό ήλικίαν καί νά γίνηται συγχρόνως καί νεώτερον καί πρε

σβύτερον έαυτοΰ. 

— Ούτω φαίνεται. 

— 'Αλλ' δμως τό ίν δέν μετέχει τών συμβεβηκότων τούτων. 

— Ναι, δέν μετέχει. 

— "Αρα ουδέ χρόνου μετέχει τό Ιν, ουδέ είναι έν χρόνο,) τινί. 

— ΟύχΙ βέβαια, ώς άποδεικνύουσι τά λεγόμενα. 

— Τί λοιπόν ; τό «υπήρχε» καί τό «ϊχει γίνει» καί τό «έγί

νετο» δέν φαίνονται δτι δηλούσι μέθεξιν παρελθόντος χρόνου ; 

— Μάλιστα. 

— Kai ακόμη αί φράσεις «θά είναι» καί «θά γείνη» καί «θά 

Ιχη γίνει» δέν δηλούσι μέθεξιν τού μέλλοντος χρόνου ; 

— Ναί. 

— Kai τά «είναι» καί «γίνεται» ουχί μέθεξιν τοΟ παρόντος ; 

— Βεβαιότατα. 

— 'Εάν άρα τδ Ιν μηδόλως μηδενός χρόνου μττέχη, ούτε ποτέ 

είχε γίνει, ούτε έγίνετο, ούτε ήτο ποτέ, ούτε τώρα ϊχει γείνει, οδτε 

γίνεται, ούτε είναι, ούτε έπειτα θά γίνηται, ούτε θά Ιχη γίνει, οδτε 

θά είναι. 

— 'Αληθέστατα. 

(Ουσία - "Ον)~ 'Αλλά δέν δύναται τι νά μετέχη ουσίας κατ' 

άλλον τρόπον ει μή κατά Ινα έκ τούτων. 

— 'Αδύνατον. 

— "Αρα τό Ιν δέν μετέχει ουσίας κατ' ούδένα τρόπον. 

— Ναί. 

— "Αρα ουδόλως υπάρχει τό Ι, 

— Ούτω φαίνεται. 

— "Αρα οδτε είναι κατά τρόπον τοιούτον, ώστε νά είναι Ιν, 

διότι άλλως θά ήτο ήδη δν καί θά μετείχε ουσίας* άλλ'ώς φαίνε-

Πλάχοννοί — Παβμβνίοήε ** 
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ται, τό Sv οδτε Ιν είναι, ούτε υπάρχει, έάν. πρέπη νά δωσωμεν 

είς τόν τοιοΰτον συλλογισμόν πίστιν. 

— Έμπορε! νά Ιχη οδτω. 

— Είς εκείνο δί, δπερ δέν υπάρχει, είναι δυνατόν είς το μή 

δν τούτο νά ύπάρχη (άποδίδηταί) τι -εις αυτό ή εϊς τι τών έαυτοΰ ; 

— Καί πώς τούτο θά ήτο δυνατόν ; 

— Ούτε άρα δνομα ανήκει εις αυτό, οδτε έννοια, οδτε επι

στήμη, οδτε αίσθησις, οδτε δόξα. 

— Ούτω φαίνεται. 

— Οδτε ονομάζεται λοιπόν, ούτε ορίζεται, οδτε γινώσκεται, 

οδτε τι έκ τών δντων έχει αϊσθησιν αύτοΰ. 

— Ναί. 
— 'Αλλά είναι δυνατόν ταοια νά άληθεύωσι περί τοϋ ενός; 

— Έγώ τουλάχιστον δεν δύναμαι νά τά παραδεχθώ. 

IHM Τό Ιν, εξακολουθεί ν Παρμενίδης, ή μάλλον 6 Πλάτων, είναι άχρο* 

νον xal atotov προς τό Ιν οδτε παρελθόν δπαρχει, οδτε παρόν οδτε μέλλον. 

Καί επειδή οδτε έν τόπ# είναι οδτ» iv χρόνφ, τό ϊν δέν μετέχει ουσίας, δέν 

δπχρχει. "Αρα είναι όλως «γνωστόν. Ούτως αναιρείται αδτή * διδασκαλία 

τών Έλεχτών. Χρόνος, τόπος, ποσόν. πάσα·, αί τελειότητες αί «νήκουβαι 

είς τό πεπερασμένον δν αίρονται άπό τοδ απολύτου ενός. Έν τούτοις ό 

Πλάτων τό άρνητιχόν τοδτο συμπέρασμα οδτε απολύτως δέχεται οδτε απο

λύτως απορρίπτει, σκοπεί δέ μόνον νά διχλλάξς τά εναντία. Τήν άμοιβαίαν 

δέ μέθεξιν τών (βοών πραγματεύεται έν τφ «Σοφιστή», όστις παρέχει τήν 

χλείδχ προς λύαιν τών αινιγμάτων τοδ «Παρμενίδου», κχί *.ά τοδτο βίβομεν 

έντκδθχσόντομονπερίληψιν αδτοδ. - Ό Πλάτων έντφ «ϊοφίσϊή» αποδεικνύει 

πρώτον δτι τό απόλυτον τό Αψο^ημίνο* μή δν δέν δύναται οδτε νά βηλωθή 

διά τής γλώσσης οάτε νά ακοβοθζ, είς τι δν, διότι άλλως θά ήτο, διό οδτ» 

•ίναί τι οδτε είναι δεχτιχόν αριθμήσεως ή ποσού τό μή ϊν, οδτε δύνα

ται νά συλληφθ£. β.ότι δ,τι συλλχμβάνομεν είναι πάντοτε το·'»το ή εκείνο, 

Ιν ή πολλά, βν. Τό μή δν λοιπόν είν*ι «άβιανόητον χαί άρρητον xxl άφθεγ-

χτον καί άλογον». — Άλλα τί «ίνα-, τό εναντίον αδτοδ, τό δν : Ό Πλάτων 

ανακρίνεται ίξετχζων πρώτον χ*ί άνχ.ρώ« τάς θεωρία; τών πρό χδτοδ φιλο-

σοφησάντων χαί μάλιστα τή« τών Έλεαιών. Έάν είναι ϊν τό πάν χαί δέν 

***>ΧΪ ·1μή Ι* μόνον πράγμχ, Ιπετιι δτι τό δν είνχτ Ιν, άλλ* επειδή τά 

ϊν κχί τό βν ε*»ν· » i e o i x ά>.λ·ίλ«.ν. ίθοδ άμέσω; δπάρχβυσι δύο πιάγματα, 
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τό ϊν καί τό δν. Προσέτι τό εν δν είναι βλον Ιχον αρχήν, μέσον καί 

τέλος, (δμοιον, λέγει ό Παρμενίδης, κατά τόν δγχον μέ εδχυχλον σφαίραν). 

Τό μεμερισμένον δέ τοδτο δλον πρέπει νά μένη Sv' άλλα είναι αδύνατον τό 

Ιχον μέρη νά είναι αληθώς Ιν. Έάν πάλιν τό δν μετέχη μόνον τοδ ενός, 

τό ϊν δπερέχει αδτοδ καί, επειδή ταύτα φύσει διαφέρουσι, θά είναι δύο. Προ

σέτι, άν τό δν μετέχον τοδ ενός Si* tlvat δι* έαυτοβ όλον, καί άν τό δλον 

*§**· καθ' έχυτό, το δν στερείται Ιαυτοδ, τοδ δντος, μετέχον τοδ μή δντος 

(χοδ όλου), χαί οδτω πάλιν τά πάντα γίνονται πλέον τοδ ενός, επειδή τό ϊν 

χαί τό δλον έχουσι διάφορον φυσιν. Έάν δέ τό δλον δέν ύπάρχη, τότε, 

επειδή πάν δ,τι γίνεται, αποτελεί ϊν δλον χαί ϊχει μέρη, οδτε ουσία οδτε 

γένεσις δύναται νά ύπάρχη...Ή δόξα τών Έλεατών, δτι τό ϊν μόνον ϊατι, 

τό δέ μή δν οδχ Ιστι, πχρέχει Ιαχ^ΟΊ επιχείρημα είς τους Ιοφιστάς, οίτινες 

διατείνονται δτι, έάν τό μή δν δέν ύπάρχη, δέν υπάρχει ψεδβος δτι πάν δν, 

πάν δ,τι υπάρχει ftgòg ήμ&ί είναι άναγχαίως αληθές, τό δέ μή δν οδτε γι-

νώσχομεν οδτε αίσθανόμεθα, ουβέ δυνάμεθα νά λέγωμεν δτι πράξίς τις είναι 

χακή, άδικος κ. λ. "Ο,τι ύπαρχε·, δι" Ικχστον, αδτό είναι τό αληθές χαί 

-δίκαιον. 

Μετά τού; Έλϊάτας ό Πλάτων στρέφεται χατχ τών δοξαζόντων, δτι τό 8ν 

είναι μόνον τό σωματιχόν. ότι δπχρξιν έχουσι μόνα τά αισθητά Αντιτάσσει 

-βέ κατ' αδτών τήν ίμολογβυμένην δπαρξιν τής ψυχής, τής δικαιοσύνης, τής 

φρονήοεως καί τών άλλων αρετών καί χακιών, αΐτινες δέν είναι σώματα, χαί 

δμως είναί τι, διότι έπιδρώσιν έπί τής ψυχής. — "Ον λοιπόν πατά τόν Πλά

τωνα είναι iv γένει πάν τό Ιχον τήν δύναμιν νά άσχή ένέργειαν έπί άλλο» ή 

νά βέχητχι ένέργειαν άλλου. — Οδτως αναιρεί χαί τους δλως εναντίους τών 

ολσφρόνων, τοδς Ιδεολόγους εκείνους, οίτινες δοξάζουσινβτι α'ι ίδέαι είναι αφη

ρημένα καθολικά, β « ή μέν αίσθησις αντιλαμβάνεται τό οβιμχτιπόν, τό διηνε-

κώς μεταβαλλόμενον χαί γινόμενβν, είς 8 άνήπει τό ένεργείν χαί τό πάσχει>, 

6 δέ λόγος συλλαμβάνει τό δν, τήν ούσίαν, ήτις είναι πάντοτε ή αδτή 

προς έαυτήν καί οδτ« ενεργεί οδτε πάσχει. Αί ίδέαι κατ' αυτούς είναι ακί

νητοι. αδρανείς καί απαθείς Άλλ' Ι Πλάτων αντιλέγει δτι, άν ταδτα 

άληθεύωσι, τότε κχί έν τή σολλήψει τοδ δνχος δέν δπάρχει οδτε ενέρ

γεια οδτ« πάθος. Διότι άν ή γνώσις είναι ενέργεια, τό γίνωοκάμενον δν 

πάσχει χαί χινείχχι δπό τής γνώσεως* άν δέ τό δν είναι άμοιρον ενερ

γείας χαί άκίνητον, τότε αίρεται ή ζωή χαί ό νοδς άπό τοδ βντος, 

•«Άλλ'είναι αδύνατον vi πεισθί τις ότι τό τέλειον, τό Mvt*t&t δν. δέν έχει 

-χίνηον» καί ζωήν χαί ψυχήν χαί φρόνηβιν, δτι οδτε ζη βδτβ νοεί, άλλα, 

σεμνόν χαί άγιον xxl χωρίς νο&ν, ίβταται άκίνητον·. "Ινα λο·πόν ύπάρχη 

γνώσ-.ς, βέοννά ύπάρχη κίνηατς κχί κινουμενον.—Άλλ' έξ άλλου *άν έπεχρά-

τει Βιηνεχής κίνησις καί μεταβολή πάντων, ώ; έδόξαζβν t 'Ηράκλειτος, 
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έάν τι δέν έμενε ταύτόν προς έχυτό, δτε πρόκε·.τχ·. νά συλληφθώ, θά ίξη-

φανίζετο χαί ή γνώοις. Πάρα τήν κίνησιν άρα δπαρχει άναγκαίως καί ή 

σχάοις είς πίνΐχ τά 3ντ«. 

Ti αληθές λοιπόν χαθολικόν, ή ίδία, είναι ή ίνότης τών ένχνχίων, τβδ 

ενός καί τών πολλών, τοδ δντος κχί τοδ μή δνχος, τής κινήσεως καί τή"; 

στάσεως κ. λ. Άλλ' έν τή ένότητι ταύτη δέν αίρονται τά εναντία καί ή 

διαφορά αδτών, οδτε πρέπει νά έξαίρωμεν μάλλον αδτών τήν ενότητα, διότι. 

είνχι έπ'Τσης αναγκαία χαί εκείνα καί άνευ εκείνων οδβέ αδτη υπάρχει. Ό 

Πλάτων προς άποϊειξιν τής συμπλοκής ή μεθέξεως τών Ιδεών λαμβάνει τά 

έξης τρία ζεύγη, δν καί μή δν, κίνησιν καί στάσιν, ταύτόν καί έτερον.'Η κίνη-

οις χαί ή στάσις είνχι εναντία μετέχοντα τοδ όντος, διότι αμφότερα tirai. Τό 

ταδτόν xal τό Ιχερον διαφέρουσι τής στάσεως xat τής κινήσεως, αδτχι δμως 

μετέχουσιν εκείνων, διότι έκατέρα είναι χαίτη· προς έαυτήν xal έτερα τοδ εναν

τίου χδτής. Τό δν χαί τό ταδτόν διαφέρουσι, διότι άν ήσαν ταύτα, τότε, επειδή 

ή κ'.νησις καί ή ηρεμία μετέχουσι τοδ δντος καί είνχι δντα, θά είναι καί 

ταύτα. Τό έτερον λέγεται μόνον σχετικώς προς Ιιερόν τ:, δέν είναι λοιπόν 

ταδτόν προς τό δν, διότι τά έτερα είσί. Τό τχδτόν κχί τό έτερον δπάρχοοσιν 

είς πάσας τάς ιδέας κχί εις πάντα τά πράγματα, ών Ικαστον είνχι τχύ-

τόν, χαί δέν είναι ταύτόν, είναι Ιτερον. Καί ή χίνησις είναι Ιτερον τοδ ίντος, 

χαί «ατά τοδτο δέν είναι, άλλ* επειδή μετέχει τοδ δντο;, είναι. 'Ομοίως 

πρέπει νά νοώμεν τό μή δν καί νά τό άποδίδωμεν είς πάσας τάς ιδέας, 

διότι ή έτεροτης, τό Ιτερον, παρόν έν έκαστη ποιεί αδτήν διάφορον τοδ δν

τος, μή δν Τό μή δν λοιπόν δέν είναι τό απολύτως εναντίον τοδ δντος, τό 

άσύλληπτον μηδέν, άλλ' Ιτερον τι* πάσα δέ ίδέα μετέχουσα τού μή δντος 

δέον συνάμα νά «irai, ίνα είναι δ,τι είναι. Τό μή δν άρα υπάρχον παν

ταχοδ, ευρίσκεται κχί έν τοίς λόγοις, έν τή γνώμφ χαί τή φχντασίφ. Έ χ 

τούτου τό ψεδδος χαί τό σόφισμα. Ό ψευδής λόγος λέγει τό μή δν ώς βν. 

Τοιχδται έν ολίγοις al βιδχσχαλίαι τοδ «Σβφιστοδ». Προσθετέον Ιτι βτι 

£ Πλάτων θεωροί πχιβαριώβη τήν διαλεκτική ν, ήτις καταδεικνύει τήν σβνύ-

ftxpftv ιών εναντίων Ιν τ · αδτώ βντι, άλλα κατά διαφόρους απόψεις, βτι 

λ. χ. ό Σωκράτης είναι είς, άλλα κβά πολλά, διότι ϊχει κολλά μέρη καί 

Ιδιότητας. Tè βύβκολον άμα χαί ώραΐον είναι νά δεικνύηται, βτι εκείνο 

δπερ είναι Ιτερον αίνε» ταδτόν καί δ,τι είναι ταδτόν είναι έτερον καί ωσαύ

τως κατά τήν αδτήν άναφοράν βτι βποο είναι τό ϊν αδτών, είναι καί τό 

άλλο. Τό νά άποδειχνΰη δμως τό ταύτόν κατά τίνα τρόπον ώς Ιτερον χαί 

τό Ιτερον ώς ταύτόν, καί τό μέγα ώς μικρόν χαί τό δμοιον ώς άνόμοιον. 

χαί νά άσμενίζη παρουσιάζων πάντοτε τά αντίθετα είς τάς συζητήσεις, τοδτο 

«έν •είναι αληθινός Ιλέγχος, άλλ* αποδεικνύει δτι 6 φέρων τοιαδτχ επιχειρή

ματα είναι νεόφυτος, μόλις άρχίζων νά έξετάζη τήν άλήθειαν. Τό νά έπι-
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χειρή νά άποχωρίζη πάντα άπ' αλλήλων είναι πλημμελές καί ίδιον άμούσου 

καί άφιλοσόφου νοδ. Αιότι τό χωρΐζειν Ικαστον άπό πάντων τών άλλων είναι 

εντελής έξαφχν.σ'.; τδν λόγων, διότι 6 λόγος (ένδιάθετος κχί προφορικός) 

βίναι ή συμπλοκή τών ειδών, ή ένωσις τών ιδεών ι*£οφ. 25Ö). Ή δέ ίδέ2 

είναι ή ένότης τοδ δντος καί τοδ μή δντος. Τό αληθές είναι τό δν, άλλα 

τοδτο δέν είνχι άνευ αρνήσεως* τά μή δν tivat ουσιώδης διορισμός του δντος, 

καί τό τχδτόν μετέχει τού έτερου, τό Si ϊτερον,ώς τό μή δν, είναι κατά τήν 

αδτήν άναφοράν καί ταύτόν δέν ύπάρχουσι διάφοροι δψε·.; «ρός άλλήλας 

αντίθετοι χαί άλληλα; άποκλείουσα:. 

"Ο Πλάτων έν τοίς προηγούμενοι; κεφαλαίοι; αφήρεσε πάντα δ;ορισ;ιον 

άπό τοδ Ενός* έν τή επομένη θέσει θά άποίώσ^ χυτέ) πάντα τά προσόντα 

αδτοδ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ 

Β' θέσις. El το tv Μάτι (σχετικώς), τίνα τά επακόλουθα ; 

(Άντίθεαις) Al ίδέαι xal ό νοητός κόσμος. — Tò tv είναι 

πολλαπλοϋν, ξχει μέρη. Εϊναι Απειρον το πλήθος xai 

ποιεί Αναγχαίαν τήν συνύπαρξιν πολλών. 

— θέλεις λοιπόν νά έπανέλθωμεν ακόμη μίαν φοράν είς τήν 

ύπόθεσιν ημών, ίνα ΐδωμεν μήπως διά νέας εξετάσεως μάς φανε

ρωθώ άλλο τι ; 

— Πολύ επιθυμώ τοοτο. 

— Λοιπόν, έάν τό έν ύπάρχη, συμφωνοΟμεν, δτι τά έξ αυτού 

επακόλουθα, οιαδήποτε είναι ταύτα, πρέπει νά άναγνωρίζωνται 

ύφ' ημών* δέν έχει ούτω ; 

— Ναί. 

— Πρόσεχε λοιπόν έξ αρχής. *Αν τό έν είναι, άρά γε δύνα

ται αυτό νά είναι μέν, αλλά νά μή μετέχη ουσίας (υπάρξεως) ; 

— 'Αδύνατον. 

— Λοιπόν καί ή ουσία (τό είναι) τού ενός δέν δήναται νά 



64 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

είναι τό αυτό δπως τό έν, διότι άλλως οδτε εκείνη θά ήτο ού : 

αυτού, ουδέ τούτο τό ίν θά μετεϊχεν εκείνης, άλλα θά ήτο τδ e :c 

Λβάγμα, äv τις Ιλάγά ι το " Α είναι, ή tò "Εν "Εν. Τώρα 'μ-j; 

ή δπόθεσις ημών δέν είναι αδτη: άν τό Έν Έν, άλλα, άν τα Έ ν 

είναι, τίνα τά αναγκαία επακόλουθα ; Δέν έχει οδτω ; 

— Βέβαια. 

— Λοιπόν τό είναι σημαίνει άλλο τι παρά τό tv. 

— Άναγκαίως. 

— "Αρα καί τό ύφ' ημών λεγόμινον, έάν τις είπη συλλήβδην, 

δτι τό έν είναι, ουδέν άλλο δηλοί ειμή, δτι τό Εν μετέχει τού είναι 

(τής ουσίας). 

— Ουδέν άλλο. 

— Πάλιν ήδη θά έρωτήσωμεν : άν τό Ιν είναι, τί έπεται έκ 

τούτου ; Έζέταζε λοιπόν άν ή ύπόθεοτς αδτη δέν σημαίνη άναγ

καίως, δτι τό έν είναι δν τοιούτον, ώστε νά Ιχη μέρη. 

— Πώς τοΰτο συμβαίνει ; 

— Κατά τόν έξης τρόπον: Έάν τό είναι λέγηται περί τού ένος 

δντος καί τό Ιν λέγηται περί τού δντος ενός, κοί άν δέν είναι μέν 

τό αυτό πράγμα ή ουσία (τό είναι) καί τό Ιν, αλλά αποδίδεται είς 

τό αυτό εκείνο, τό οποίον ύπεθέσαμεν, ήτοι είς τό Sv δν, δέν είναι 

κατ' ανάγκην δν δλον αυτό τδ Ιν, μέρη δέ τούτου δέν είναι τό Ιν 

καί τό είναι *, 

— Κατ' ανάγκην. 

— 'Αλλά καθέν έκ τών δύο τούτων μερών θά είπωμεν, δτι εί

ναι μόνον μέρος, ή πρέπει νά είπωμεν δτι τό μέρος είναι μέρος 

τοδ δλου; 

— Τού δλου. 

— Κοί δλον είναι «κείνο, δπερ είναι Ιν καί ϊχει μέρη; 

— Ναί. 

— 'Αλλά «ώς ; Ικαστον τών δύο τούτων μερών τού ενός δν

τος, δηλ. το tv κοί τό δν, δύναται άρά γε νά λείψη τό μέν ίν νά 

t&MK μέρος τοΟ είναι, το δέ δν νά άνηκη είς τό Ιν ως μέρος αυτού ; 
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— "Αρα πάλιν Ικαστον τών μερών τούτων περιέχει ώς μέρη 

τό ϊν καί τό δν, καί οδτως Ικαστον μέρος γίνεται τουλάχιστον έκ 

δύο πάλιν μερών, καί διά τόν αυτόν λόγον πάντοτε συμβαίνει τούτο: 

δ,τι μέρος προστεθη* ϊχει Ιν έαυτφ τά δύο ταύτα μέρη. Διότι τό Ιν 

περιέχει πάντοτε τό δν καί τό δν τό Ιν. "Ωστε αναγκαίας, επειδή 

πάντοτε γίνονται δύο, ουδέποτε δύνανται νά είναι Ιν. 

— 'Αληθέστατον. 

— Δέν είναι λοιπόν οδτω άπειρον κατά τό πλήθος τό Ιν; 

— Φαίνεται. 

— Έξέτασον τώρα ακόμη καί κατά τδν έξης τρόπον. 

— Ποίον ; 

— Ίσχυριζόμεθα, δτι τό δν μετέχει τής ουσίας καί δτι ©Ίά τοοτο 

είναι. 

— Ναί. 

— Καί διά ταΟτα τό Ι ν δν έφάνη δτι είναι πολλά. 

— Βέβαια. 

— 'Αλλά πώς; αυτό τό Ιν, δπερ, ώς ίσχυριζόμεθα, μετέχει ου

σίας, έάν διά τής διανοίας συλλάβωμεν αυτό καθ' εαυτό μόνον, 

άνευ τούτου (τής ουσίας), τού οποίου, ώς λέγομεν, μετέχει, άραγε 

Ιν μόνον θά φανή" ή καί πολλά τό αυτό τοΰτο; 

— Έν, κατά τήν γνώμην μου τουλάχιστον. 

— 'Ας ΐδωμεν. Έξ ανάγκης διάφορον είναι ή ουσία αυτού 

καί διάφορον αυτό τό Ιν, διότι τό Ιν δέν είναι ουσία, αλλά ώς Ιν 

μετέσχε τής ουσίας. 

— Έξ ανάγκης. 

— Καί λοιπόν, άν διάφορον είναι ή ουσία, διάφορον δέ τό Ιν, 

ούτε διά τού ενός είναι διάφορον τής ουσίας τό Ιν, οδτε ή ουσία, 

διά τό δτι είναι ουσία, είναί τι άλλο τού ενός, άλλα είναι διάφορα 

αλλήλων διά τής διαφοράς κοί τού άλλου. 

— 'Αληθώς. 

— "Ωστε τό Ιτερον (τό διάφορον) δέν είναι τό αυτό ούτε μέ το 

δν ούτε μέ τήν ούσίαν. 

— Πώς θά ήτο ταύτόν ι 
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— 'Αλλά τί ; έάν έκλέξωμεν έξ αυτών είτε θέλεις τήν ούσίαν 

καί τό Ιτερον, είτε τήν ούσίαν καί τό Ιν, είτε τό Ιν καί τό έτερον. 

άρά γε καθ' έκάστην έκλογήν (συνδυασμόν) δέν έκλέγομεν δύο 

τινά, τά όποια ορθώς δύνανται νά -όνομάζωνται Αμφότερα ; 

— Πώς τούτο ; 

— Οδτω* δύναται τις νά είπη: ούσίαν ; 

— Δύναται. 

— Καί πάλιν δύναται νά είπη : iv ; 

— Δύναται καί τούτο. 

— Άρά γε δέν είπε καθέν έκ τών δύο ; 

— Ναί. 
-— Άλλ' δταν είπω ούσίαν και Ιν, άρά γε δεν λέγω αμφότερα; 

— Βεβαίως. 
— Λοιπόν καί έάν είπω : ουσία καί Ιτερον, ή Ιτδρον καί Ιν, 

δέν λέγω είς έκάστην φοράν Αμφότερα ; 

— Ναί. 

— Έκεϊνα δέ, τά οποία λέγονται ορθώς αμφότερα, άρά γε εί

ναι δυνατόν νά είναι μέν αυτά αμφότερα, ουχί δέ δύο ; 

— 'Αδύνατον. 
— 'Εκείνα δέ, τά οποία είναι δύο, ΰπάρχα τρόπος νά μή είναι 

Ιν Ικαστον έξ αυτών ; 
—• Ουδόλως. 
— Επειδή λοιπόν ταύτα συμβαίνει νά άποτελώσι ζεύγη (άνά 

δύο), διά τούτο καί Ικαστον αυτών είναι Ιν. 
— Οδτω φαίνεται. 

,.: —- 'Επειδήδέ Ικαστον αυτών είναι Ιν,έάν Ιν οιονδήποτε ένωθη 
φ ©foy-δήπθτε ζεύγος, δέν γίνεται τρία τό δλον ; 

— Τά δέ τρία δέν είναι περιττά, καί τά δύο άρτια ; 

— Πως δχι ; 

ri4~*î*M%k *ί; Έάν τά δύο είναι, δεν υπάρχει έξ ανάγκης καί 

το δίς, καί έάν τά τρία, τό τρΙς (τρεις φοράς), διότι καί είς το δύο 

HeftpXitt οίς τδ 8ν καί είς τό τρία τρίς τό Ιν ; 
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— Άναγκαίως. 

— Έάν δέ ύπάρχωσι δύο καί δίς, άναγκαίως υπάρχει τό δίς 

δύο, καί πάλιν έάν τά τρία καί τό τρίς ύπάρχωσιν, έξ ανάγκης 

υπάρχει καί τό τρίς τρία ; 
— Πώς δχι ; 
— 'Αλλά πάλιν, έάν τά τρία καί τό δίς, καί άν τά δύο καί το 

τρίς ύπάρχωσι, δέν ύπάρχουσι κατ' ανάγκην καί τά τρίς δύο καί 
τά δύο τρίς ; 

— Βεβαίως. 
— Τπάρχει λοιπόν άρτιο ν άρτίας φοράς λαμβανόμενον καί 

περιττόν περιττός φοράς, καί άρτιον περιττάς καί περιττόν άρτίας 
φοράς. 

— Οδτως είναι. 
— Έάν δέ ταοτα άληθεύωσι, πιστεύεις δτι υπολείπεται ακόμη 

αριθμός τις, δστις άναγκαίως νά μή ύπάρχη (έν τοΧς συνδυασμοΐς 
τούτοις) ; 

— Ουδείς βεβαίως. 
—"Αρα, έάν τό δν ύπάρχη, άναγκαίως υπάρχει καί ό αριθμός. 

Έάν δμως ό αριθμός ύπάρχη, τότε ύπάρχουσι πολλά καί πλήθος 
άπειρον δντων, ή μήπως ό άπειρος αριθμός δέν γίνεται έκ τοΰ 
πλήθους (τών πολλών) καί μετέχων ουσίας ; 

— 'Αναμφιβόλως. 
— Άν λοιπόν έκαστος αριθμός μετέχη ουσίας, άρά γε καί 

Ικαστον μέρος τού αριθμού δέν μετέχει τής ουσίας; 
— Ναί. 

ΣΗΜ. Έν τή προηγηθείση υποθέσει έθεωρήθη τό ϊν ώς Ιν, ήτοι τό *φη-

ρημένον καί άσχετον Ιν, έδείχθη δέ δτι αρνείται πάντα διορισμόν. "Βν τή 

δευτέρφ υποθέσει εξετάζεται άπό τοδ κεφ. 18°** μέχρι τοδ SO** τό Ιν ώς 

βν, ήτοι έν σχέσει προς τό είνρι καί ζητούνται τά ίπχχόλουθα τοιαύτης 

*ΡΧ*5· πραγματτχωτέρας καί γονιμωτέρχς. Καί πρώτον τό. Ιν 4V Ι χ « δυο 

λογικά ιιέρη, τό Ιν κχί τό δν. άπερ δμως είναι αχώριστα. Έχάτερον λοι

πόν τών μερών τούτων περιέχει τό έτερον, χαί οδτω υποδιαιρείται είς δύο 

μέρη, άτινα πάλιν δτ.οδιαιροδντχι (νοερώς). "Αρα τό ίν «Ιναι άπειρος 

πληθύς. 'Αλλα τό Ιν καί τό δν είναι δύο, διότι είναι διάφορα ή Ιτερα, 
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Τό Ετερον βμως είναι τι τρίτον, οδ μετέχουσιν έχείνα τά δύο. Έχο-

μεν βδτω τους αριθμούς δύο καί τρία, οίτινες δύνανται νά γεννήσωσι πχν-

τβς τους άλλους. *Λρα ή δπαρξις τοδ ενός ποιεί άναγχαίαν τήν ύπχρ-

ξιν τών πολλών χαί άταίροη πληθυος δντων. Οδτω διά τής αυτής δια

λεκτικής μιΟόοΌ» αποδεικνύονται τά εναντία τών έν τή πρώτη δποθέσει 

συμπερασμάτων. Τοδτο ήγαγέ τινας μή προσέχοντας είς τήν βιαφοράν 

τών ύποθέβκων νά πιστεύσωσιν, ότι σκοπός κύριος τοδ «Παρμενίδου» είναι 

νά παραστήσ-g ώς ψευδή τήν Έλεατικήν διαλεκτικήν, έπί τφ λόγο» ότι 

δι* αδτής δύνανται τά έν.ιντία μετά τής αυτής λογικής ακολουθίας νά πχρά-

γωνται έκ τής αυτής υποθέσεως. Αληθώς ή διαλεκτική αδτη είναι ατελέ

στατη. "Αλλά μήπως κ*1 ή τοδ Πλάτωνος είναι κατά πάντα τελεία ; Καίτοι 

προσπαθεί νά δειξη ότι έν παντί διορισμφ εμπεριέχεται τό εναντίον αδτοδ, 

ή εργασία αδτη δέν διεξάγεται αυστηρώς κατά πάσας τάς διαλεκτικά; 

κινήσεις της, διότι πολλάκις έπικρατοδσι σκέψεις έξωτερικαί. Οδτω λέγει : 

Επειδή έν τή προτάσει: xòSvtext, διακρίνεται τό Ff άπό τοδ fot*, άρα τχ 

πολλά εμπεριέχονται έν αύτ$, χαί οδτω μετά τοδ ενός βηλοδνται τά πολλά. 

Ενταύθα, ένφ πρόκειται έκ τοΰ ενός νά παραχθώσι τά πολλά, προϋποτίθεν

ται τά πολλά, χαί ή διαλεκτική κίνηαις άρχεται άπό τής ενώσεως δύο διορι

σμών. ("Ορα Πλάτωνος «Τίμαιος» μετάφρ. Π. Γρατσιάτου, έν τέλει). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι α . 

Συνέχεια Β' υποθέσεως. Tò tv εϊναι πολλά. 

— Ή ουσία (τά είναι) άρα είναι διηρημένη είς πάντα, τά όποια 

είναι (τά) πολλά, καί δέν είναι κεχωρισμένη άπό κανενός τών δν

των, οδτε άπό τοΰ σμικροτάτου οδτε άπό τού μεγίστου ; *Η είναι 

παράλογον νά γίνηται τοιαύτη έρώτησις ; διότι πώς είναι δυνατόν 

τό είναι (ή ούβία) νά άποχωρίζηται άπό τίνος τών δντων ; 

— 'Αδύνατον. 

— Ή ούοί« άρα είναι κατακεκομμένη είς τά κατά τό δυνα

τόν σμικρέτατα καί μέγιστα καί πανταχού δντα, καί έκ πάντων 

τών πραγμάτων αυτή τά μάλιστα είναι μεμερισμένη καί τά μέρη 

1§5 ουσίας είναι άναοίθυ.·«™. 
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— Ούτως έχει. 

— Τά μέρη άρα αυτής είναι πλείστα. 

— Ναί πλείστα. 

— Άλλα πώς ; δύναται νά ύπάρχη τι έξ αυτών, δπερ είναι 

μέν μέρος τής ουσίας, ουχί δμως μέρος ; 

— Καί πώς δύναται νά ύπαρξη τοΰτο ; 

— Άλλ'έάν, καθώς νομίζω, τούτο δέν είναι δυνατόν, πρέπει 

τό μέρος, έν δσω είναι, νά είναι Ιν τι, καί δέν δύναται νά είναι 

μηδέν. 

— Άναγκαίως. 

— Άρα είς Ικαστον μέρος τής ουσίας προσυπάρχει τό Ιν, 

%ερ δέν λείπει ούτε άπό τοΰ σμικροτέρου ούτε άπό τοΰ μεγαλει-

τέρου οδτε άπ' ούδενός άλλου. 

— Ούτως έχει. 

— Άλλα δύναται, ένω είναι Ιν, νά είναι συγχρόνως είς πολ

λούς τόπους ; τοΰτο εξέταζε. 

— Αυτό εξετάζω καί ευρίσκω δτι είναι αδύνατον. 

„— Eivat &ρα μεμερισμένον, έάν δέν είναι δλον, διότι άλλως 

δέν θά δύναται νά παρευρίσκητοι συγχρόνως είς άπαντα τά μέρη 

τής ουσίας παρά ώς μεμερισμένον. 

— Ναι. 

— Kai προσέτι τό μεμερισμένον πρέπει άναγκαίως νά είναι 

τόσα πολλά, δσα είναι τά μέρη του. 

-τ· Άναγκαίως. 

— Άρα 81ν έλέγομεν αληθή πρό μικρού λέγοντες, δτι ή ου

σία (τό είναι) είναι διηρημένη είς τά πλείστα μέρη, διότι δέν είναι 

διηρημένη είς μέρη περισσότερα παρά τό ίν, άλλα, ώς φαίνεται, είναι 

διηρημένη είς μέρη ίσα ώς τό Ιν, διότι ούτε τό δν λείπει άπό τού 

ενός, ούτε τό δν άπό τού δντος, άλλα δύο δντα ευρίσκονται κατ' 

ίσον αριθμόν (εξίσου) είς πάντα τά δντα. 

— Οδτω βεβαίως φαίνεται. 

— Αυτό άρα τό Ιν είναι κατακεκομμένον fato τής θυσίας {τού-

είναι), καί οδτως c-tvat πολλά «al κατά το πλήθος άπειρο. 
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— Ούτω φαίνεται. 

— Άρα ουχί μόνον τό δν-Sv είναι πολλά, άλλ« καί αυτό το 

,Ιν, ώς διηρημένον οπό τοΟ δντςς, άναγκαίως είναι πολλά. 

— Βεβαιότατα. 

ΣΗΜ. Έδείχθη ήδη ότι άν τό Έν δπάρχ^, άναγκαίως συνυπάρχει καί 

άπειρος πληθύς δντων. 'Αλλ* τά μέρη ταύτη; μετέχουσι τοδ είναι. "Αρα τό 

δν είναι έπ* άπειρον διηρημένον. — Πάλιν όμως Ικαστον τών μερών τούτων 

είναι Ιν. άρα τό 3ν ύπαρχε·. «ίς πάντα τά μέρη τοδ είνχι' λοιπόν είναι χαί 

αδτό απείρως διηρημένον, μέ άλλχς λέξεις αυτό τό ηΒν είναι πολλά, άπει

ρον αριθμητικώς. Ίδοδ λοιπόν τό εναντίον περιέχει τό εναντίον αδτοδ, τό 

άλλο του. Τό συμπέρασμα τοδτο αντιφάσκει προς τά τής πρώτη; υποθέσεως. 

'Αλλά μή λησμονώμεν ότι δπ' άλλην έποψιν θεωρείται νδν τά Sv. 

Κ€ΦΑΛΑΙΟΝ Ι€ 

Συνέχεια Β' υποθέσεως. Tò tv eiVot ηεπερααμένον. Εϊναι 

δλον έχον αρχήν, μέσον, xal τέλος' εϊναι έν έαυτφ καί έν 

άλλω κινείται χαΐΐσταχαι. Εϊναι ταύτόν xal έτερον προς 

έαυτδ καί προς άλλα. 

— Προσέτι, επειδή τά μέρη είναι μέρη τοΰ δλου, τό Εν εί
ναι πεπερασμέναν ώς δλον. "Η τά μέρη δέν περιέχονται ύπό τού 
δλου *, 

— Βεβαίως. 

— Άλλα τό περιέχον δέν είναι πέρας; 
—ι Διατί Ιχι ; 

— Άρο τό Ιν δν είναι καί πολλά, καί δλον καί μέρη, καί πε-

περασμένον καί Απειρον κατά τό πλήθος. 

-*** ΛΕΑ νΑ*»Ινβι »τιπερασμένον^ δέν Ιχει καίάκρα ; 
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— Άναγκαίως. 

— Άλλα πώς; έάν είναι δλον, δέν έχει καί αρχήν καί μέσον 

καί τέλος ; ή είναι δυνατόν τι νά είναι δλον άνευ τών τριών τού

των ; καί άν !κ' τίνος λείψη οιονδήποτε τούτων, θά δύναται πλέον 

νά είναι δλον ; 

— Αδύνατον. 

— Λοιπόν τό Ιν, ώς φαίνεται, έχει καί αρχήν καί μέσον καί 

τέλος. 

— Έχει. 

— Άλλα προσέτι τό μέσον εξίσου απέχει τών άκρων, διότι άλ
λως δέν θά ήτο μέσον. 

— "Οχι βέβαια. 

— Λοιπόν τό Ιν, επειδή είναι τοιοΰτον, μετέχει καί σχήματος, 
ή εύθέος ή στρογγυλού ή τίνος μικτοΰ έκ τών δύο. 

— Ναί, μετέχει. 

— Άρα, άφοΰ τοιοΰτον είναι τό Ιν, δέν θά είναι αυτό, έν έαυτφ 
καί έν Αλλω ; 

— Πως τοΰτο ; 

— Έκκστον τών μερών πράγματος τίνος είναι έν τω δλω καί 
ουδέν είναι έκτος τοΰ βλού. 

— Ναί. 

— Πάντα δέ τά μέρη δέν περιέχονται οπό τού δλου ; 
— Ναί. 

— Καί προσέτι τό Ιν είναι πάντα τά μέρη του καί ούτε περισ-
σότερον ούτε όλιγώτερον ή πάντα. 

— Αληθώς. 
— Άλλα τό Ιν δέν είναι καί τό δλον ·. 
— Πώς δχι; . 

— Έάν λοιπόν πάντα τά μέρη είναι έν τώ δλφ, καί έάν πάντα* 
τά μέρη είναι οό μόνον τό Ιν, άλλα καί αυτό τδ δλον, κοί πάντα. 
περιέχωνται ύπό τού δλου, άρα τό ίν θά περιέχηται ύπό τού ένότ 
καί οδτως ήδη αυτό τό Ιν θά είναι έν έαυτφ. 

— Ούτω φαίνεται. 
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— Άλλα πάλιν, τό δλον δέν είναι είς τά μέρη, ούτε είς δλα, 

οδτε είς Ιν μέρος, διότι άν ήτο είς δλα, έπρεπε νά είναι και εί; Ιν 

.μέρος, διότι δν είς Ιν μέρος δέν ήτο, δέν θά ήδύνατο νά είναι καί 

είς δλα. Επειδή δέ τοΰτο τδ Ιν μέρος είναι δ ν έκ τών μερών δλων, 

έάν τδ δλον δέν είναι εις τοΰτο τό Ιν, πώς θά ήδύνατο πλέον νά 

είναι είς δλα ; 

— Αδύνατον. 

— Άρα ούτεεϊς τίνα τών μερών υπάρχει τό δλον διότι άνήτον 

εις τινζ τό δλον, τότε τό περισσότερον θά ήτο είς τό ολιγώτερον, 

δπερ είναι αδύνατον. 

— Τφ δντι, αδύνατον. 

— Επειδή λοιπόν τό δλον δέν είναι ούτε είς περισσότερα μέρη 

οδτε είς ϊν, οδτε εις άκαντα, 8Îvat άναγκαίως εις άλλο τι ή δέν 

υπάρχει ούδαμού. 

— Άναγκαίως. 
— Έάν μέν ούδαμοΰ ύπάρχη τό Ιν,θά ήτο μηδέν άλλ1 επειδή 

είναι τό δλον καί δέν είναι έν έαυτφ, δέν είναι έξ ανάγκης έν 
άλλφ ; 

— Βεβαίως. 
— Άρα, καθ' δσον τό Ιν είναι τό δλον, είναι έν άλλφ, καθ' 

•δσον δμως είναι πάντα τά μέρη, τό ϊν είναι έν έαυτφ. Καί ούτω 
κατ' ανάγκην τό Ιν είναι έν έαυτώ καί έν άλλο,). 

— Κατ' ανάγκην. 
— Επειδή δέ τοιαύτη είναι ή φύσις τού ενός, τοΰτο άναγκαίω; 

•καί κινείται καί Cosato«. 
— Πώς τούτο ; 

— Έάν μεν είναι έν έαυτφ, ίσταται (άκίνητον), διότι έάν εί

ναι έν τφ Ivi καί έκ τούτου δέν έκβαίνει, τότε είναι έν ένΐ και τω 

»ύτώ, δηλ. Ιν έαυτώ, 

Α- Ούτως s tau 

— Εκείνο δμως, δπερ πάντοτε s ta i έν τώ αύτώ, βέβαια είναι 

tf-èwtfwge wfcmm άκίνητον. 
— Βέβαι* 
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— Άλλα πώς ; Άν τό δν είναι πάντοτε έν άλλφ, δέν είναι 
έξ ανάγκης ουδέποτε έν τφ αύτφ, καί επειδή ουδέποτε είναι έν 
τω αύτφ, δέν είναι άναγκαΐον νά μή Γσταται άκίνητον, καί επειδή 
δεν ί'σταται, δέν κινείται έξ ανάγκης ; 

— Ναί. 

— Άναγκαίως άρα τό Ιν, επειδή πάντοτε είναι.έν έαυτφ καί 
έν έτέρφ, πάντοτε κινείται καί ίσταται. 

— Ούτω φαίνεται. 

— Καί προσέτι τό Ιν πρέπει νά είναι ταύτόν προς εαυτό καί 
έτερον (διάφορον) έαυτοΰ, καί ωσαύτως ταύτόν μέ τά άλλα καί 
Ιτερον αυτών, έάν Ιχη τάς προηγουμένας ιδιότητας. 

— Πώς τοϋτο ; 

— Πάν πράγμα έχει προς παν πράγμα τάς έξης σχέσεις, δηλ. 
είναι ταύτόν ή Ιτερον αύτοο, ή 'άν δέν είναι ούτε ταύτόν ούτε 
Ιτερον, θά είναι μέρος τούτου, μέ τό οποίον τοιαύτην έχει σχέσιν, 
ή θά είναι προς αυτά ώς δλον προς μέρος. 

— Ούτω φαίνεται. 
— Άλλ' είναι άρά γε τό Ιν αυτό μέρος έαυτοΰ ; 
*— Ουδόλως. 
— Λοιπόν τό Ιν δέν δύναται νά είνοι ούτε τό δλον έαυτοΰ, ού

τως ώστε νά σχετίζη εαυτό ώς μέρος έαυτοΰ προς εαυτό ώς δλον. 
— Αδύνατον. 
— Άλλ' άρά γε τό Ιν δύναται νά είναι Ιτερον τοΰ ενός ; 
— Ούχ'ι βέβαια. 

— Άρα ούτε Ιτερον έαυτοΰ δύναται νά είναι τό ίν ; 
— Ουχί. 

—- Έάν λοιπόν τό δν δέν είναι οδτε Ιτερον ούτε δλον οδτε 
μέρος αυτό εαυτού, δέν είναι άναγκαίως ταύτόν προς* εαυτό ; 

— Άναγκαίως. 

— Άλλα πώς ; Ά ν τό δν άλλαχοΰ παρά έν έαυτώ είναι τό έν 
έαυτφ δν, δέν πρέπει άναγκαίως νά είναι τοΰτο Ιτερον εαυτού, 
Απειδή είναι άλλαχοΰ ; 

— Είς έμέ τουλάχιστον οδτω φαίνεται. 
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— Τοιούτο λοιπόν έφάνη τό ϊν, δηλαδή είναι συγχρόνως έν· 

έαυτώ καί iv άλλφ. 

— Τώ δν«, ούτως έφάνη. 

— Άρα κατά τούτον τόν τρόπον, ώς φαίνεται, τό εν είναι 

Ιτερον (διάφορον) έαυτοΰ. 

— Φαίνεται. 

— 'Αλλά πώς ; έάν τι είναι διάφορον άλλου ttvoç, δέν θά εί

ναι διάφορον διαφόρου (Ιτερον έτερου) ; 

— Άναγκαίως. 

ΣΗΜ. Έν κεφ. 1 3 - 1 4 έδείχθη βτι τό Έν είναι Πολλά καί ϊχει μέρη. 

Ευχερώς νβν δύναται έκ τούτου νά.βειχβή βτι τό iv είναι πεπερο-σμένον, 

έχει οχήμ« π.λ. δπως ix τής εναντίας προτάσεως, δτι τό "Εν δέν είναι 

Πολλά χαί δέν Ιχει μέρη έδείχθη, δτι δέν Ιχει πέρατα, σχήμα κ.λ.π.Τοιοο-

τοτρόπως τά ζεύγη τών εναντίων άποτελοβοιν άλυσιν. Επειδή τό Ιν Ιχει 

μέρη, είναι δλον. δπερ περιορίζεται υπό τοΟ περιεχομένου, είναι άρα πεπε-

ρασμένον. Τό Ιν λοιπόν είναι Ιν άμα χαί πολλά, δλον χαί μέρη, πεπερασμέ-

νον χαί άπειρον. Τοιοδτο δέ δν τό Ιν έχει αρχήν, μέσον χαί τέλος, άρα Ιχει 

χαί σχήμα, χαί προσέτι είνχι έν έαυτώ άμα χαί έν έτέρω. 'Αλλά διά ταβτα 

χαί κινείται χαί ηρεμεί' ηρεμεί μέν διότι είνχι πάντοτε έν έαυτφ. κινείται 

δέ διότι είναι πάντοτε έν έτέρω. Καί πάλιν είνχι ταδτόν άμα χαί Ιτερον 

προς έχυτό καί προς άλλχ...»§&ντχδθα πάλιν ερωτάται: πώς είναι δυνατόν 

τά αδτό πράγμα νά Ιχη διορισμούς τόσον ένχντίους προς αλλήλους ; Άλλ' ό 

Πλάτων, έπχναλαμβάνομεν, διδάσκει δτι τά ένχντίχ βέν άποκλεΐοβαιν απολύ

τως άλληλα, άλλα χβίπερ Ιταρα δντ«, Ιχοβσι οχέσιν στενήν προς άλληλα ώς 

διαφοραί μιας Ινότητος, ενός βντο;. Καί ίνα νοώμεν αυτά, πρέπει πρό πάν-

τ*ν νά προσέχωμεν ·ίς τάς σχέσεις αυτών. Ό χωρισμός, ή άνάλυσις είναι. 

Βεβαίως άναγκβί», άλλ' ώς μέσον μόνον, έν* ό κύριος σκοπός είναι ή δπαρ-

ξις χβί ή κατβνόησις το» βλβο, τής ζώβης *νότητος."Οταν β* ό αφαιρετικός 

τοΗτ*| κ · * * ΕψαΙε» διάνο«, ής ή φβος είναι νά διακρίνη κχί νά χωρίζη,. 

βιβάσκη δτι & θεμελιώδης νάμος τής νοήοεως,τό βπέρτατον χριτήριον τής αλη

θείας είναι & νάμος τής ταυτότητος χαί δ τής αντιφάσεως, δτι λ. χ. τό δένδρον 

είναι τό β*νβρ«ν κ«1 & ήλιος είναι δ ήλιος, βέν βλέπει βτι τοιαθται προτάσεις 

ήούβένλάγονσινή λέγουσιν, βτι t* δένδρον είναι ίάνβρβν »»ei · * * ! ήλιβς,τ.1. 

μετά τής ταυτότητος νοείται χαί ή διαφορά, διότι αδται είναι αχώριστοι χαί 

Ικατίρ* βίβοτχι έν *% *τ4ρ» καί θιά τή« ετέρας. Παρά ιβν νβμον λοιπόν τής. 

xmtotim % της fcexelowÉç tatépx* 6 νόμος *τή« άντιφάεεβς ή τής σχέ-
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σεως, νόμος καθολικός καί αναγκαίος, άιότι πάσα δπαρξις είναι φανέρωαις 

σχέσεων'χαί πάσα γνώσις είναι κατανόησις σχέσεων. Ουδέν, λέγει ό Έγε-

λος, ό είς. τελειότητα π'ροαγαγών τήν Πλατωνικήν διαλεκτική ν, ουδέν 

υπάρχει έπί τής γής κχί έν τφ οΰρχνφ μή δποχείμενον εις'τόν Νόμον τής 

αντιθέσεως ή τής αντιφάσεως (Λογιχή, Έ επιστήμη τής ουσίας). Λέν αρνεί

ται ούτος τόν νόμον τής ταυτότητος, άλλα μόνον τό απόλυτον χδρος αδτοδ. 

Έάν, τώ δντι, πράγμα τι άπομονώσωμεν εντελώς άπό τών άλλων, πάσαν 

άποχόπτοντες σχέσιν αδτοδ, θά μείνη μόνον κενόν τι χαί όλως άδ-.ανόητον 

Μετά τής σχέσεως άπεχόψαμεν αδτήν τήν βιάχρισιν, ήτις προδποθέτει τήν 

σχέσιν. Πάν πεπερασμένον πράγμα, λέγουσιν, είναι αδτό χαί οδχί άλλο- Ναί, 

άλλα δι' αδτό τοδτο, δτι είναι πεπερασμένον, Ιχει ουσιώδη σχέσιν προς τό 

περιορίζον αδτό χαί οδτω περιέχει τήν αρχήν τής αναιρέσεως του, είναι άρα 

αντιφατική δπχρξις, είναι χαί βέν είναι, 'ΰσαυτως πάσα ώρισμένη έννοια, λέ

γουσιν, αποκλείει πάσαν άλλην καί μάλιστα τήν έναντίαν αυτής. Ναί, άλλα 

δι' αυτό τοδτο, δτι είναι ώρισμένη, έχει ουσιώδη σχέσιν προς τήν αρνητική ν 

αδτής, χαί βέν δύναται νά χωρισθή άπ' αυτής χωρίς νά άποβάλη τήν σημα-

£(αν αδτής. Έάν άτενίσωμεν αυτήν μόνην άποκλείοντες τήν άρνητικήν αυ

τής, παραχρήμα αφανίζεται, άιότι δ,τι ποιεί αυτήν νά είναι αυτή, Ιλξις λ.χ. 

ή ωώς, είναι ή σχέσις αυτής προς τό άλλο, δπερ βέν είναι χυτή, πράς τήν 

άπωσιν ή τό σκότος. Αιά τοδτο τά εναντία τότε μόνον διακρίνονται, δτε 

συσχετίζονται, καί ή προς τ* εναντίον σχέσις νοητοδ τίνος μόνη αδτη βιατη-

ρείται, δταν άρθώσι πάντες οί εξωτερικοί συνειρμοί αύτοδ, μόνη αδτη είναΛ Ι 

πρώτος δεσμός ό συνδέων αδτό Ουσιωδώς προς τά άλλα νοητά χαί χρός τό 

κέντρον καί τό δποκείμβνον τών νοητών, τόν Νοδν.—Κατά ταδτα ή πρότα-

σις, βτι τό είναι καί τό μή είναι είναι ταύτα, βέν δηλοί βτι βέν είνχι χαί 

διακεκριμένα, άλλ* οττ*ή βιάκρισις βέν είναι απόλυτος, άν βέ γίνη απόλυτος, 

πάραυτα αφανίζεται, βτι άρα ή αλήθεια αδτών βέν είναι, οδτε ή ταυτότης, 

οδτ« ή διαφορά αδτών, άλλ' είναι ή ταυτότης έν τή βιαφορφ αδτών. Άλλ' 

οδτ«* ταδτα καθίστανται αχώριστα στοιχεία δψηλοτέρας ενότητας, ένότητος 

οργανικής"καί ζώσης, οία είναι τό Γίγνεσθαι. Τό αδτό Ισχύει χαί περί τών 

άλλων ίβεών, ών έκαστη καλοί τήν έναντίαν καί άμφότεραι σον&χλλάττον-

ται έν Οκερτέρφ ένότητι, έν ή βεβαίως βέν «(ναι τοιαυται, οίαι είναι καθ' 

έαυτάς. "Αλλα είναι τό φώς καί τό σκότος καθ' έαυτά χαί άλλα είνιι έν \% 

ένότητι αδτών, έν τώ χρώματι. 

Wkèxmvoi — ΠαομτνΟης 6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ST 

Β' υποθέσεως συνέχει«. To tvxal το μή tv ή té Αλλα. Ίο 

tv tiVot noi τούτον noi. έτερον, atei o>ot«v noi Ανόμοιον 

προς έαυτδ xml προς τά μή tv δντα ή προς té Αλλα. 

— Πάντα, δσα δέν είναι Ιν, δέν είναι άρά γε διάφορα τού ενός 

κοί τό Ιν διάφορον τών μή Ιν ; 

— Πώς δχι; 

— Τό Ιν άρα είναι Ιτερον (διάφορον) τών άλλων. 

— Ναί, Ιτερον. 

— Τώρα πρόσεχε* τό ταύτόν καί τό Ιτερον δέν είναι εναντία 

προς άλληλα ; 

— Διατί δχι ; 

— Δύναται λοιπόν νά είναι ποτέ τό αυτό έν τώ έτέρω καί τό 

Ιτερον έν τώ αύτφ ; 

— Αδύνατον. 

— Έάν άρα τό Ιτερον ουδέποτε sfvai έν τώ αύτφ, ουδέν τών 

όντων υπάρχει, έν τώ όποίφ δύναται τό Ιτερον εν οίωδήποτε χρόνω 

νά είναι, διότι, έάν κβθ* οίονδήποτε χρόνον ήτον Ινττνιδντι, κατ* 

έκΛνον τον χρόνον θά ήτο τό Ιτερον έν τώ αύτώ. Δέν Ιχει ούτως; 

— Οδτως. 

— Επειδή δέ ουδέποτε είνβι έν τώ αύτφ, ουδέποτε δύναται to 

Ιτερον νά βίναι Ιν τινι τών δντων. 

— Άληβή. 

— "Αρα τό Ιτερον δέν δύναται νά είναι οδτε είς τά μή Ινδντο 

êtes βίς t è tv. 

— Βεβαίως δχι. 

— Λοιπόν δέν δύναται τό Ιν vi είναι Ιτερον τών μή Ιν οδτε 

ΠΑΡΚΗνίΔΗΣ 67 

τά μή Ιν Ιτερβ τοΰ ενός διά τοΰ έτεροι*· (δέν ποιεί ταΰτα διάφορα 

-ή διαφορά). 

— ΟύχΙ τφ δντι. 

— Άλλ' οδτε δι' εαυτών δύνανται νά είναι ΐτερβ αλλήλων, 

επειδή δέν μετέχουσι τού ετέρου. 

— Πώς θά ήδύναντο ; 

— Έάν λοιπόν ταΰτα δέν είναι Ιτερα μήτε δι' εαυτών, μήτε 

διά τοΰ ετέρου, δέν εξαφανίζεται βλως πάσα έτερότης αυτών μετα

ξύ των ; 

— Εξαφανίζεται. 

— Άλλα προσέτι τά μή δντα Ιν δέν μετέχουσιν ούτε τοΰ ενός. 

Διότι άλλω; δέν θά ήσαν μή tv, αλλά θά ήσαν τρόπον τινά Ιν. 

— Αληθή. 

— "A.pac τα μή Ιν δέν είναι ούτε αριθμός, διότι οδτως ουδόλως 

6ά ήσαν μή Ιν, έάν είχον έν έαυτοΐς αριθμόν. 

— ΟύχΙ βέβαια. 

— Άλλα πώς ; τά μή Ιν είναι άρά γε μέρη τοΰ ενός, καί ούτω 

μετέχουσι τού ενός τά μή Ιν ; 

— βά μετείχον, άν ήσαν μέρη. 

— Έάν άρα γενικώς τό Ιν είναι καί προσέτι τά μή Ιν, τό Ιν 

ούτε μέρος είναι τών μή ίν ούτε δλον αυτών ώς μερών, ούτε πάλιν 

τά μή Ιν είναι μέρη τοΰ ενός, οδτε δλον του ενός ώς μέρους αυτών. 

— Αδύνατον νά είναι. 

— Άλλ' δμως εϊπομεν, δτι τά μή δντα μήτε μέρη, μήτε δλα, 

}ΐήτε Ιτερα προς άλληλα, τούτα είναι ταύτα προς άλληλα. 

— Ναί, ϊϊπομεν. 

— Νά είπωμεν λοιπόν δτι καί τό Ιν καί τά μή εν, επειδή έχουσι 

τοιαύτην άναφοράν προς άλληλα, είναι ταύτα ; 

— Νά τό είπωμεν. 

— Τό Ιν άρα, ώς φαίνεται, είναι καί έτερον τών άλλων καί 

•έαυτοΰ καί ταύτόν μέ τά άλλα καί μέ εαυτό. 

— Αυτό τουλάχιστον φαίνεται έκ τοΰ συλλογισμού. 
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— Άρα 8Îvat και apmmwvaiï. dvtjpotov καί προς εαυτό καί 

προς τά άλλα. 

— Ίσως. 

— Έπβιδή δέ τό εν έφάνη Ιτερον τών άλλων, καί τά άλλα. 

βέβαια θά είναι Ιτερα εκείνου. 

— Βεβαίως. 

— Είναι λοιπόν τό Ιν τόσον Ιτερον τών άλλων δσον κάΐτάλλα. 

είναι Ιτερα τοΰ ενός, καί οδτε περισσότερον οδτε ολιγώτερον (διά

φορα) ; 

— Πώς άλλως ; 

— Έάν άρα τό ϊν δέν είναι μήτε περισσότερον μήτε ολιγώ

τερον διάφορον, είναι ομοίως διάφορον αυτών. 

— Ναί. 

— Λοιπόν καθ' δσον τό Ιν έχει τήν ιδιότητα νά είναι Ιτερον-

τών άλλων καί τά άλλα νά είναι Ιτερα εκείνου κατά τόν αυτόν 

τρόπον, ύπό τήν άναφοράν ταύτην θά έχη τήν ιδιότητα τό Ιν νά 

είναι ταύτόν μέ τά άλλα καί τάλλα μέ τό Ιν 

— Πώς εννοείς τοΰτο ; 

— 'Ιδού πώς. Μέ έκάστην λέξιν δέν ονομάζεις τι ; 

— Ναί. 

— Άλλα πώς ; δύνασαι νά εΐπης τήν αυτήν λέξιν περισσότερον 

παρά μίαν φοράν ; 

— Ναί. 

— Καί τί έκ τών δύο; έάν εϊπης τό δνομά τίνος άπαξ, ονομά

ζεις εκείνο τό πράγμα τοΰ οποίου είναι τό δνομα, έάν δέ είπης 

πολλάκις, δέν ονομάζεις αότό ; *Η άν τε άπαξ, άν τε πολλάκις 

προφέρης τ& αυτό δνομα, δέν είναι απολύτως άναγκαΐον νά λέγης 

πάντοτε τό αυτό πράγμα ; 

— Βεβαιότατα. 

— Λοιπόν κοί τό έτερον δέν είναι δνομά τίνος ; 

— Βεβαίως. 

— *%βν άρβ αυτό προφέρει άν τε άπαξ, άντε πολλάκις τό-
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είπης, δέν δηλοϊς άλλο τι ουδέ ονομάζεις άλλο τι παρά εκείνο, τοΰ 
οποίου είναι δνομα. 

— Άναγκαίως. 

— "Οταν λοιπόν λέγωμεν δτι Ιτερον μέν τού ενός είναι τάλλα, 

Ιτερον δέ τών άλλων είναι τό Ιν, καίτοι δίςβίπομεν τήν λέξιν έτε

ρον, δμως δέν δηλοΰμεν δι' αυτής άλλο τι, άλλα εκείνο του οποίου 

είναι δνομα (τήν ετερότητα ή διαφοράν). 

— Βεβαιότατα. 

— Καθ' δσον λοιπόν τό Ιν είναι έτερον τών άλλων καί τά 

άλλα είναι Ιτερα τοΰ ενός, κατά τοΟτο τό Ιν έχον τήν ιδιότητα νά 

είναι Ιτερον, δέν Ιχει άλλο τι άλλα τό αυτό δπως τά άλλα. Άλλα 

τό Ιχον ταύτόν τι (μέ άλλο) είναι δμοιον (αυτού) ή δχι ; 

— Ναί. 

—- Επειδή άρα τό Ιν συμβαίνει νά είναι Ιτερον τών άλλων, δι' 

αυτό τοΰτο, παν θά είναι δμοιον προ; πάντα, διόη παν πράγμα 

είναι Ιτερον πάντων. 

— Οδτω φαίνεται. 

SHM. 'Ετέθη ζδη ότι τό Ιτερον, απολύτως θεωροόμενον, είς ουδέν δν 
-υπάρχει, βιότι άλλως θά δπήρχεν ίν τφ αδτφ, ά*ιοΜ*α»$ πάλιν θεωρουμέ-
νφ. Τό Ιτερον λοιπόν δέν δπάρχε·. οδτε είς τό μή έν δν, οδτ« «ίς τό ϊν δν. 
βιότι άλλως θά δπήρχεν είς τό δν. 'Επειδή λοιπόν τό ϊν χαί τό μή Ιν ού-
*·μί«ν Ιχουσιν άναφοράν προς τό Ιτερον, τό Ιν βέν δύναται νά είναι βιάφο-
.ρον τοδ μή ένας διά τοδ itipon. οδτε δι* εαυτών δύνανται τό Ιν χαί τό μή 
Jv νά είναι Ιιερα, βιότι βέν μετέχουσι τοδ Ιτέρου. Άρ* τό Ιν χαί τό μή Ιν, 
ήτοι τό Ιν χαί τό Ιτερον τοδ ενός, ή άλλως τό ταδτόν καί τό Ιτερον, είναι 
ταύτα. Οδτως 4 απόλυτος χωρισμός ήγαγεν «*ς τήν απόλυτον συνταύτισαν.— 
Πάλιν τό μή Ιν βέν μετέχει τοδ ενός, διότι άλλως θά ήτο Ιν. οδδέ αριθμός 
«ίν» τό μή Ιν. 'ϊάν λοικόν τό ϊν είναι &ηολύχο*ς (παντελώς) Ιν καί τό μή 
«ν é**M*««f μή ϊν, χό Ιν βέν βύναται νά είναι μέρος τββ μή ενός. οδτε 
•βλον οδ μέρος νά είναι τό μή ϊν,.οδτε τανάπαλιν τό μή Ιν βύναται νά είναι 
τά βλον ή τά μέρη τοβ ενός. Άρα τό Ιν καί τό μή Ιν, τά χωρισβέντ» έντό-
λ*ς, ββίχνυνται νδν έξ ανάγκης τπυτά.— Πάλιν τό Ιν είναι Ιτερον τών άλ
λων χαί τά άλλα είναι Ιτερα τοβ Ινός' άρ«, έπειβή μετέχοοσι τοδ αδτοδ 
πράγματος, τββ Ιτέρο·>, είναι δμοια. Τό ϊν, λέγει κατωτέρω ί Πλάτων, είναι 
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δμοιον χαί άνόμοιον προς τά άλλα, δμοιον χαθό έτερον, άνόμοιον καθό ταδ

τόν, ήτοι δμοιον χαθό άνόμοιον κχί άνόμοιον καθό δμοιον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IT

S' υποθέσεως συνέχεια* Tò tv είναι καί δμοιον χαί άνόμοιον 

πρδς εαυτό Mai ta Αλλα, καί εφάπτεται xal δέν εφάπτε

ται καί έαυτοΰ καί τών Αλλων. 

— Άλλ' δμως τό δμοιον δέν είναι εναντίον προς τό άνόμοιον ; 

— Ναί. 

— Δέν είναι καί τό Ιτερον εναντίον προς τό ταύτόν ; 

— Βεβαίως. 

— Άλλα προσέτι καί τοΰτο έδείχθη, δτι δηλ. τό Ιν είναι τού

τον μέ τά άλλα. 

— Ναί, έδείχθη. 

— Άλλ* δμως τό νά είναι τδ Ιν ταύτόν μέ τά άλλα είναι ίδτό-

της εναντία προς τήν τού νά είναι Ιτερον τών άλλων. 

— Βέβαια. 

— Καθό δμως Ιτερον, τό Ιν έφάνη δτι είναι δμοιον. 

— Noi. 

*— Άρα, καθ'δσον είναι ταύτόν, θά είναι άνόμοιον, και τοΰτο-

διότι ή ταυτότης είναι ίδιότης εναντία προς τήν ιδιότητα τήν παρά-

γουσαν την ομοιότητα (προς τήν ετερότητα)* άρά γε τό Ιτερον δέν 

xeôurtf δμοια; τά πράγματα ; 

'-* Noi. 

— Τδ ταύτόν άρα ποιεί ανόμοια' ή μήπως τό ταύτόν δέν εί

ναι τδ εναντίον πρδς τό Ιτερον ; 

— Ονν» φαίνεται. 

— Ά ρ « τδ Ιν sîvot δμοιον mal Ανόμοιον μέ τά Αλλα, καθό 

μέν Ιτερον tfvot δμοιον, καθό δέ τούτον είναι άνόμοιον. 
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— Αληθώς, ως φαίνεται, Ιχει καί τοιαύτην σχέσιν. 

— Άλλ' Ιχβι καί άλλην. 

— Ποίον; 

— Καθ' δσον τό Ι ν Ιχει τήν ιδιότητα νά είναι τούτον, δέν άλ-

λοιοΰται, κοί επειδή δέν πάσχει άλλοίωσιν, δέν γίνεται άνόμοιον, 

καί άν δέν γίνεται άνόμοιον, είναι δμοιον. Καθ' δσον δμως Ιχει 

τήν ιδιότητα νά είναι άλλο, άλλοιούται, καί επειδή είναι ήλλαω-

μένον, είναι άνόμοιον. 

-- Αληθή λέγεις. 

— Τό Ιν δμως είναι ταύτόν μέ τά άλλα, διότι είναι Ιτερον αυ

τών, καί επομένως Ινεκα αμφοτέρων τών διορισμών κα'.ϊνεκα τού 

ενός αυτών είναι δμοιον προς τά άλλα καί άνόμοιον προς αυτά. 

— Βεβαιότατα. 

— Λοιπόν είναι τοιούτο καί πρό; εαυτό, διότι έδείχθη δτι εί

ναι Ιτερον έαυτοΰ καί ταύτόν προς εαυτό, καί δεικνύεται κατ' 

άμφοτέρας τάς αναφοράς ταύτας καί κατά τήν μίαν αυτών καί 

δμοιον χαί Ανόμοιον πρδς εαυτό. 

— Άναγκαίως. 

·— Περί δέ τού δτι τό Ιν άπτεται (έγγίζεΟ κοί δέν άπτεται 

έαυτοΰ καί τών άλλων, εξέταζε πώς Ιχει. 

— Εξετάζω. 

— Τώ δντι αυτό τό Ιν έδείχθη δτι είναι έν έαυτώ ως έν δλω. 

— Όρθώς. 

— Καί δτι τό Ιν δέν είναι καί έν τοις άλλοις. 

— Ναί. 

— Οδτω, καθ' δσον είναι έν τοίς άλλοις', θά άπτηται τών άλ

λων, καθ' δσον δέ είναι αυτό έν έαυτώ, θά έμποδίζητοι μέν νά 

άπτηται τών άλλων, άλλα επειδή είναι έν έαυτώ, θά άπτηται 

εαυτού. 

— Οδτω φαίνεται. 

— Οδτω λοιπόν τό Ιν θά άπτηται κοί εαυτού καί των άλλων. 

*-» tWt άπτηται. 

— 'Αλλά τί συμβαίνει είς την άκόλουθον περίστασιν; Άραγε 
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παν δ,τι μέλλει νά άπτηται τίνος, δέν πρέπει νά εύρίσκηται πλη

σίον εκείνου, τού οποίου θά άπτηται, καί νά κατέχη τήν θέσιν 

ήτις είναι μετ1 έκείνην έν ή ευρίσκεται τούτο, τοΟ οποίου μέλλει 

νά άπτηται; 

— Άναγκαίως. 

— Καί τό Ιν άρα, άν μέλλη νά άπτηται αυτό έαυτοΰ, πρέπει 

νά κείται «ύθύς αμέσως μεθ' εαυτό, κατέχον τήν θέσιν έκείνην, 

ήτις συνέχεται μέ τήν θέσιν, έν η αυτό τοΰτο είναι. 

— Πρέπει τφ δντι. 

— Ά ν λοιπόν τό ϊν ήτο δύο, θά ήδύνατο νά κάμη ταΰτα καί 

νά εύρίσκηται συγχρόνως είς δύο τόπους, άλλ' έφ'δσβν είναι Ιν, 

αδύνατον νά γίνη τοΰτο. 

— Αδύνατον, βέβαια. 

— "Οπως άρα κατ' ανάγκην τό Ιν δέν δύναται νά είναι δύο, 

κατά τήν αυτήν ανάγκην δέν δύναται ούτε νά άπτηται εαυτού. 

— Βεβαίως. 

— Άλλ' ακόμη και τών άλλων δέν θά άπτηται. 

— Διατί ; 

— Διότι, ώς εϊπομεν, τό μέλλον νά άπτηται, επειδή είναι 

κεχωρισμένον, πρέπει νά είναι ευθύς αμέσως μετ' εκείνο, τό όποιον 

θά έγγίζη, καί ουδέν τρίτον πρέπει νά ύπάρχη έν μέσω αυτών. 

— Αληθώς. 

— Άρα πρέπει νά ύπάρχωσι δύο τουλάχιστον, άν μέλλη νά 

ύπαρξη επαφή. 

— Πρέπει. 

— Ά ν δμως είς τά δύο ταΰτα προστεθ-g τρίτον κατά σειράν, 

οστά μέν θά είναι τρίο, άλλ' αί έπαφαΐ δύο. 

- - Ναέ. 

— Καί οδτω, έάν πάντοτε ϊν άλλο προστίθηται, θά προστίθη-

ται καί μία επαφή, καί θά συμβαίνη αί έπαφαΐ νά είναι κατά μίαν 

όλιγώτεραι τού αριθμού τών εφαπτόμενων* διότι, καθ' δσον τά δύο 

πρώτα ύπερείχον τών επαφών, οδτως ώστε νά είναι κατά τόν αριθ

μόν περισσότερα τών επαφών, »«τά τόσον ακριβώς καί δλος ό 
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έπειτα αριθμός τών εφαπτόμενων υπερέχει τάς έπαφάς, διότι τού 

λοιπού συγχρόνως προστίθεται Ιν είς τόν αριθμόν τών εφαπτόμε

νων και μία επαφή είς τάς έπαφάς. 

— Όρθώς. 

— "Οσα δήποτε λοιπόν είναι τά πράγματα, πάντοτε αί έπα-

φαί είναι κατά μίαν όλιγώτεραι αυτών. 

— Αληθή. 

— Έάν δμως Ιν μόνον πράγμα είναι καί ουχί δύο̂  επαφή 

δέν δύναται νά ύπάρχη. 

— Ηώς δύναται ; 

— Άλλα δέν ελέγομεν, δτι τά άλλα τοΰ ενός δέν είναι Ιν οδτε 

μετέχουσι τοΰ ενός, επειδή είναι άλλα ; 

— Βεβαίως. 

— Άρα δέν υπάρχει αριθμός είς τά άλλα, άφοΰ δέν υπάρχει 

τό Ι ν είς αυτά. 

— Πως είναι δυνατόν ; 

— Ούτε λοιπόν Ιν είναι τά άλλα οδτε δύο, οδτε δύνανται νά 

εχωσι τό δνομα ουδενός αριθμού. 

— "Οχι. 

— "Αρα μόνον τό Ιν υπάρχει καί δύο δέν ύπάρχουσιν. 

— Ούτω φαίνεται. 

— Άρα ούτε τό Ιν άπτεται τών άλλων οδτε τά άλλα άπτον

ται τοΰ ενός, άφοΰ επαφή δέν υπάρχει. 

— Ναί. 

— Ούτω λοιπόν καθ' δλα ταΰτα τό Ιν κοί άπτεται καί δέν 

άπτεται καί έαυτοΰ καί τών άλλων. 

— Φαίνεται. 

ΧΗΜ. 'Βν τώ κεφ. 17 εξακολουθεί ή διαλεκτική έν σχέσει προς τήν 

Ιννοιαν το* όμοιου χαί τοδ ανόμοιου, τής επαφής χ*ί τής μή επαφής. "**· 

ταθθα ή πρόταοτς,δτι τό Ιτερον δύο πραγμάτων ποιεί αυτά δμοια (Κεφ. 10), 

χρησιμεύει ίνα βοιχθη ότι τό ταύτόν, ώς τό εναντίον τββ έτέροο, φέρει τά 

εναντίον αποτέλεσμα, τ.έ. επειδή τά Ιτερον ποιοί δμοια, τά ταδτόν ποιεί ανό

μοια Τό συμπέρασμα τοδτο είναι όοθόν. Άλλ* έξ αύτοβ έξάγοοσι καί «τι, άν 
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ή πρώτη πρότχσις είναι ψευδής (Κεφ. 18). χαί τό έξ αδτής σνμπέρλσμα είναι 

φεββάς. "Βς προς τήν άπόβεφν βέ to i έφάπτεσθχι κχί μή. ό Kirchmtvn 

βλέπει κχί έν αδτή δύο αμαρτήματα, πρώτον τήν ούγχυσιν τοδ Έλεατιχοδ 

Ενός μέ τόν αριθμόν Ιν. χαί δεύτερον τήν παράστασιν τοδ αριθμού Ιν, ώς 

δντος, δπερ λν tlvxt έν τώ ένί, βέν βύναται νά είν»·. καί έν τοίς άλλο.ς. άπερ 

είναι Ιτερα τοδ Ινας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IH 

Β' υποθέσεως συνέχεια. Τδ tv εϊναι ίσον καί μεγαλείτερον 

Hai μίπροτορον έαυτοΰ χαί τών Αλλων χλ. 

— Τό Ιν άρά γε δέν είναι καί ϊσον κοί άνισον προς εαυτό καί 

προς τά άλλα ; 

— Πώς; 

— Ά ν τό Ιν ήτο μεγαλείτερον ή μικρότερον τών άλλων, q 

τά άλλα ήσαν μεγαλείτερα ή μικρότερο τού ένδς, οδτε τό Ιν, διά 

τό δτι είναι Ιν, οδτε τά άλλα, διά τό δτι είναι άλλα τού ενός, θά 

ήσαν μεγαλείτερα ή μικρότερα αλλήλων Ινεκα αυτών τών ουσιών 

των. Άλλ' έάν μέν παρεκτός τοΰ δτι είναι τοιαύτα ήθελον Ιχει 

καί τό μέν καί τά δέ ισότητα, θά ήσαν ίσα προς άλληλα. Έάν δέ 

ήθελον έχει τά μέν μέγεθος, τό δέ σμικρότητα, ή μέγεθος οέν τό 

Ιν, σμικρότητα δέ τά άλλα, εκείνη έκ τών δύο ιδεών, είς ήν θά 

υπήρχε μέγεθος, θά ήτο μεγαλείτερα, εκείνη δέ, βίς ήν θά υπήρχε 

σμικρδτης, θά ήτο σμικροτέρα. 

— Άνβγκβίως. 

— Άρα λοιπόν ύπάρχουσιν αί δύο αύται ίδέα^ τό μέγεθος 

καί ή σμικρότης* διότι, άν δέν ύπήρχον, δεν θά ήσαν έναντίαι αλ

λήλων κοί δέν βά ύπήρχον είς τά δντα. 

— Βεβαίως. 

—* *1ον ήδη είς τό ϊν ευρίσκεται σμικρότης,. θά ύπάρχη ή είς 

ι ό Mm ή βίς μέρος βύτοΰ τοΟ ένδς. 
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— Άναγκαίως. 

— Άλλα πώς ; έάν δπήρχεν είς τό δλον τό Ιν, ή θά ήτο εξίσου 

εκτεταμένη καθ' δλον τό ίν ή θά περιεΐχεν αυτό. 

— Φανερόν. 

— Άλλ' άρά γε, έάν μέν ή σμικρότης ήτο εξίσου είς τό Ιν, 

δέν θά ήτο ίση μέ αυτό, έάν δέ περιεΐχεν αυτό, δέν θά ήτο μείζων 

αυτού ; 

— Πώς δχι; 

— Άλλα είναι δυνατόν ή σμικρότης νά είναι ίση μέ τι ή με

γαλείτερα τινός, καί οδτω νά έκτελή τό Ιργον τοΰ μεγέθους καί 

τής ίσότητος, καί ουχί τό ίδικόν της ; 

— Αδύνατον. 

— Άρα δέν δύναται νά ύπάρχη σμικρότης είς τό Ιν, άλλ' έάν 

ύπάρχη, θά ύπάρχη είς μέρος αύτοΰ. 

- Ν α ί . 

— Άλλα πάλιν δχι είς δλον τό μέρος, διότι άλλως θά συμβή 

τό αυτό δπως είς δλον τό ίν, θά είναι δήλα δή ίση ή μεγαλεί

τερα τοΟ μέρους, είς τό όποιον θά ύπάρχη. 

— Άναγκαίως. 

— Είς ουδέν άρα τών δντων ουδέποτε θά ύπάρχη ή σμικρότης, 

επειδή δέν ευρίσκεται μήτε είς τό μέρος μήτε είς τό δλον, καί ου

δέν υπάρχει σμικρόν πλην αυτής τής σμικρότητος 

— Οδτω φαίνεται. 

— Άρα ουδέ μέγεθος θά ύπάρχη είς τό Ιν, διότι άλλως θά 

υπήρχε πλην τοΰ απολύτου μεγέθους άλλο τι μεγαλείτερον τοΰ με

γέθους, εκείνο δήλα δή είς τό οποίον θά υπήρχε τό μέγεθος, κοί 

τούτο θά ήτό τι μεγαλείτερον, καίτοι ουδέν υπάρχει σμικρόν, τού 

οποίου ανάγκη νά ύπερέχη, επειδή είναι μέγα. Ή υπεροχή δμως 

αδτη είναι πράγμα αδύνατον, διότι ούδαμού υπάρχει σμικρότης. 

— Αληθή. 

— Άλλ' δμως αυτό τό μέγεθος είναι μεγαλείτερον αυτής τής 

σμικρότητος κοί ουχί άλλου τινός, καί ή σμικρότης είναι μικρό

τερα αύτοΰ τοΰ μεγέθους καί ουχί άλλου τινός. 
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— Βεβαίως. 

— Άρα τά άλλα δέν είναι οδτε μεγαλείτβρο οδτε μικρότερα 

τού ενός, επειδή ταΰτα δέν Ιχουσιν οδτε μέγεθος οδτε σμικρότητα, 

καί αί δύο αδται ίδέαι έχουσι τήν δύναμιν νά ύπερέχωσι καί νά 

υπερέχωνται ουχί κατ' άναφοράν προς τό Ιν αλλά προς άλλήλας, 

οδτε πάλιν τό ίν δύναται νά είναι μεγαλείτερον ουδέ μικρότερον 

τών δύο τούτων ιδεών ουδέ τών άλλων, επειδή δέν Ιχει ούτε μέγε

θος οδτε σμικρότητα. 

— Δέν φαίνεται. 

— Άρα λοιπόν, άν τό Ιν δέν είναι μήτε μεγαλείτερον μήτε. 

μικρότερον τών άλλων, δέν είναι άναγκαΐον αυτό μήτε νά ύπερέχη 

εκείνων μήτε νά ύπερέχηται ύπ' αυτών ; 

— Άναγκαΐον. 

— Καί εκείνο, δπερ ούτε υπερέχει ούτε ύπερέχεται, δέν είναι 

άναγκαιότατον νά είναι είς σχέσιν ίσότητος, καί νά είναι Ισον, 

επειδή Ιχει σχέσιν ισότητος ; 

— Πώς δχι ; 

— Άλλα προσέτι αυτό τό Ιν έχει τοιαύτην σχέσιν προς 

εαυτό* διότι, έπειδή*δίν Ιχει έν έαυτφ μήτε μέγεθος μήτε σμικρό

τητα, δέν δύναται ούτε νά οπερέχτιται οδτε νά ύπερέχη εαυτό, άλ

λα έξισούμβνον προς εαυτό θά είναι ίσον προς εαυτό. 

— Βεβαιότατα. 

— Τό Ιν άρα είναι ίσον προς εαυτό καί προς τά άλλα. 

— Φαίνεται. 

— Καί προσέτι, επειδή τό Ιν είναι έν έαυτώ, θά πβριλομβάνη 

βατό έαυτδ Ιξωθεν, καί καθ* δσον μέν περιέχει εαυτό είναι μβγα-

λβίτερον έαυτοΰ, καθ* δσον δέ περιέχεται βίναι μικρότερον, καί οδ-

-*·» τδ ·> είνβι μεγαλείτερον και μικρότερον έαυτοΰ. 

·*-» Τώ, δντ*. 

— Άλλα lèv είναι καί τοΰτο άναγκαΐον, δήλα δή νά μή ύπάρχη 

κονέν < το& δνός κοί τών άλλων ; 

·»*** HÜ! Μφι ψ s 
— 'Αλλά τδ δν πρέπει πάντοτε νά είνβί που. 
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— Ναί. 

— Άλλ' άρά γε εκείνο δπερ είναι εϊς τι, δέν θά εϊναί τι μι

κρότερον εις τι μεγαλείτερον ; διότι άλλως δέν δύναται Ιτερον u 

νά ύπάρχη βίς Ιτερον. 

' - 'Ορθώς. 

— Επειδή λοιπόν έκτος τών άλλων καί τοΰ ένδς ουδέν Ιτερον 

υπάρχει, πρέπει δέ αυτά νά ύπάρχωσιν είς τι, δέν είναι άναγκαΐον 

ή νά ύπάρχωσιν εις άλληλα, ήτοι τά άλλα είς τό Ιν καί τό Ιν είς 

τά άλλα, ή νά μή ύπάρχωσιν ούδαμού ; 

— Φαίνεται. 

— Άρα, επειδή τό Ιν υπάρχει έν τοΐς άλλοις, τά άλλα είναι. 

μεγαλείτερα τοΰ ενός, διότι τό περιέχουσι, τό δέ Ιν είναι μικρότε

ρον τών άλλων, διότι περιέχεται ύπ' αυτών. Καί επειδή πάλιν τά 

άλλα είναι είς τό Ιν, τό Ιν διά τόν αυτόν λόγον είναι μεγαλείτε

ρον τών άλλων, τά δέ άλλα μικρότερα τοΰ ενός. 

— Φαίνεται. 

— Τό Ιν άρα είναι καί ίσον καί μεγαλείτερον καί μικρότερον 

αυτό έαυτοΟ καί τών άλλων. 

— Φανερόν. 

— Προσέτι, άν τό Ιν είναι μεγαλείτερον καί μικρότερον καί 

ίσον, θά Ιχη καί μέτρα (μετρικάς μονάδας) ίσα καί περισσότερα 

καί όλιγώτερα προς εαυτό καί προς τά άλλα, καί επειδή Ιχει μέ

τρα, θά Ιχη καί μέρη τοιαύτα. 

— Πώς δχι ; 

— Άρα, επειδή Ιχει μέτρα ίσα καί περισσότερα καί όλιγώτε

ρα, θά είναι αριθμητικώς όλιγώτερον καί περισσότερον έαυτοΰ καί 

τών άλλων, καί κατά τά αυτά θά είναι ίσον προς εαυτό καί προς 

τά άλλα. 

— Πώς ; 

— Συγκρινόμενον προς εκείνα, τών οποίων μεγαλείτερον είναι 

τό Ιν, πρέπει νά έχη καί μέτρα περισσότερα αδτών, Οσα δέ μέτρα, 

τόσα καί μέρη θά Ιχη, δμοίως δέ καί ώς προς εκείνα, τών Οποίων 
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μικρότερον είναι τό Ιν καί ώς προς εκείνα, προς τά όποια είναι 

ίσον. 

— Ούτως είναι. 

— Καί λοιπόν, έάν τό Ιν είναι μεγαλείτερον εαυτού καί μικρό

τερον καί ίσον προς εαυτό, δέν θά Ιχη καί μέτρα Ισα κοί πλείονα 

καί ολιγώτερα εαυτού καί, έάν τούτο άληθβύη πβρί τών μέτρων, 

δέν θά άληθεύη καί περί τών μερών; 

— Πώς δχι; 

— Άν άρα τό Ιν είναι κατά τά μέρη ίσον προς εαυτό, τό 

πλήθος τών μερών τούτων θά είναι ίσον προς τό Ιν, άν δέ πλείονα 

είναι τά μέρη, τό Ιν θά είναι μείζον έαυτοΰ κατά τόν αριθμόν, 

καί άν είναι ολιγώτερα, μικρότερον. 

— Ούτω φαίνεται. 

— Λοιπόν καί προς τά άλλα δέν ευρίσκεται είς τήν αυτήν σχέ

σιν τό Ιν ; Διότι, άν μέν δείκνυται μεγαλείτερον αυτών, πρέπει νά 

Ιχη καί αριθμόν μερών μεγαλείτερον αυτών, άν δέ μικρότερον αυ

τών. θά Ιχη καί αριθμόν μικρότερον, καί άν είναι Ισον προς αυτά 

κατά το μέγεθος, θά Ιχη καί πλήθος μερών ίσον προς τά άλλα. 

— Άναγκαίως. 

— Οδτω λοιπόν πάλιν, ώς φαίνεται, τό Ιν θά είναι καί ίσον 

και περισσότερον καί όλιγώτερον κατά τόν αριθμόν αυτό εαυτού 

καί τών άλλων. 

— Ναί. 

ϊΗΙέ. 'Sv τέ> 18 κεφ. δείχνονται αί αντιφάσεις αί μεταξύ τοδ ενός χ«*ί 

τών άλλων έν σχέσει προς τό ίσον καί τό άνισβν, τό μέγα καί τό μικρόν, τό 

Ιν έ-Μίτφ είναί καί τό Ιν έτέρω είναι,χαί τά πλέον καί τό Ιλαττον τών μέ-

tp«v χαί τών μερών.—Έχ τοβτου, βτι πάν πράγμα πρέπει νά είναι Ιν τινι 

t e«* καί έκ τοδ βτι οδβέν δπάρχει έκτος τοβ Ινας καί τών άλλ-ον, έξάγ·-

Hm [Χ] δτι.*ύ, Ί * βράπβι ν* «ναι Ιν τβΐς άλλοι« χαί χάλλα έν τφ Ivi, έξ οδ 

^ε|.τά ο«μπά#·ωμα περί τββ too», τββ μείζονος καί τοβ μικρότερο». 

W.-t!lW% Ι* té t» i t*«, εχ« *$*·*, t*v τάπαν too καί βέν Ιχει χρείβν ώς Ιν 

• É t f A Ά *τοδ άλλαχοδ. (3§ ΊΕξάγονται αί artet άσε* περί toft 

« s * « * tè» fàtpm καέ τών μερών τών ενός xet τών άλλ·*. Καί ένταββα, 
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έν τφ σομπεράσματι βτι to Ιν είναι Ισον καί μείζον ««α μικρότερον βαοτοβ 

καί τών άλλων κατά τόν αριθμόν, πρέπβι νά νοήται τοιοβτβ κατά τον αριθ

μόν τών μερών αύτοβ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι θ 

Β υποθέσεως συνέχεια, lo tv 6ν έν χρόνω εϊναι tau γίνεται 

νεώτερον καί πρεσβύτερον έαυτοΰ χαί τών Αλλων, noi 

οδτε νεώτερον οϋτε πρεσβύτερον έαυτοΰ mal τών Αλλων, 

— Άράγετό ϊν μετέχει καί χρόνου, κα' είναι και γίνεται καί 

νεώτερον καί πρεσβύτερον αυτό έαυτοΰ καί τών άλλων, καί οδτε 

νεώτερον οδτε πρεσβύτερον οδτε εαυτού ούτε τών άλλων, έάν 

μ-ΐ^Χΐ ΧΡδνου ; 

— Πώς; 

— Τό είναι (ή δπορξις) ανήκει βέβαιο είς αυτό, άν είναι Ιν. 

— Ναί. 

— Άλλα τί άλλο είναι τό είναι παρά μέθεξις ουσίας έν τφ 

παρόντι χρόνο), δπως τό ήτο είναι μέθεξι; έν τφ παρελθ-οντι καί 

τό θά εϊναι μέθεξις ουσίας μετά τού μέλλοντος χρόνου ; 

— Βεβαίως. 

— Τό Ιν άρα μετέχει χρόνου, επειδή μβτέχει τού είναι. 

— Αληθέστατα. 

— ΟύχΙ τού χρόνου κινουμένου ; 

— Ναί. 

— Άρα τό Ιν γίνεται πρεσβύτερον έουτού, Ιάν προχωρή μετά 

τού χρόνου. 

— Άναγκαίως. 

— Άρά γε ενθυμούμεθα δτι τό πρεσβύτερον γίνεται πρεσβύ

τερον τινός, δπερ γίνεται νεώτερον ; 

— Ενθυμούμεθα. ("Ιδε κεφ. 12). 
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- Ν α ί . 

— Τό Ιν epe Ιχει γίνβι πρώτον πάντων δσβ έχουβιν αριθμόν. 

Έχουσι δέ κοί πάντα τά άλλα αριθμόν, διότι είναι άλλα χαί 

οδχί άλλο. 

— Έχουσι βέβαια. 

— Εκείνο δέ δπερ πρώτον έχει γίνει, κατά τήν γνώμην μου, 

«χβι γίνει πρότερον, τά δέ άλλα ύστερον. Καί όσα Ιχουσι γίνει 

δστβρον είναι νεώτερα τοΟ πρότερον γεγονότος. Κοί οδτω τά άλλα 

θά είναι νεώτερα τού ενός, τό δέ εν πρεσβύτερον τών άλλων. 

ΖΗΜ Έν τφ 19ω Κεφ. εξετάζοντα·, τά έπαχόλονθα τής Β' υποθέσεως. 

βτι τ* "Κν Ιστι, ήτοι μετέχει »οδ εί»αι. Ας προ; τάς σχέσεις τοδ χρόνο», 

δπ«ι; τοδτο έγένετο έν Κεφ. 1*2<* άναφοριχώ; χρό; τήν δπόθοσιν. βτι τό Ιν 

βέν είναι πολλά, άιά τοδτο είναι έηάναγκες τά Βύο ταύτα κεφάλαια νά 

ονγκρίν-βνται προς άλληλα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ 

W υποθέσεως συνέχεια. Τδ tv είναι και γίνεται πρεσβύτερον 

καί νεώτερον δαυτοϋ καί τών Αλλων, και οδτε àhai οδτε 

γίνεται πρεσβύτερον noi νεώτερον έαυτοΰ καί τών Αλ

λων—Μετέχει τών τριών μερών τοϋ χρόνου, imi γινώ-

σκεται κλπ. 

·-- Άλλα πώς ; Άρά γε τό ϊν δυνατοί νά Ιχη γίνει εναντίον 

τής φύσεως του, ή τούτο είναι αδύνατον ; 

— Αδύνατον. 

— "Ομως τδ Ιν έδείχθη δτι έχε: μέρη, κοί άν Ιχΐ-j μέρη, Ιχει 

αρχήν καί τέλος καί μέσον. 

— Noi. 

—• Άλλ* ή αρχή βέν γίνεται πρώτη είς δλα, καί είς αυτό τδ 
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Ιν, καί είς Ικαστον τών άλλων ; Καί μβτά τήν αρχήν δέν γίνονται 

τά άλλα πάντα μέχρι τέλους ; 

-- Πώς άλλως; 

— Καί προσέτι θά είπωμεν, δτι πάντα ταύτα τά άλλα είναι 

μέρη τού δλου καί τοΰ ενός, καί δτι τούτο συγχρόνως μέ τό τέλος 

του έχει γίνει Ιν καί δλον. 

— Βεβαίως. 

— Τό δέ τέλος, νομίζω, γίνεται τό δστατον, καί συγχρόνως μέ 

τοΰτο φυσικώς έχει γίνει τό ίν. "Ωστε, άν αυτό τό Ιν άναγκαίως δέν 

•δύναται νά γίνη εναντίον τής φύσεως του, διά τοΰτο, επειδή έχει 

γίνει συγχρόνως μέ τό τέλος του, φυσικόν είναι ότι Ιχει γίνει δστε-

,ρον τών άλλων. 

— Οδτω φαίνεται. 

— Τό Ιν άρα είναι νεώτερον τών άλλων, τά άλλα δέ είναι πρε

σβύτερα τοΰ ενός. 

— Καί είς έμέ οδτω φαίνεται. 

— Άλλα πάλιν πώς ; Ή αρχή ή οτιδήποτε άλλο μέρος τοΰ 

ενός ή άλλου οιουδήποτε πράγματος, επειδή είναι Ιν μέρος μό

νον καί ουχί μέρη, δέν είναι άναγκαΐον νά είναι δν, επειδή είναι 

(Ιν) μέρο; ; 

— Άναγκαίως. 

— Λοιπόν τό Ιν θά γίνηται συγχρόνως έν φ γίνετοι τό πρώτον 

καί συγχρόνως μέ τό δεύτερον καί δέν θά άπολείπη άπ' ούδενός 

τών άλλω/ μερών, τά όποια γίνονται οτιδήποτε προστίθητοι *1ς 

οιονδήποτε πράγμα, έως ού τό Ιν έλθόν μέχρι τού τελευταίου γίνη 

Ιν δλον, χωρίς νά λβίφη είς τήν γένεσιν (γίγνεσθαι) τβύτην οδτε 

άπό τού πρώτου, οδτε άπό τού έσχατου, οδτε άλλου ούδβνός μέρους. 

— Αληθή. 

— Άρα τό Ιν Ιχει τήν αυτήν ήλικίαν μέ δλα τά άλλα. "Οστε, 

άν τό Ιν δέν Ιχη γίνει εναντίον τής φύσεως του, δέν δύναται νά 

Ιχη γίνει οδτε πρότερον οδτβ δστβρον τών άλλων, αλλά συγχρό

νως. Καί διά τόν λόγον τούτον τό Ιν δ*ν είναι οδτε viétspev ofits 
χρβσβύτεροντών άλλων, οδτε τάάλλα πλέον τοΟένος, διά tovvtpó-
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τερον δμως λόγον τό εν είναι καί πρεσβύτερον καί νεώτερον, καί 

ομοίως τά άλλα πρεσβύτερα καί νεώτερα τοΰ ενός. 

— Βεβαιότατα. 

— Οδτω λοιπόν βίναι καί Ιχει γίνει τό Ιν. 'Αλλά τί πάλιν *θά: 

είπωμεν περί τούτου, δτι τό Ιν γίνεται καί πρεσβύτερον καί νεώ

τερον τών άλλων καί τάλλα πρεσβύτερα καί νεώτερα τοΰ ένός,καΐ-

δτι ουδέν γίνεται οδτε νεώτερον οδτε πρεσβύτερον; Άραγε περί. 

τού είναι αληθεύει δ,τι καί περί τού γίγνβθαι, ή δχι ; 

— Δεν δύναμαι νά είπω. 

— Άλλ' έγώ τόσον μόνον θά είπω, δτι, έάν τι είναι πρεσβύ

τερον άλλου, δέν δύναται πλέον νά γίνη ακόμη πρεσβύτερον παρ' 

δσον αυτό ευθύ; άπ' αρχής έγένετο διάφορον κατά τήν ήλικίαν 

άπό τοΟ άλλου, ουδέ πάλιν εκείνο δπερ είναι νεώτερον, δύναται. 

νά γίνη ακόμη νεώτερον. Διότι ίσα έάν πρσστεθώσιν είς άνισα,. 

είτε είς χρόνον είτε εις άλλο οτιδήποτε, προξενοΰσι πάντοτε δια-

φοράν ίσην μέ δσην άπ' αρχής ήθελον διαφέρει τά άνισα. 

— Πως δχι; 

— Εκείνο λοιπόν, δπερ είναι, δέν δύναται ποτέ νά γίνη οδτε 

πρεσβύτερον ούτε νεώτερον εκείνου, δπερ είναι, διότι ταΰτα έξ 

Ισου πάντοτε διαφέρουσι κατά τήν ήλικίαν, άλλα το μέν είναι καί 

έχει γίνει πρεσβύτερον, τό δέ άλλο νεώτερον, ουδέν δέ γίνεται. 

— ΟύχΙ βέβαια. 

— Καί τό Ιν λοιπόν επειδή είναι, οδτε πρεσβύτερον οδτε νεώ-

τερον τώ*/ άλλων δντων γίνεται ποτέ. 

— Αληθή. 

— Άλλα βλέπε μήπως γίνωντοι πρεσβύτερα καί νεώτερα κατά. 

τόν εξής τρόπον. 

— Κατά ποίον τρόπον ; 

ι- Äot*fetsfe©v, καθ' δν τό Ιν έδείχθη πρεαβύτερον τών άλ-

λων κοί τάλλα πρεσβύτερα τού ενός. 

^Λ^$ΜΜΐώ* ; 

^ Jfttav τδ ίν «Ιναι πρεσβύτερον τών άλλων, Ιχει γίνει περισ-

σάτερον χρόνον παρά τά άλλα. 
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— Ναί. 

— 'Εξέταζε λοιπόν ακόμη. Ά ν προσθέσωμεν ίσον χρόνον είς 

χρόνον περισσότερον καί όλιγώτερον, άρά γε ό περισσότερος θά 

διαφέρη τοΰ όλιγωτέρου κατά κλάσμα ίσον ή σμικρότερον ; 

— Κατά σμικρότερον *. 

— Άρα τό Ιν δέν θά διαφέρη και είς τόν έπειτα χρόνον ώς 

προς τήν ήλικίαν άπό τών άλλων, τόσον δσον δνέφερεν αυτών 

κατ' αρχάς, αλλά. καίτοι λαμβάνει χρόνον ίσον μέ εκείνον, τόν 

•οποίον λαμβάνουσι τά άλλα, θά διαφέρη των άλλων κατά τήν ήλι

κίαν πάντοτε όλιγώτερον παρά πρότερον. "Η δέν Ιχει οδτω; ; 

— Άλλ' εκείνο, δπερ διαφέρει άλλου τινός κατά τήν ήλικίαν 

όλιγώτερον παρά πρότερον, δέν γίνεται νεώτερον παρά πρότερον 

ώς προς εκείνα, προς τά όποια πρότερον ήτο πρεσβύτερον ; 

— Ναί, γίνεται νεώτερον. 

— Έάν δέ τό Ιν γίνεται νεώτερον, εκείνα τά άλλα πάλιν δέν 

γίνονται ώ; προς το Ιν πρεσβύτερα παρά πρότερον ; 

— Βεβαιότατα. 
— Άρα εκείνο, δπερ Ιχει γίνε: νεώτερον, γίνεται πρεσβύτε-

ll) *ϊπό τήν λέξιν μόριον ενταύθα δέν πρέπει πλέον νά νοήται.ώς πρό

τερον, θκορισμένον μέγεθος χρόνου, άλλα Ιν μέρος έν «χέσει προς τον μα-

χρότερον ή βραχύτερον χρόνον. είς ϊν εκείνο προστίθεται. Ό είς αμφότερα 

προστιθέμενος χρόνος είναι χαθ'έαοτόν Ισος, άλλα έάν ώς πηλίχον ή κλάσμα 

έχφράζηται τό βλον ,πρέπει φυσικώς τό χυτό προστιθέμενον μέρος έν σχέ

σει προς τό μείζον νά είναι μικρότερον πηλίχον αύτοΰ παρά έν σχέσει 

προς τά μικρότερον. Έστα π.χ. είς «al; lì «τών χαί έτερος Ί Ατών ηλικίας 

άν χροοτεβώσιν «ίς Ικαστον 2 έτη. ή άν άμφοτέρ«ν ή ηλικία χδξ-ςθή χβτά 

2 Itvj, τότε τό tt^Axo^ θά «Ιναι 8 ετών τ.ε. θά γε-ν-ς, πρεσβύτερον χατά to 

"Α τοβ 6, τής πρότερος ηλικίας του, τό δεύτερον θά είναι ι ετών. ήτοι θά 

Ιχ-fi τήν β.χλβσίαν (2X2) τής πρώτης ήλιχί»; του.Τά 2 Ιτη άκοτελοδσιν έν 

τφ κρεοβυτέρφ τό '/ε (τής πρώτης ηλικίας του), έν βέ τώ νε«τ*ρφ ίλόχλν,-

ρον πάλιν τήν πρώτην ήλικίαν του. · . Έν τφ τέλει τοβ κεφαλαίο« τούτο» ό 

Οεφμενίδη; τό σχετιχον μόριον πραγματεύεται ώς απόλυτον χαί οδτ» κα· 

-ταντφ είς αντιφατικά συμπεράσματα. (KirrhnukiT. 
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ρον εκείνου, δπερ πρότερον αυτού Ιχει γίνει καί είναι πρεσβύτε

ρον. "Ομως ουδέποτε εϊναι πρεσβύτερον, άλλα πάντοτε γίνεται 

πρεσβύτερον εκείνου. Διότι εκείνο μέν προχωρεί είς τό νεώτερον, 

τούτο δέ είς τό πρεσβύτερον. 'Ωσαύτως τό πρεσβύτερον γίνεται 

νεώτερον τού νεωτέρου, διότι, επειδή ταύτα προχωρούσιν είς τό 

εναντίον, γίνονται τό εναντίον αλλήλων, τό μέν νεώτερον γίνεται 

πρεσβύτερον τοΰ πρεσβυτέρου, τό δέ πρεσβύτερον νεώτερον τοΰ 

νεωτέρου. Ουδέποτε δμως δύνανται νά Ιχωσι γίνει, διότι, άν θά 

είχον γίνει, δέν θά έγίνοντο πλέον, άλλα θά ήσαν, Ινφ τώρα γί

νονται πρεσβύτερα καί νεώτερα αλλήλων. Οδτω τό Ιν γίνεται νεώ

τερον τών άλλων, διότι έδείχθη δτι είναι πρεσβύτερον τών άλλων 

καί Ιχει γίνει πρότερον. Τά άλλα V ϊμως γίνονται πρεσβύτερα τοΰ 

ενός, διότι ίχουσι γίνβι ύστερώτερον. Διά τόν αυτόν λόγον καί τά 

άλλα ίχουσι τοιαύτην σχέσιν προς τό Ιν, διότι έδείχθησαν δτι εί

ναι πρεσβύτερα αύτοΰ καί Ιχουσι γίνει πρότερα. 

—· Φαίνεται τφ δντι δτι οδτως Ιχουσι. 

— Λοιπόν, καθ' δσον τ: δέν γίνεται οδτε πρεσβύτερον ούτε 

νεώτερον άλλου, διότι διαφέρουσι πάντοτε αλλήλων κατ* ίσον αριθ

μόν, ούτε τό Ιν δύναται νά γίνη πρεσβύτερον ουδέ νεώτερον τών 

άλλων, ούτε άνάπαλιν τά άλλα ώς προς τό Ιν. Καθ' δσον δμως εί

ναι άναγκαΐον τά γενόμενα πρότερα νά διαφέρωσι τών υστέρων, 

πάντοτε ποτ' άλλο κλάσμα, καί τά δστερα νά διαφέρωσι δμοίως 

τών προτέρων, κατά τούτο είναι ανάγκη νά γίνωνται κοί πρεσβύ

τερα καί νεώτερα αλλήλων καί τά άλλα τού ενός καί τό Ιν τών 

βεά'Ιΐρ'Ι^ΡΤ ε 

— Βεβαιότατα. 

— Λοιπόν διά πάντα τούτο τό Ιν είναι κοί γίνεται καί πρε

σβύτερον mol vtétspev καί εαυτού καί τών άλλων, καί οδτε είναι 

oì|(i γίνεται ούτε πρεσβύτερον, οδτε νεώτερον οδτε έαυτοΰ οδτε 

τών άλλων. 

— 'Ορθότατα. 

—^ΈΑΜδή' II τδ Ιν μετέχει τού χρόνου κοί τού νά fivi-tet *ps-
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σβύτερον καί νεώτβρον, άρά γε δέν μετέχει αναγκαίους καί τοΰ πρδ-

τβρον καί τού έπειτα καί τού τώρα, έάν μβτέχη χρόνου ; 

— Άναγκαίως. 

— Τό ϊν άρα ήτο καί είναι καί θα είναι, καί έγίνετο καί γί

νεται καί θά γίνεται. 

— Πώς δχι ; 

— Καί άρα θά ύπάρχη τι είς τό Ιν καί θά άνήκη είς αυτό 

ίδιότης), δπερ καί ήτο καί είναι καί θά είναι. 

— Βεβαίως. 

— Λοιπόν θά ύπάρχη κκί επιστήμη καί δόξο καί αίσθησις 

αυτού, άφοΰ καί τώρα ήμεΐς πάντα ταΰτα διεξερχόμεθα περί αυτών. 

— 'Ορθά λέγεις. (Παρβλ. Κεφ. 12, τέλος). 

— Καί δνομα λοιπόν υπάρχει καί έννοια αυτού καί ονομάζεται 

καί ορίζεται, καί δσα έκ τών τοιούτων ευρίσκονται και είς τά άλλα, 

ταΰτα ύπάρχουσι καί εις τό Ιν. 

— Εντελώς οδτως είναι. 

SUM. Έν τφ Κεφαλαίφ 20φ εξετάζονται τά περαιτέρβ συνεχόμενα τής 

δχοθέσεας, βτι τό Ιν είναι έν τφ χρόνψ, χαί οδτ» πβραίνεται ή ουζήτηαις 

έπέ τοβ Ινός δντος, ήτις είναι Αντίθετος προς τήν έπί τοβ Ένός-Ένός. 

'Απεδείχθη πρότερον βτι τό Έν Ας Ιν θεβροομενον οδβεμίαν Ι χ « σχέσιν 

προς τό ποσόν, τον χώρον καί τόν χρόνον, βτι οδτ« ίσον «Ινα», out· άνισον, 

οδτ« νεώτερον οδτε πρεσβύτερον, καί διατελεί δλ<·ς άγνβστον. Τό Ιν βμεες 

ώς βν βείχνυτβι βτι είναι καί ίσον καί άνισον, καί νεώτβρον κχί πρεσβύτε

ρον* βτι μ·τέχει τ·β χρόνο», δτι ήτο, «Ιναι χαί θέλει «Ιναι, βτι γινώβκβται, 

ορίζεται χ.λ. Οδτ·ς ή βιπλή άνάλυσις τοδ 'Ενός, καθ* δσον βηλ. «îvtru Ιν 

xsl χαβ' δσον είναι βν, καταλήγει εις βιπλήν αντίθεσιν. Ή πρώτη θέσις 

«αρ-έχει τήν βιπλήν άρνησιν, mttm mix» {οδβέτερον), ή ββυτάρχ θέσις τήν 

βιπλήν κατάφχσιν, καέ-χαΐ (αμφότερα). 'Αλλ' έν άμφοτέραις β Πλάτον δέ

χεται ή απορρίπτει τά διάφορα συμπεράσματα καθ* ββον εκλαμβάνονται 

σχ«*ηκώς ή άπολ4τε»ς. «Τό Ιν, λέγΜ β Fouillée, β** αδτβ τβώιβ, βτι «ίνεα 

IV, συμπτύσσει τά πολλά, κεά οδτ· παράγο« Μ «Ι VMm' άλλ' οδχ ήττον «ί-

ναι κ«· ' εαυτό τό Έν tetto, οδ χοός χαρακτήρα« έβ«ξ«ν ή Α* βέσις. ΚαέΡ 

tamo βειβρούμενον τό "Εν «Ιναι Ιν χαί άρρητον, έν σχέσει βμεες προς τά 

βντει, ών περιέχω τήν δυνατότητα, φαίνεται ώς πλήθος νοάρών μομφών, χλη-

β*ς όλος ίδπνική. Έν έκαστη θέσε·. & «Παρμενίοηςυ μάς πρβ*γγίζ«ι βίς 
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τήν άλήθειαν, δεικνύει μίαν óètv αυτής, άλλα μή θέτων άπ' αρχής τόν 

αληθή νόμον τής μεθέςεβς, φαίνεται καταλήγβν είς σοφίσματα. Ό Αλατα-« 

δι* απλής τίνος βιχκρίοκως έν τφ «Σοφιστή» θά μιταβάλ^ τά σοφίσματα είς 

ραβείχς αληθείας. ΟΙ 'Αλεξανδρινοί κριτικοί έχ συμφώνου παραδέχονται βτι 

tv τή Β' θέσει ό Πλάτων αναφέρεται είς τόν πόσμον τών ιδεών χαί είς τόν 

Νοδν». Κχί τό πνεύμα είναι αληθώς αδτό τό Ιν δν. Τό πνεύμα είναι Ιν άμα 

καί πολλά, βιότι μένει πάντοτε Ιν έν ταίς δταφβραίς αδτοδ' Ιχει αρχήν, μέ

σον χαί τέλος χαί αδτό καθ' εαυτό χαί έν πάσ*£ ενεργεία αδτοδ* έχει σχήμα 

ευθύ χαί χυκλικΰν, διότι ενεργεί πρώτον άσυνειβήτβς χαί «ίτα επιστρέφει είς 

Ιαυτό' «Ιναι έν έαυτώ χαί έν άλλφ, βιότι έν έαυτφ νοεί χαί παριστάνει έτε

ρον χαί πανταχοδ ανευρίσκει εαυτό* είναι έν στάσει χαί έν κινήσει, περιέχει 

τάς αναφοράς τής ταυτότητος χαί τής διαφοράς χλ. προς εαυτέ καί τά 

άλλα, χαί έν γένει πάντα τά προσόντα τής πραγματικής υπάρξεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ. 

Γ' Ύπόθΐαις Εάν τδ §ν εϊναι tv Αμα χαί πολλά, τίνα τά 
επακόλουθα ; (Σύνθεσις). Ή αυτοκίνητος ψυχή αρχή 
τοϋ γίγνεσθαι »ml τοϋ χρόνου. 

— Τώρα άς έξετάσωμεν τρίτον«. 'Εάντό Ιν είναι τοιοΰτον, 
όποιον ίχομεν εκθέσει, άρά γε αυτό, επειδή είναι Ιν καί πολλά καί 
δέν είναι οδτ» ίν οδτ« πολλά καί μετέχει χρόνου, δέν πρέπει νά 
μετέχη ποτέ ουσίας, διότι είναι Ιν, κοί πάλιν νά μή μετέχη ποτέ 
ουσίας, διότι δέν είνβι (υπάρχει ;) 

— Άναγκαίως. 

— Άλλ* άρά γβ, βτβ μετέχκ ουσίας, είναι δυνατόν νά μή 

μετέχη, κοί δτε δέν μετέχει, βίνβι δυνατόν νά μβτέχη *, 

— Αδύνατον. 

— Άρο *οτ' άλλον χρόνον μετέχει καί κατ' άλλον δέν μετέχει, 
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διότι ούτω μόνον είναι δυνατόν νά μετέχη καί νά μή μετέχη τοΰ 

αυτού (τής ουσίας). 

— 'Ορθώς. 

— Λοιπόν είναι ούτος ό χρόνο;, καθ' Sv μεταλαμβάνει (μέ

ρος) τού είναι καί καθ' δν αποχωρίζεται αυτού; ει δέ μή, πώς θά 

είναι δυνατόν άλλοτε μέν νά Ιχη τό αυτό, άλλοτε δέ νά μή τό Ιχη, 

έάν μή άλλοτε μέν συλλαμβάνη αυτό καί άλλοτε τό άποβάλλη ; 

— ΟύχΙ άλλως. 

— Άλλα τό νά λαμβάνη τι μέρος τής ουσίας (μεταλαμοάνειν) 

δέν το ι λέγεις ίτι γίνεται ι γίγνεσθαι) ; 

— Ναί. 

— Τό νά άποχωρίζηται δέ τής ουσίας δέν ονομάζεις απώ

λεια·/ ; 

— Βεβαιότατα. 
— Τό ϊν λοιπόν, ώς φαίνεται, επειδή καί λαμβάνει καί απο

βάλλει τήν ούσίαν, καί γίνεται καί άπόλλυται (καταστρέφεται). 
— Άναγκαίως. 
— 'Επειδή δέ είναι Ιν καί πολλά καί γίνεται καί άπόλλυ

ται, άρά γε, δταν μέν γίνηται ϊν, δέν άπόλλυται τό νά είναι πολλά, 
δταν δέ γίντ^ται πολλά, δέν άπόλλυται ώς δν Ιν; 

— Βεβαιότατα. 
— "Οταν δέ γίνηται Ιν καί πολλά, δέν είναι άναγκαΐον νά χω-

ρίζηται καί νά συντίθηται τό Ιν ; 
·— Πολύ μάλιστα. 
— Καί δταν προσέτι γίνηται κοί δμοιον κοί άνόμοιον, δέν 

πρέπει νά όμοιοΰται καί νά άνομοιοΰται τό Ιν ; 

— Ναί*. 

(Ι) Τό μβταλαμβάνειν διαφέρει τοδ μετέχειν. ToOto δηλοί κατοχή» καέ 

οδββμίαν γένεσιν, ένφ τό μεταλαμβάνει δηλοί κίνηαιν καί είναι ' Ιν γί

γνεσθαι. 

(2) Τό χβρίζεσθχι (βιακρίνεοθαι) δηλοί τό γίγνβββ**, τήν μεταβολήν τββ 

ενός είς πολλά. Επειδή τό Ιν είναι άλλοτε Ιν καί άλλοτε πολλά, όμοωβτ« 

μέν έν τή πρώτη περιπτώαει, άλλα βέν όμοιοθται έν τή etutipf. 
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— Καί δταν γίνηται μείζον καί μικρότερον καί ίσον, δέν πρέπει 

νά αύξάνηται καί νά έλοττούται καί νά ισούται ; 

- Ν α ί . 
- "Οταν δέ κινούμβνον Ζσταται, καί δταν ίστάμβνον μβτασαί-

νη βίς τό νά κινητοί, δέν πρέπει νά μή είναι τρόπον τινά $1ς 

κανένα χρόνον ; 

— Πώς τούτο ; 

— Τό πρδτβρον ίστάμενον νά κινήται δστβρον, καί τό κινού-

μενον xp&xtpw νά ίσταται δστερον, είναι αδύνατον νά πάσχη ταύτα 

χωρίς νά μβταβάλληται. 

— Αδύνατον άλλως. 

— Άλλ* ούδβΐς υπάρχει χρόνος, κβθ' 8ν τό Ιν δύναται συγ

χρόνως μήτε νά κινήται μήτε νά ίσταται. 

— "Οχι βέβαια. 

— Άλλα προσέτι δέν μεταβάλλεται άνευ τής μεταβολής. 

— Δέν φαίνεται. 

— Πότε λοιπόν μεταβάλλεται; διότι δέν μεταβάλλεται ούτε δταν 

ίσταται, οδτε δταν κινητοί, οδτ* δταν είναι Ιν χρόνω. 

— 'Ορθώς. 

— Άρα δέν υπάρχει τδ παράδοξον τοΰτο, κατά τό οποίον τό 

Ιν τότε είναι, δτε μεταβάλλεται; 

— Kot ποίον είναι αυτό ; 

— Τδ εξαίφνης, διότι τδ Ιξοφνο φαίνεται δτι σημαίνει τοιοΰ

τον ·», δτι Ιν αδτώ i% τού Ινδς τών δύο γίνεται μεταβολή είς τό 

Ιτορον, διότι έχ τής στάσεως ουδέν μεταβάλλεται έφ' δσον ακόμη 

ίσταται, οδτ« «κ τή« χινήσεεσς μεταβάλλεται τι έφ' δσον ακόμη 

κινείται. Άλλα τδ εξαίφνης, αδτη ή παράδοξος φύσις; έγκάθη-

ται μεταξύ της κινήσεως κοί τής στάσβως καί δέν «Ιναι κατ' ού

δένα χρόνον. Και είς tedio (τδ αίφνίδιον) χαί έκ τούτου τό κι
νούμενον μεταβαίνει «ίς την στάσιν καί τδ ίστάμβνον είς τήν κί

νησιν. 

— Αυτό θά είναι. 

— Kol t i Ιν άρα, επειδή καί ίσταται χαί κινείται, οδτω θά 
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μεταβάλληται έκ τής μιας είς τήν άλλην κατάστασιν, διότι μόνον 

οδτω δύναται νά έκτελή αμφότερα. "Οθεν, δτε μεταβάλλεται, εξαί

φνης μεταβάλλεται, καί δτε μεταβάλλεται, κατ' ούδένα χρόνον είναι, 

οδτε κινείται τότε, οδτε ίσταται. 

— "Οχι βέβαια. 

— Άρα λοιπόν τό αυτό συμβαίνει καί είς τάς άλλος μεταβο-

λάς, δτε τό Ιν έχ τού είναι μεταβάλλεται είς τήν άπώλειαν ή έκ 

τοΰ μή είναι είς τήν γένεσιν τότε ευρίσκεται μεταξύ τίνων κινή

σεων καί στάσεων, καί ούτε είναι τότε ούτε δέν είναι, ούτε γίνεται 

ούτε άπόλλυται. 

— Ούτω βεβαίως φαίνεται. 

— Διά τόν αυτόν λοιπόν λόγον καί δταν τό Ιν έκ τοΰ ενός 

μεταβαίνη είς τά πολλά καί έκ τών πολλών είς τό Ιν, δέν είναι οδτε 

Ιν οδτε πολλά, ούτε χωρίζεται ούτε συντίθεται. Καί δταν έκ τοΰ 

ομοίου μεταβάλληται είς τό άνόμοιον, καί έκ τοΰ ανόμοιου είς τό 

δμοιον, ούτε δμοιον «Ινα« ούτε άνόμοιον, ούτε γίνεται δμοιον ούτε 

άνόμοιον. Καί δταν έκ σμικρού είς μέγα καί είς ίσον καί είς τά 

εναντία μεταβαίνη, δέν εϊναι ούτε σμικρόν, ούτε μέγα, οδτε ίσον, 

ούτι γίνεται μείζον ή σμικρότερον ή ίσον. 

— Δέν φαίνεται. 

— Ταΰτα λοιπόν πάντα τά παθήματα πάσχει τδ Ιν, έάν είναι. 

Πώς δχι; 

SUM.'Από τοβ 21 κεφ. άρχεται τό τρίτον μέρος τοβ λόγου τοβ ·ϋαρμε-
νίβου». At πρότεραι αντιφάσεις διαλύονται οδτβς, ώστε τά εναντία διανέμον
ται είς βιάφορα μέρη χρόνου χαί αυτό τό Ιν έχ τοβ ενός μεταβάλλεται «Ις 
πολλά χαί τά πολλά πάλιν είς τό Ιν. Οδτ«· προβάλλει τό ζήτημα τής γε
νέσεις χαί τής μεταβολής. Τό γίγνοσβχι είναι έν τή χρονική στιγμή (εξαί
φνης), έν ή έκ μιας καταστάσεβς γίνεται μετάβασις είς τήν άλλην. Τό Ιν 
έδείχθη δτι είναι Ιν καί πολλά χαί οδτε ϊν οδτ« πολλά. Αιά νά είναι βέ τοι
ούτον, πρέπει άλλοτε μέν νά μ·τέχ-£ τοδ είναι (της δκάρς·α<) άλλο« θέ νά 
μή μετέχη. 'Αλλά τοβτο βέν βύναται νά σομβαίνη συγχρόνεις. "Αρα τό Ιν 
δέον νά έχη τι έν έαυτφ, βι' οδ νά θάνατοι νά μεταβαίνη έκ τοβ «Ιναι είς 
τό μή είναι καί άνάπαλιν, έχ τής κινήσεβς είς την στάσιν κλ. Τό ti τοβτο 
είναι τό εξαίφνης, ή στιγμή τοβ χρόνο», καθ' ήν γίνεται ή μετάβασις βχ 
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μιας χαταατάσαβς είς τήν έναντίαν. Κατά τήν στιγμήν, καθ' ήν πράγμα χ*, 

μεταβαίνει έχ τοδ όμοιου εις τό άνόμοιον, φαίνεται βτι δέν είναι οδτ« δμοιον 

οδτ· άνόμοιον. 'Αλλ' άν συγκριθή τό παρόν προς τό παρελθόν, άμέσ-ος εμ

φανίζεται ή άνομοιότης. Πάντα λοιπόν είναι σχέσεις διαδοχικώς εμφανιζόμε

νοι. Τό πολλαπλοδν τοδτο Ιν, όπερ άπαύστ»ς μεταβάλλεται xs l έν ταίς 

μβταβολαίς μένει πάντοτε τνιϊτάν προς iaoxó, όπερ κινεί εαυτό καί μετα

βαίνει διαδοχικώς έκ τής μιας καταστάσ«»ς είς τήν έναντίαν, χαί είναι οδτ» 

πάντα τά εναντία, τό Ιν τοδτο είναι ή ψυχή, ή αίσθανομένη χαί μετακινού

μενη.— Ό Πλάτων ίνα βείς^ πανταχού τήν μίξιν ή Ιν»σιν τών εναντίων τρο

ποποιεί τήν δπόθεσίν του χατά πάντα δυνατόν τρόπον. Πρώτον »θεώρησε τό 

Ιν δπέρτερον τής ουσίας, οτάχηροι ταδτόν τή ούσίφ χαί τρίτον κατώτερον 

τής ουσίας έν τή πολλαπλή καί μικτή ένότητι τής ψυχής (Τίμαιος), ήτις κι

νείται χαί ζωογονεί τόν κόσμο ν. 'Αλλά καί ένταββα αναφαίνονται τά εναν

τία. Νδν ό Πλάτων θά έξετάσ-fl τί συμβαίνει εις τά άλλα. έάν τό "Κν ύπάρ

χ η , οδτβ> βέ έχ τοδ θεοδ μεταβαίνει είς τόν χόσμον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ KB 

Δ' Ύπόθεσις. ΕΙ τδ tv εϊναι σχετικώς, τί «frai τά Αλλα, Αν 

μετέχωσι τοϋ ενός. (θέσις). 'Μ αίαθητή γένεσις. 

— Δέν πρέπει άρά γε νά σκεφθώμεν, τί θά συμδβίνη είς τά 

άλλα, έάν τό Ιν είναι ; 

— Πρέπει νά έξετάσωμεν. 

— Νά είπωμεν λοιπόν, άν τό Ιν είναι, τά άλλα τοΰ ενός τί 

πρέπει νά πάθωσιν ; 

— "Ας είπωμεν. 

— Λοιπόν, επειδή είναι άλλα τοΰ ενός, τά άλλα δέν είναι τό 

Ιν, διότι άλλως δέν θά ήσαν άλλα τοΰ ενός. 

— Όρθώς. 
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— Ούτε πάλιν τά άλλα είναι εντελώς έσχερημένα τοΰ ενός, 

άλλα μετέχουσιν αύτοΰ κατά τίνα τρόπον. 

— Κατά ποίον τρόπον ; 

— Διότι τά άλλα παρά τό Ι ν είναι άλλα, επειδή έχουσι 

μέρη* διότι έάν μή είχον μέρη, θά ήσαν εντελώς Ιν. 

— 'Ορθώς. 

— Άλλα μέρη ύπάρχουσιν, ώς όμολογοΰμεν, μόνον εκείνου, 

δπερ είναι Ιν δλον. 

— Όμολογοΰμεν. 

— Άλλ* όμως τό δλον ανάγκη νά είναι Ιν (ένότης) έκ πολ

λών καί τά μέρη είναι μέρη αύτοΰ (τοΰ ενός), διότι Ικαστον μέ

ρος δέν δύναται νά είναι μέρος πολλών, άλλα τοΰ δλου. 

— Πώς αυτό; 

— 'Εάν τι ήθελεν είναι μέρος πολλών, μεταξύ τών οποίων θά 

εύρίσκετο καί αυτό, τότε θά ήτο βέβαια καί μέρος έαυτοΰ, δπερ 

είναι αδύνατον, καί μέρος ενός έκαστου τών άλλων, άφοΰ είναι καί 

μέρος πάντων. Διότι, έάν καί ενός μόνου δέν ήτο μέρος, θά ήτο 

μόνον μέρος των άλλων πλην τούτου, καί ούτω δέν θά ήτο μέρος 

ενός έκαστου, καί έάν δέν είναι μέρος έκαστου, βέν θά είναι μέ

ρος ούδενός έκ τών πολλών. 'Εάν δέ δέν είναί τι ούδενδς πάντων 

τούτων, δέν δύναται, άφοΰ δέν είναί τι ούδενός, νά είναι οδτε μέ

ρος οδτε άλλο οτιδήποτε αυτών. 

— Οδτω φαίνεται. 

— Άρα τό μέρος δέν είναι μέρος οδτε τών πολλών οδτε πάν

των, άλλα μόνον μέρος μιας τίνος ίδέας καί ενός τίνος, τό οποίον 

όνομάζομεν δλον καί τό όποιον έξ; απάντων τών μερών Ιχει γείνει 

τελείως Ιν, τούτου δέ μέρος είναι τό μέρος. 

— Βεβαιότατα. 

— Έάν άρα τά άλλα έχωσι μέρη, θά μετέχωσι τοΰ δλου καί 

τοΰ ενός. 

— Αληθώς. 

— Άναγκαίως λοιπόν τά άλλα παρά τό Ιν είναι Ιν δλον τέ-

λειον, δπερ Ιχει μέρη. 
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— Άναγκαίως. 

— Καί προσέτι περί ένδς έκαστου τών μερών πρέπ«ι νά είπω-

μβν τό αδτό, διότι καί τοδτο ανάγκη νά μβτέχη τοδ ενός. Τφ 

δντι, Ικαστον αυτών είναι Ιν μέρος, διότι τό «νά «ίνκι Ικαστον» 

σημαίνει ίν άτομικόν, δπερ είναι άποκβχωρισμένον τών άλλων καί 

καθ' εαυτό, επειδή είναι «Ικαστον». 

— 'Ορθώς. 

— Μετέχει δέ τοΰ ενός προδήλως, διότι είναι διάφορον (άλλο) 

τού ενός, εί δέ μή, δέν θά μετεΐχεν, άλλ' αυτό θά ήτο Ιν, διότι νά 

είναι Ιν ουδέν άλλο δύναται παρά αδτό τό Ιν. 

— Βεβαίως. 

— Ανάγκη λοιπόν τό δλον καί τό μέρος νά μετέχωσι τοΰ 

ενός, διότι εκείνο θά «ιναι Ιν δλον, τοΰ οποίου τά μέρη είναι μέρη, 

καί Ικαστον μέρος θά «Ιναι tv μέρος τοΰ δλου, τοΰ όποιου είναι 

•μέρος. 

— Οδτως είναι. 

— Λοιπόν, επειδή είναι διάφορα τοΟ ενός, μετέχουσι τά μετέ

χοντα αυτού ; 

— Πώς δχι. 

— 'Αλλά τά Ιτερα τοΰ ενός είναι βέβαια πολλά, διότι άν 

τάλλα. μήτε Ιν ήσαν, μήτε περισσότερα τοΰ ενός, δέν θά ήσαν 

τίποτε. 

— Ό χ ι βέβαιο. 

— Έπ*ιδή δέ δμως τά μετέχοντα ενός μέρους τοΰ Ενός καί 

-τοΰ δλου 'Ενός είναι περισσότερα τοΰ ενός, δέν είναι ανάγκη αυτά 

τοΰτο το μετέχοντα τού ενός νά είναι απείρου άριθμοΰ. 

— Πώς τοΰτο ; 

— "Ας ίδωμεν οδτω. Δέν είναι αληθές δτι τά μεταλαμβάνοντα 

τοΰ ένδς, δτε μβτολομδάνουσιν αύτοΰ, τότ« οδτε Ιν είναι οδτε 

μετέχουσι τοΰ ενός ; 

— Φαν*ρόν. 

—· Δέν είναι λοιπόν πλήθος (αριθμός), είς τό οποίον δέν υπάρ

χει τδ Ιν ; 
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— Ναί, πλήθος. 

— Τί λοιπόν ; έάν θέλωμεν διά τής διανοίας νά άφβιρέσωμβν 

έξ αδτοδ δσον είναι δυνατόν δλίγιβτον μέρος, δέν πρέπει καί εκείνο 

τό άφβιρβθέν νά «Ιναι πλήθος καί οδχί Ιν, έκβιδή δέν μβτέχει τοΟ 

«νός; 

— Πρέπει. 

— Έάν άρα τήν διάφορον ταύτην φύσιν τής εννοίας έξετάσω-

μεν καθ' έαυτήν, όσονδήποτε μέρος αυτής λάβωμεν καί εξετάσω·· 

μεν, τούτο θά είναι πάντοτε άπειρον πλήθος, 

— Βεβαιότατα. 

— Καί ακόμη* δταν Ιν Ικαστον μέρος γίνη μέρος, Ιχει οδτω 

Ιν δριον πρδς τά άλλα μέρη xal πρδς τδ δλον, δπως Ιχει καί τδ 

δλον πρδς τά μέρη. 

—— *Α.Αησως. 

— Συμβαίνει λοιπόν είς τά άλλα τοΰ ένδς τοΰτο, δτι έχ 

τής κοινωνίας των μέ τό tv καώ μέ έαυτά γεννάται άλλο τι έν 

αύτοίς, δπερ, ώς φαίνοται, παρέχει Ιν δριον πρδς άλληλα, 

Ινώ τουναντίον ή φύσις αδτών είναι καθ' έαυτήν άπειρος (άπβρι©-

ριστος). 

— Φαίνεται. 

— Οδτω λοιπόν τά άλλο τοΰ ένδς είναι καί δλα καί χατά 

τά μέρη αδτών άπειρα καί πέρατος μετέχουσι. 

- N o i . 

— Δέν είναι άρα tè άλλα καί δμοια καί ανόμοια xal πρδς άλ

ληλα χοί πρδς έαυτά ; 

— Πώς τοΰτο ; 

— Καθ' δσον μέν διά τήν φύσιν αδτών πάντα είναι άπειρα, θά 

«χωσι τήν αδτήν ίδιότητο (πάθος). 

— Καί προσέτι, καθ* δσον άπαντα μετέχουσι πέρατος, -χοί 

χατά τοΰτο πάντα θά έχωσι τήν αδτήν ίδιότητο. 

— Πώς δχι ; 

— Καθ' δσον δμως συμβαίνει νά «Ιναι καί περιωρισμένα καί 
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απεριόριστα, έχουσι τά αυτά πάθη, τά όποια δμως είναι εναντία 

προς άλληλα. 

— Ναί. 

— Άλλα τά εναντία είναι, δσον δύνανται, άνομοιότατα. 

— Πώς δχι ; 

— Άρα δι' έκάστην τών δύο τούτων ιδιοτήτων τά άλλα είναι 

δμοια προς έαυτά καί πρδς άλληλα, άλλα δι' άμφοτέρας είναι καί 

έναντιώτατα καί άνομοιότατα. 

— Οδτω θά είναι. 

— Τοιουτοτρόπως λοιπόν τά άλλα θά είναι καί δμοια καί ανό

μοια καί προς έαυτά καί προς άλληλα. 

— Ναί. 

— Ωσαύτως θά είναι ταύτα καί Ιτερα (διάφορα) αλλήλων, 

καί κινούμενα καί ιστάμενα καί ευκόλως πλέον θά εδρωμεν, βτι τά 

άλλα τοΰ ενός ίχουσιν έν έαυτοΐς πάντα τά άλλα πάθη, επειδή 

έδείχθη, δτι καί ταΰτα Ιχουσιν έν έαυτοΐς. 

— Όρθά λέγεις. 

ΖΗΜ. Έν τφ προηγουμένψ κεφκλκίω 21φ έληξεν ή συζήτησις περί τού 

ενός ώς δντος. Έν τφ παρόντι κεφ. 22«ρ άρχεται ή περί τών πολλών ζή-

τηοις, ήτις ίκτε'νβται μέχρι τοδ '23 κεφ., αποδεικνύονται βέ καί έν τοίς 

πολλοίς έναντίοι καί αντιφατικοί διορισμοί. Κατά τους Έλεάτας μόνον τό έν 

είναι, οδχί δέ τά πολλοί' βέν δπάρχουσι λοιπόν χαί άλλα τοβ ενός. Έν τούτοις 

Γκά τής διαλεκτικής μεθόδου καί ενταύθα δείκνυντχι τά επακόλουθα τών 

εναντίον δποβ«Τ*··*ν, άτι τό Ιν χαί τά άλλα δπάρχουσι. Τά άλλα τοβ ενός, 

χαίπερ άλλα, μετβχουσιν δμως τοβ ενός, άλλα χαθ'έαυτά είναι απειράριθμα, 

πλήθος άκοκλείον πάσαν ενότητα καί πάν δριον, είναι τό Ιτερον τής Ιδέας, 

αυτός ό αισθητός κόσμος. Άλλ* έάν δμω; τά άλλα μετάσχωσιν τοδ ενός, 

άποχτώσιν δρια, πέρατα, χαί οδτως είναι χεά άπειρα άμα χαί πεπερασμένα 

χαί άρα δμο« καί ανόμοια' όμοια μέν,βιβτι πάντ* ϊχβυσι τβδς αυτούς δτβρι-

βμοίτ πάρατβς κ«1 απειρίας, άνομοι« θά, βιάτι εναντίους Ιχοντ« διορισμούς 

άντιτίβενται βρός άλληλα. Αιά τής μοθέίεβς τββ ενός τά πολλά γίνονται Ιτι 

χαί τπύτά χαί Ιτβρα, καί χινβύμβνα καί ίστάμβνα, χαί έν γένη, πάντα τά 

εναντία συνενοβαιν έν εαυτοί«. *Η προκειμένη λοιπόν Α' δπόβεαις δρίζ·» τήν 

γένεσιν toô κόσμου. 

Ό Kirchman ορμώμενος πάντοτε έχ τής αρχής, δτι ό Πλάτων συγχέ*. 
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τους διορισμούς τής νοήσεως (λ.χ. δλον χαί μέρη) προς τάς υπάρχουσας ιδιό

τητας τών πραγμάτων, ώσεί ή νόηοις κχί οί διορισμοί αυτής μή ήσαν τό μόνον 

πραγματιχόν, τό δντως 3ν> παρατηρεί βτι κχί ένταδθχ ό Πλάτων 1) συγχέει 

τά πραγματικά μέρη αντικειμένου τινός μέ τά ιδανικά μέρη. Οδτ», λέγει, 

Ιν δλον, αγρός τις, βύναται νά χωρίζητχι άφ' ενός μεν «*ς πραγματικά μέρη 

διά γραμμών, άφ' έτερου δέ είς ιδανικά λ. χ. «ίς δύο ήμίση, άπερ λέγονται 

πολλοστά (κλασματικά) μέρη τοδ δλου). 'Ωσαύτως είς σύνταγμα 1000 στρα

τιωτών 6 είς στρατιώτης είναι πραγματικών μέρος τών πολλών, τών 1000 

στρατιωτών, άλλα χαί ιδανικό ν, ήτοι χιλιοστόν μέρος κυτών. 2) Προς τό Ιν 

τών Πλεχτών συγχέει χαί τό Ιν ώς στοιχείοντοδ αριθμού χαί τό tv ώς άρθρον 

(Ιν βιβλίον) ! Οδτω τά μέρη τοδ "Ολου γίνονται Πολλά χαί Ικαστον μέρος 
χ 

ώς Ιν μετέχει τοβ ενός' ώς πολλά δμως τοιαδτα μέρη είναι «ίς αριθμός, tv 

πλήθος, έν φ τό "Εν βέν υπάρχει (άλλα tó ϊν μέρος), καί τοδτο ρητέον περί 

έκαστου μέρους, βιότι τοδτο πάλιν δύναται νά διαιρήται είς μέρη, οδτως 

ώοτ« τά πολλά αποτελούνται έξ άπ*ίρων πολλών μερών χαί βέν είναι "Μ*. 

Κ€ΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ 

Ε' Ύπόθεσις. Έάντδ tv εϊναι (απολύτως), τί είναι τά Αλλα, 

έάν δέν μετέχωσι τοϋ ενός. (Άντίθεσις). *Sπρώτη δλη. 

— Λοιπόν δέν άφίνομεν ταΰτα ώς φανερά δντα, καί δέν έξετά-

ζομεν πάλιν, έάν τό Ιν είναι, αρά γε καί τά άλλο τοΰ ενός δέν εί

ναι κατά τόν αυτόν τρόπον, ή είναι οδτω μόνον (ώς έν τώ 22ω 

κεφχλαίω) ; 

— Μάλιστα. 

— Ά ς είπωμεν λοιπόν έξ αρχής, άν τό ϊν είναι,, ποία πρέπει 

νά είναι τά πάθη (αί ιδιότητες) τών άλλων παρά τδ Ι ν ; 

— Noi, άς είπωμεν. 

— Άρά γ« τά άλλα δέν είναι κεχωρισμένα τοΰ ένδς xol τδ 

tv δέν είναι κεχωρισμένον των άλλων ; 

— Διατί ; 
IDâtmvos — Ποεμβνίδστ 7 
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— Διότι έκτος τών δύο τούτων, ουδέν Ιτερον υπάρχει, δπερ θά 

ήτο διάφορον καί τοΰ ενός καί τών άλλων. Διότι τά πάντα λέγ« 

τις, δταν ιίπη τό IV χαί τά άλλα. 

— Ναί, πάντα. 

— Άρα οδδέν πλέον υπάρχει διάφορον τούτων, έν τφ βποίω 

τό Ιν καί τά άλλα νά δύνανται νά ευρίσκωνται έν τφ αύτώ. 

- Ο δ δ έ ν . 

— Ουδέποτε άρα τό Ιν καί τά άλλ« είναι έν τφ αύτφ ; 

— Φαίνεται. 

— Είναι άρα κεχωρισμένα ; 

— Ναί. 

— Άλλα προσέτι ίσχυριζόμεθα δτι τό άληθινόν "Εν δέν Ιχει 

μ*ρη· 
— Πώς δύναται νά Ιχη; (Κεφ. 11). 

— Ούτε άρα όλόκληρον τό ϊν θά είναι είς τά άλλα ούτε μέρη 

αύτοΰ, έάν είναι κεχωρισμένον τών άλλων καί δέν Ιχη μέρη. 

— Βεβαίως. 

•—· Κατ' ούδένα άρα τρόπον τά άλλα μετέχουσι τού ένό;, διότι 

δέν μετέχουσιν αύτοΰ οδτ« κατά μέρη αύτοΰ ούτε κατά τό δλον 

αύτοΰ. 

— Οδτω φαίνεται. 

— Λοιπόν τά άλλα δέν είναι εν κατ* ούδένα τρόπον καί ούδδ-

λωςίχουσινέν έουτοϊς τό Ιν. 

— "Οχι βέβαιο. 

— Ά ρ α ουδέ πολλά «ίναι τά άλλα, διότι θά ήσαν Ικαστον 

αυτών fr μέρος τοΰ δλου, άν ήσαν πολλά' άλλ' δμως τά άλλα δέν 

«ίναι οδτ« Ιν οδτ« πολλά, οδτ« τό δλον οδτε μέρη τού ενός, επειδή 

κατ* ούδένα τρόπον μετέχουσα αύτοΰ. 
fluita* 

— "Αρα t è άλλα δέν «ίνα: οδτ« δύο οδτε τρίο, οδτ« ταύτα 

οκε*ρχβσσ·ν έν τοΙς άλλοις, διότι τά άλλα «Ιναι εντελώς έστκρημένα 

τοΰ ενός. 

— Οδτως είναι. 
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— Οδτ« άρα δμοια οδτε ανόμοια μέ τό Ιν είναι τά άλλα, οδτ« 

υπάρχει έν αύτοίς όμοιότης κοί άνομοιότης. Διότι, έάν αυτά ήσαν 

δμοια καί ανόμοια ή έάν «Ιχον έν έαυτβΐς ομοιότητα xal ανομοιό

τητα, θά «Ιχον έν έαυτοίς δόο ιδέας εναντίας αλλήλων τά άλλα 

{διάφορα) τοΰ ένδς. 

— Φαίνεται. 

— Άλλ' είναι αδύνατον νά μετέχωσι δύο τινών εκείνα, τά όποϊα 

δέν μετέχουσιν οδτ« ενός. 

— Αδύνατον. 

— Οδτε άρα δμοια, οδτε ανόμοιο, οδτ« καί τά δύο συνάμα 

είναι τά άλλα. Διότι, άν ήσαν δμοια ή ανόμοια, θά μετεϊχον τής 

μ*Ας ταύτης εναντίας ίδέας, έάν δέ ήσαν συνάμα κοί τά δύο, θά 

μετεϊχον δύο εναντίων ιδεών. Άλλα ταΰτα έδείχθησαν αδύνατα. 

— Αληθώς. 

— Άρα τά άλλα δέν είναι οδτε τούτα οδτε Ιτερα, οδτε κι

νούμενα οδτε ιστάμενα, οδτε γινόμενα οδτε άπογινόμενα, οδτε με

γαλείτερα οδτε μικρότερα, οδτε ίσα, ουδέ άλλην ούδεμίάν τών τοι

ούτων ιδιοτήτων έχουσι. Διότι, άν τά άλλα δέχωνται νά πάθωσί τι 

τών τοιούτων, θά μεθέξωσι καί τού ενός καί τών δύο καί τών τριών 

χαί τοΰ περιττού κοί τοΰ αρτίου, ένψ έδείχθη δτι είναι αδύνατον 

νά μετέχωσιν αυτών, διότι είναι απολύτως «στερημένα τοΰ ενός. 

— 'Αληθέστατα. 

— Οδτο λοιπόν, άν τό Ιν ύπάρχη, τό Ιν «ίναι πάντα xal ου

δέν καί έν σχέσει προς έαυτδ καί έν σχέσει ποδς τά άλλα. 

— Βεβαιότατα. 

ΣΗΜ. 'Sv τφ 23φ « φ . εξάγονται διορισμοί τών άλλων τοδ ίνός δλ«·ς 

ενάντιοι προς τους άναπτοχθέντας έν τφ κεφ. 22, ένθα τά εν καί τά άλλα 

Όβνεουάσθησαν θιά τής μεθέξεβς. Νθν τά άλλα θεωρούνται ώς μή μετέχοντα 

τοδ ενός. Έάν λοιπόν τά άλλα δον Ιχωσιν έν έαυτοίς «V, θέν «Ιναι οδτ« 

-πολλά, βιότι τά πολλά είναι πολλά Ιν, βωτι Ικαστον αδτών θά ήτο Ιν 

μάμος τοβ δλου. "Αρα τά άλλα οδτ« Ιν «Ιναι οδτ« πολλά, οδτ« βλον οδτ» 

μέρη, οδτ« Ιν οδτ« βύο, οδτ« ουδείς αριθμός. Οδτ« δμο»α «{ναι, οδτ« ανόμοια, 

«δτε καί ta δύο συνάμα, βιότι οδτ* «uie οδτ« Ho ιδεών δύνανται νά μ«τέ-
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χωσιν. 'ϋσαύτω; οδτ« ταύτα είναι οδτ« Ιτερα, οδτε ίστανται οδτε κινούνται 

οδτ« γεννώνται οδτ« άπόλλυνται, έν άλλαις λέξίσιν ούθεμίαν Ιχουσιν ού

σίαν. — Τοδτο «Ιναι ή έμορφος δλη, τό μή Ιν, διότι ή δλη άνευ τοδ ενός 

(τής ίβέας) «Ιναι ή απόλυτος αδιοριστία, τό μή δν. Έάν άρχ βεχθώμεν τήν 

άτοπον δπόθεσιν ότι τό tv lottv, άλλα ότι τά άλλα δέν μετέχουσιν αδτοδ, 

τότ« πρέπει νά δ»χθώμεν ή βτι τώ άλλα ουδόλως δπάρχοοσιν, ή ότι, άν τά 

άλλα ύπάρχωσι, τό tv «ίναι πάντα, είναι πολλά καί δέν «ίναι πλέον έν. 

"Αρα τό ϊν είναι *ίς πάντα. 

Προς κατανόησιν τών έν τφ προσεχεί 24ψ χ«φ. εκτιθεμένων παρατη-

ρητέον, χατά τόν Kirchmann, βτι 4 Πλάτων αυστηρώς βιαχρίν»ι τό "Bvr 

δπ«ρ βέν είναι, άπό τοβ μή Ενός. όπερ «ίναι. Έν τή πρώτη προτάσει τό «ί

ναι άποφάσκβται άπό τοδ ενός, έν τή δευτέρα, κατηγορείται «ίς τό μή Ιν. 

Οδτω βύναται νά πραγματεύεται τό μή Έν ώς δν χαί νά τό πχριστφ 

μέτοχον πολλών, χαί τουναντίον δύναται τό Ιν νά πραγματεύηται ώς μή δν· 

καί νά άκββίδϊ αδτφ πάντα τά κατηγορούμενα, άπερ έχ τοδ μή είναι έπον

ται αύτφ. ΊΙάν τά τοιαδτα έχφράζωνται έν μορφή κρίσεως, τό ουνββτιχόν-

βΐναι χρησιμ«ύει ώς άπλοδν συνδετιχόν δβοχ«ιμένου χαί κατηγορουμένου,. 

χωρίς νά δηλοί τι περί τής υπάρξεως αδτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ KÛ 

ΣΤ' Ύπόθεσις. 'Εάν το tv δέν είναι (σχετικώς), τί ακολουθεί 
είς εαυτό, (θέσις). Το (σχετικδν) μή είναι τοϋ ενός. 

— "Εστω τούτο* έάν δμως τό Ιν δέν εϊναι, δέν πρέπει μετά 
ταΰτα νά έξκτάσωμεν τί θά επακολούθηση ; 

— Ναί, πρέπει νά έξετάσωμεν. 
— Ποία λοιπόν είναι αύτη ή ύπόθεσις, άν τό Ιν δέν είναι ;, 

Ά ρ α γ ε διαφέρει τής έξης υποθέσεως, άν τό μή -tv δέν είναι; 
— Διαφέρει βεβαίως. 
— Διαφέρει μόνον ; ή τό νά «ΐπη τις, άν τό" μή Ιν δέν είναι,, 

«Ιναι δλως τδ εναντίον τοΰ άν τό Ιν «ίναι; 

— "Ολον τό εναντίον. 
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— Άλλα πώς ; έάν τις λέγη : άν μέγεθος δέν ύπάρχη, ή h 

σμικρότης δέν ύπάρχη ή άλλο τι τών τοιούτων, άρά γ« είς έκά
στην περίπτωσιν δέν δηλοί, δτι Ιτ«ρόν τι έκλαμβάνκι τό μή δν ; 

— Βεβαίως. 

— Λοιπόν καί τώρα δέν δηλοί ούτος, δτι παραδέχεται δτ; τί 
μή δν είναι διάφορον (εναντίον) τών άλλων, δταν είπη δτι τό h 

δέν είναι, καί ημείς έννοοΰμεν δ,τι λέγει ; 
— Ναί, έννοοΰμεν. 
— Πρώτον άρα λέγει τι γνωστόν, Ιπ»ιτα Ιτερον τών άλλων, 

δταν είπη δν, είτε τό είναι προσθέτει είς αδτό είτε τό μή είναι 
διότι ουχί όλιγώτερον γινώσκει τί είναι εκείνο, δπ«ρ'λέγετα 
δτι δέν είναι, καί δτι αυτό είναι διάφορον τών άλλων ή δέν είναι 
οδτω ; 

— Άναγκαίως οδτως είναι. 

— Λοιπόν ούτω. πρέπει νά έξετάσωμεν άπ' αρχής τήν πρό 
τασιν : Ά ν τό Ιν δέν είναι, τί πρέπει νά είναι ; 

— Πρώτον μέν τοΰτο πρέπει νά ύπάρχη είς τό μή Ιν, ώς φαί
νεται, δτι υπάρχει γνώσις αύτοΰ, διότι άλλως δέν θά έγίνωσκΐ 
τις τί εννοείται δταν είπη : άν τό Ιν δέν είναι. 

— Αληθώς. 
— Προσέτι τά άλλα διαφέρουσιν αυτού, διότι άλλως ούτε έκεΤνι 

•βά ήδύνατο νά λέγηται, δτι είναι διάφορον τών άλλων. 
— Βεβαιότατα. 
— Λοιπόν εκτός τοΰ δτι γινώσκεται τό μή Ιν, Ιχει καί ετερό

τητα, διότι δέν εννοεί τις τήν ετερότητα τών άλλων, δταν λέγη δτ 
-τό Ιν είναι Ιτερον τών άλλων, άλλα τήν ετερότητα αύτοΰ τού ενός 

— Οδτω φαίνεται ι. 

(1) 'Επειδή τό Ιν λαμβάνεται βιττώς, ώς δν χαίμή δν, δύναται δ Παρ 

μενίβης τό είδος μή δν Ιν νά δηλοί μέ τό γένος Ιν καί οδτω πρέπει νά νο 

ήτοι έδώ τό Ιν. "Η δυνατόν ειπείν: "Ο,τι ίσχύβι πάρε τοδ Ένας ίσχύ»ι χαί περ 

-τών «ΐβών του* άν άρα τό Sv Ιχη έν έαυτφ τήν ακράτητα προς τάλλα, Ιχε 

χαί τό μή Ιν τήν ετερότητα Ιν έαυτφ. Οδτω νβητέον τό tv χαί έν το* 

άκομένοις. 
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— Προσέτι τό μή δν Ιν μετέχει καί τοΰ εκείνου καί τοΰ τινός 

καί τοΰ τούτον καί τοΰ εΛς τοϋτο, καί τοΰ τούτων, καί πάντων 

τών τοιούτων διορισμών, διότι άλλως δέν θά έγίνετο λόγος περί 

τοΰ ενός οδτ« περί τών έτερων τού ενός, ουδέ θά ύπήρχέ τι είς 

αυτό, ουδέ θά άνήκέ τι εις αδτό (οδδέν προσόν, ουδεμία ίδιότης) 

καί οδδέν θά ήδύνατο τις νά είπη περί αύτοΰ, εάν δέν μετείχε μήτε 

τού τινός μήτε τών άλλων τούτων διορκτμδν. 

— Όρθώς. 

— Tè Ιν λοιπόν δέν δύναται νά ύπάρχη, άφοΰ δέν είναι· όμως 

ουδέν εμποδίζει νά μβτέχη πολλών, άλλα μάλιστα τοΰτο είναι 

άναγκαΐον, άφοΰ μόνον τό Ιν εκείνο, ουχί δέ καί άλλο τι δέν 

ύπάρχβι. Διότι, έάν δέν είναι μήτε τό Ιν μήτε έκεΤνο τό άλλο, άλλα 

έγίνετο δ λόγο; περί άλλου τινός, δέν πρέπει νά έκφράζηταί τις 

τίποτε* έάν δμως δποτίθηται δτι μόνον τό Ιν εκείνο δέν υπάρχει 

καί ουχί άλλο, τότε τό μή Ιν άναγκαίως μετέχει καί τοΰ εκείνον 

και πολλών άλλων διορισμών. 

— Βεβαιότατα. 

-- Ά ρ α καί άνομοιότης προς τά άλλα υπάρχει είς αυτό*, διότι 

τά άλλα, διάφορα δντα τοΰ ενός, είναι καί διαφόρου φύσεως. 

— Ναί. 

— Τά διαφόρου φύσεως δμως δέν είναι καί άλλης φύσεω; ; 

— Πώς δχι ; 

— Τά δέ άλλης φύσεως δντα δέν είναι καί ανόμοια ; 

— Βεβαίως ανόμοια. 

—- "Εάν λοιπόν «ίναι ανόμοιο πρδς τό Ιν, 8Ìvat φανερόν δτι-

τά ανόμοια είναι ανόμοιο προς άνόμοιον τι. 

— Φανερόν. 

— θ ά ύπάρχη λοιπόν καί εις τό Ιν άνομοιότης, σχετικώς 

προς τήν οποίαν τά άλλα είναι ανόμοιο πρδς αυτό. 

-— 4)δτω φαίνεται. 

'Κάν δμως ύπάρχη «ίς αυτό ή άνομοιότης πρδς τά άλλα, 

δέν «ρέπ«ι νά ύπάρχη είς αυτό ή όμοιότης ορός καυτό*, 

Πώς αδτό *, 
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— Ά ν είς τό ϊν ύπάρχη άνομοιότης προς εαυτό (τό Ιν), δέ 

θά ήτο ό λόγος περί πράγματος τοιούτου οποίον είναι τό Ιν, καί i 

ύπόθεσις δέν θά ήτο πλέον περί τού ενός. άλλα περί άλλου παρί 

τό ίν. 

— Βεβαίως. 

— Δέν πρέπει λοιπόν νά είναι άνόμοιον προ; εαυτό. 

— *Oywt βέβαια. 

— Πρέπει άρα νά ύπάρχη εις τό Ιν όμοιότης πρό; εαυτό. 

— Πρέπει. 

— Προσέτι τό εν δέν είναι ουδέ ίσον προς τά άλλα, διότι, ά 

ήτο ίσον, θά ήτο ήδη, καί προσέτι θά ήτο δμοιον μέ αυτά κατ< 

τήν ισότητα, άλλα καί τά δύο ταύτα είναι αδύνατα, άφοΰ τό Ι 

δέν είναι *. 

— Αδύνατα. 

— 'Επειδή δέ τό εν δέν είναι ίσον μέ τά άλλα, άρά γε δέ 

πρέπει καί τά άλλα νά μή είναι ίσα μέ αυτό ; 

— Πρέπει. 

— Τά δέ μή δντα ίσα δέν είναι άνισα ; 

— Ναί. 

— Τά δέ δντα άνισα δέν είναι άνισα προς τά άνισα ; 

— Πώς δχι ; 

— Λοιπόν τό Ιν μετέχει καί άνισότητος, ώς πρό; τήν οποίο 

τά άλλα είναι άνισα μέ αυτό ; 

— Μετέχει. 

— Άλλ' δμως είς τήν ανισότητα ανήκει καί μέγεθος καί σι* 

κροτης. 

— Ναί, ανήκει. 

— Λοιπόν καί μέγεθος καί σμικρότης ύπάρχβι εις τό τοιοί 

τον Ιν. 

(L) "Αν δύο τινά άχωσι κοινάς κολλάς ιδιότητας. καλούνται ίσα. 

όμως ολίγας, όμοια, επομένως τό ίσον είναι χαί £μ«ιον. 
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— θά ύπάρχη. 

— Τό μέγεθος δμως καί ή σμικρότης είναι πάντοτε απομεμα

κρυσμένα άπ' αλλήλων. 

— Αναντιρρήτως. 

— Άρα μεταξύ αυτών πάντοπ υπάρχει τι. 

— ΐπαρχει. 

— Άλλα δύνασαι νά είπη;, δτι υπάρχει μεταξύ αυτών άλλο τι 

παρά τήν ισότητα ; 

— "Οχι, άλλα ή ίσότη; υπάρχει. 

— "Ο,τι λοιπόν Ιχει μέγεθος και σμικρότητα ϊχ®ι **1 ισό

τητα, επειδή αύτη ευρίσκεται μεταξύ εκείνων. 

— Οδτω φαίνεται. 

— Ά ρ α τό μή δν Ιν, ώ; φαίνεται, μϊτέχει καί ίσότητος καί 

μεγέθους καί σμικρότητος. 

— Φαίνεται. 

— Καί ακόμη καί ουσίας πρέπη αύτο νά μετέχη κατά τίνα 

τρόπον. 

— Πώ; τούτο ; 

— Πρέπει βέβαια αυτό νά είναι δπω; λέγομεν, διότι, άν δέν 

είναι οδτω, δέν θά έλέγομεν αληθή λέγοντες δτι τό Ιν δέν είναι. 

'Εάν δέ λέγωμεν αληθή, είναι φανερόν δτι λέγομεν αυτά ώς δντα, 

ή δέν είναι οδτως ; 

— Οδτω βέβαια. 

— Έπ«ιδή λοιπόν ρεβαιούμεν δτι λέγομεν αληθή, άναγκαΐον 

καί νά β*6οιώσωμ«ν δτι λέγομεν δτι αδτά είναι δντα. 

— Άναγκαίως. 

— Άρα τό μή δν Ιν, ώς φαίνεται, εϊναι (υπάρχει), διότι άν 

δέν «ίναι μή δν, αλλά δέχ«τοί τι Ιτερον τοΰ είναι »ίς τό μή είναι 

αύτοΰ, εδθύς τάτ* θά ήτο δν. 

— Βεβαιότατα. 

— Πρέπει άρα τό μή δν νά Ιχη δεσμόν τίνα μέ τό μή είνοι, 

έάν μέλλη νά μή «Ιναι, Ομοίως δπως τδ δν πρέπει νάίχη Ινα τοι

ούτον δεσμόν μέ τό μή «ίναι τοϋ μή δντος, ίνα τελίίω^ πάλιν 
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άνήκη είς τό είναι. Τοιουτοτρόπως καί τό δν τά μάλιστα θά ή 

καί τό μή δν τά μάλιστα δέν θά ήτο, διότι τό μέν δν θά μετεί 

τού «ίναι <νούσία;) τού δντος καί οδχί τού «Ναι τοδμή δντος, i 

πρέπη τελείως νά «ίναι, καί ωσαύτως τό μή δν δέν θά μετείχε ι 

μή είναι τού μή δντο; άλλα τοΰ είναι τοΰ μή δντος, έάν καί τό 

δν πρέπη τελείως νά μή είναι ». 

— Αληθέστατα. 

— Καί λοιπόν επειδή κα! τό δν μετέχει τοΰ μή είναι καί 

μή δν μετέχει τοΰ είναι, διά ταύτα καί τό Ιν, έπ*ιδή δέν είν 

άναγκαίως μετέχει τού είναι ένεκα τοΰ μή είναί του. 

— Άναγκαίως. 

— Καί ουσίας λοιπόν, ώς φαίνεται, μετέχει τό Ιν, άν δέν είν 

— Φαίνεται. 

— Καί μή ουσίας, διότι δέν είναι. 

— Πώς δχι ; 

— Δύναται λοιπόν τό Ιν, δπερ είναι οδτω, νά μή είναι οδι 

έφ' δσον δέν μεταβάλλεται έκ ταύτης τής καταστάσεως είς άλλτ 

— Αδύνατον. 

~ Άρα τό δτι πράγμα τι οΰτως είναι καί συγχρόνως όχι ι 

τως είναι, τό τοιοΰτον σημαίνει μεταβολήν. 

— Πώς δχι ; 

— Άλλα δέν είναι κίνησις ή μεταβολή; ή είναι άλλο τι ; 

— Κίνησις. 

— Καί τό ϊν δέν έδ«ίχθη καί δν καί μή δν ; 

— Έδείχθη. 

(1) Τό μή δν Ιν «ίναι, ήτοι υπάρχει* άν β»χθή Ιτερον χατηγορβύμι 

παρά τό «ίναι, δέν θά μ»ίνη μή βν. "Οθεν, άν evtl τής προτάσεως 

μή 6ν ϊν είναι δν», ρηθή, «τό μή δν Ιν είναι στρογγύλον», διά τοδ κατν( 

ροομένβυ στρογγύλον, δκ»ρ βύναται νά χαταφάσχηται 1x4 δντος, to μή 

Ιν θά έϊηλοδτο ώς βν. Οδτως Ικαστον μή δν διά τοδ δοομοΛ μόνον pi 

χατηγορουμενον, δπερ οδδέν δν δηλοί, δέον νά συνθεβή, έάν τβλβίως πρ 

νά πβριέχ-ς τά μή «ίναι έαοτοδ' τότε μόνον θά ήτο έίόχβς οδχί βν (f 

chmonn). 
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— Άρα τό Ιν φαίνεται δτι είναι καί οδτω καί ουχί ούτω; 

— Φαίνεται. 

— Άρα τό μή δν h Ιχβι δειχθή καί δτι κινείται, Ιπβιδή 

έφάνη Ιχον καί μεταβολή ν έκ τού είναι εί; τό μή eîvat. 

— Αδτό θά είναι. 

-- Άλλα προσέτι, επειδή ουδέν τών δντων είναι, διότι δέν 

«ίναι (υπάρχει), διά τοΰτο, επειδή δέν είναι, δέν δύναται νά μετα-

φέρηται δθεν δήποτε οπουδήποτε. 

— Πώς είναι δυνατόν; 

— Προσέτι ουδέ έν τώ αύτφ τόπφ δύναται νά στρέφηται, διότι 

ούδαμού θίγει τού ταδτοΰ, επειδή τό ταύτόν είναι δν καί τό μή 

δν δέν δύναται νά είναι Ιν τινι τών δντων. 

— Αδύνατον. 

-— Άρα τό μή δν ϊν δέν δύναται νά στρέφηται έν έκείνφ, έν 

τώ όποίφ δέν είναι. 

— 'Οχι βέβαια. 

— Προσέτι οδτ* άλλοιοΰται εν έαυτφ τό Ιν, ούτε τό δν ούτε 

τό μή δν διότι, άν αυτό έγίνετο άλλο έαυτοΰ (τοΟ ενός), δέν θά ήτο 

πλέον δ λόγος περί τοΰ ενός, άλλα περί άλλου τινός. 

— 'Ορθώς. 

— Έάν δέ μήτε άλλοιοΰται, μήτε στρέφηται έν τώ αύτφ τόπφ 

μήτε μεταφέρηται τδ Ιν, δύναται πλέον νά κινήταί που; 

— Πώς δύναται; 

— Τό άκίνητον δμως άναγκαίως ησυχάζει, τδ δέ ήσυχάζον 

ίσταται. 
— Άναγκαίως. 
— Άρα τό μή δν Ιν, ώς φαίνεται, κοί ίσταται καί κινείται. 

— Φαίνεται. 

— Kai προσέτι, άν κινήται, ανάγκη πάσα νά άλλοιοΰται, διότι 

καθ* οίονδφ·»·» τρόπον κινηθ*8 τι, κατά τοσούτον δέν είναι πλέον 

ΐπως ήτο, άλλα άλλως. 
—• Ναί. 
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— Κινούμενον λοιπόν τό Ιν συνάμα άλλοιούταί-

— Ναί. 

— Kai άν κατ' ούδένα τρόπον κινήιαι, δέν δύναται κατ' ού

δένα τρόπον νά άλλοιοΰται. 

— Όχι {Ιέβοια. 

— Άρα καθ' δσον κινείται τό μή δν Ιν, άλλοιοΰται, καθ 

δσον δμω; δέν κινείται, δέν άλλοιοΰται. 

— Βεβαίως. 

•— Άρα τό μή δν Ιν καί άλλοιοΰται καί δέν άλλοιοΰται. 

— Φαίνεται. 

— Άλλα τό άλλοιούμενον δέν γίνεται έξ ανάγκης διάφορο 

παρά πρότερον; καί δέν φθείρει τήν προτέραν κατάστοσιν αυτού 

τό δέ μή άλλοιούμενον ούτε γίνεται ούτε φθείρεται ; 

— Έξ ανάγκης. 

— Άρα καί τό μή δν Ιν, έάν μέν άλλοιούται, γίγνετ« 

καί φθείρεται, έάν δέ δέν άλλοιοΰται, ούτε γίνεται ούτε φθείρεται 

καί οδτω τό Ιν.τό μή δν καί γίνεται καί φθείρεται, κκί ούτε γ 

νεται οδτε φθείρεται. 

— *Οχι βεβαίως. 

ΪΗ1Ι. Βίς τάς κροηγοομένας τεσσάρας υποθέσεις (Β—Ε) έξητάσθησ 

ml διάφοροι ούσίαι (δπάρξεις) καί έδείχθη δτι πάσαι εξαρτώνται έκ τοδ ivd 

Βίς τάς έφ»ξής τεσσάρας αίρεται τό Ιν άπό τοδ δντος, «ft« έν μέρει «1 

ολοσχερώς, χαί εξετάζονται τά επακόλουθα έχατέρας υποθέσεως. Έν τή 

υποθέσει ζητβίτχι πώς τό Ιν, άν δέν «ίναι ειμή έν μέρει ή δυνάμει, »Ι* 

κρός εαυτό χαί προς τά άλλα. Αέγοντ«ς βτι τό Ιν βέν «ίναι, διακρίνομεν 

tv άπό παντός άλλου, άλλως βέν χαταλαμβάνομεν ημάς αυτούς. Γινώσι 

μεν λοιπόν τό μή υπάρχον Ιν, χαί ή γνώσις απαιτεί τήν otaxpw.v χαί ì 

βιαφοράν τών ιθεών. Οδτω τό μή δϊ Ιν μετέχει τής γνώσεως, χ%ς 8ιαφο{ 

χαί τών άλλων διορισμών, «ίναι δμοιον προς Ι»»τό, άνόμοιον βέ προς 

•* άλλα, χαί Ισον χ«1 άνισον χλ 'Αλλά ίνα μή είναι, τό Ιν πρέπει νά «Ι 

συνδεβεμένον προς τό μή «ίναι βιά τοδ «ίναι τοδ' μή «Ιναι, δπως τό ε^ 

tva «ίναι τέλειον είναι, πρέπει νά Ιχη τό μή «ίναι τοβ μή «ιναι« Τό «ί 

καί τό μή «ίναι είναι αχώριστα, καί έν έχατέρφ άνβορίσκβται τό tt*pov. 

•ίναι Ai* «ίναι μή «Ιναι, χαί οδτω μετέχει τής. άρνήαεως' xal tó μή « 
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βέν·· tó μή «Ιναι χαί οδτω μ«τάχ«ι τοδ «ίναι. Έκάτιρον «Ιναι καί δέν «ίναι 

V* Ιτ.ρον.Οδτω τό Ιν,Ιάν δέν «ίναι,μετέχει τοδ «ίναι καί τοδ μή »Ιναι χαί ή 

Ινωο*ς αδτών άποτ«λ«1 τό Γίγν«σβαι, τήν μ«τα6ολήν. Τό μή δν «ν χινβίται 

λωπόν,άλλά συνάμα κχί ήρ«μ·ί, διότι βέν δύναται νά κινήται έν τόπφ, iv φ 

••εν υπάρχκ.Ήρ«μβδν to tv βέν άλλοιοβται, χαί άρα οδτ« γεννάται οδτ« φβ3ί·< 

««tot* κινβύμβνον δμως άλλωοδται, κχί άρα γβννάτχι κ**. φβ·ίρ»ται. Ή έν 

•ββνάΒΛΐ δκαρςτς πάντων τών εναντίων προήλθα έκ τής δπβτ»β·ίαης σχ«τιπής 

ανυπαρξίας τοβ Ινας, ήτις μετέχει i t i τοδ «ίνχι χαί σονδέβται μέ πάντας 

τβύς τρόπους τοδ «ίναι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ€ 

Ζ' Ύπόθεσις. Άν το tv δέν εϊναι (απολύτως), τί συμβαίνει 
είς αυτό ; ?Αντίθεοις). Το απόλυτον μή εϊναι τοϋ ενός 
είναι Ακατάληπτον. 

— Πάλιν λοιπόν άς έπανέλθωμεν είς τήν αρχήν, ίνα ϊδωμεν, 
άν θά μας άποδειχθώσι τά αδτά, άπερ καί τώρα, ή διάφορα. 

— Ναί, πρέπει νά ϊδωμεν. 
— Άν τό Ιν δέν «Ιναι, νά είπωμεν τί πρέπει νά συμβαίνη 

περί αύτοΰ ; 
- N o i . 

— Όταν λέγωμεν τδ «δέν είναι», άρά γε μήπως τούτο ση-
μαίνει άλλο τι παρά άπουσίαν ουσίας είς τό πράγμα, δπερ λέγο-
οεν δτι δέν «Ιναι; 

— Οδδέν άλλο. 

— Έ λοιπόν ; δταν λέγωμ«ν δτι δέν είναί τι, άρά γε λέγομεν 
δτι αδτό κατά τίνα τρόπον «ίναι, κατά τίνα δέ δέν είναι; ή τοΰτο 
*δ λεγδμενον «δέν «Ιναι» σημαίνει απλώς δτι τό μή δν δέν «ίναι 
-ο-οδαμώς ii«4»iia*f.·. '««ρίνα 'τρόπον, οδδέ μετέχει ουσίας ; 

— Άπλ«όστβτο αδτό σημαίνει. 
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— Άρα τό μή δν δέν δύναται οδτ« νά είναι, οδτ« κατ* ούδένα 

τρόπον νά μβτέχη τής ουσίας. 

— "Οχι μδαια. 

, — Άλλα τό νά γίνηταί τι κοί νά φθβίρηται είναι άλλο τι παρά 
ταΰτα, δηλαδή εκείνο μέν είναι'μετάληψις ουσίας, τοΰτο δέ απώ
λεια ουσίας (υπάρξεως) ; 

— Οδδέν άλλο. 

— 'Εκείνο δμως, δπερ δέν μετέχει ούδενός τών δύο τούτων,. 
δέν δύναται οδτε νά λάβη οδτε νά άποβάλη αδτό. 

— Αδύνατον. 
— Τό Ιν άρα, επειδή δέν «ίναι κατ' ούδένα τρόπον, δέν δύ

ναται κατ' ούδένα τρόπον οδτε νά Ιχη, οδτ« νά άποβάλλη, οδτε νά 
λαμβάνη ούσίαν (τό «Ιναι). 

— Ούτω φαίνεται. 
— Ούτε άρα φθείρεται τό μή δν Ιν, οδτ« γίνεται, άφοΰ κατ' 

ούδένα τρόπον μετέχει ουσίας. 
— Ούτω φαίνεται. 
— Άρα ούτ« άλλοιοΰται κατ' ούδένα τρδπονί διότι άλλως,. 

έάν έπάθαινε τοΰτο, θά έγίνετο καί θά έφθείρετο. 
— Αληθώς. 
— Έάν δέ δέν άλλοιοΰται, δέν πρέπει κοί νά μή κινήται; 
— Άναγκαίως. 
— Άλλ' ούτε δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι ηρεμεί τό μηδαμώς μή, 

δν* διότι τό ηρεμούν πρέπει νά είναι είς τι, δπ«ρ «ίναι τό αδτό πάν
τοτε. 

— Πώς δχι ; 

— Οδτω λοιπόν π*ρΙ τοΰ μή δντος δέν πρέπ«ι νά λέγωμ«ν οδτ« 
δτι ηρεμεί ποτέ, ούτ« βτι κινείται. 

— Δέν πρέπει. 

— Άλλα προσέτι ουδέ υπάρχει είς αύτδ τι έκ τών δντων, διότι* 
Αν μετείχε δντος τινός, θά μετείχεν ουσίας. 

— Φονβρόν. 
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— Οδτ« άρα μέγ«θος δπάρχ«ι «ίς τό μή δν, ούτ« σμικρδτης 
οδτβ ίσότης. 

— "Οχι βέβαια. 

— Οδδέ δμοιοτης, οδδέ έτ«ρότης υπάρχει «ίςαύτό οδτ« προ, 

«αυτό οδτ« πρδς τά άλλο. 

— Οδτω φοίν«ται. 

— Άλλα πώς; είναι δυνατόν νά είναι είς αδτό τι τών άλλων, 

άφοΰ οδδέν δύναται νά είναι «ίς αυτό ; 

— 'Αδύνατον. 

— "Αρα τά άλλα δέν «ίναι οδτε δμοια οδτ« ανόμοια, οδτ« 

ταύτα οδτε διάφορα προς τό Ιν. 

— "Οχι βέβαια. 

— Άλλα τί ; Άρά γε οί διορισμοί : εκείνου, ή είς εκείνο, ή 

τί, ή τοΰτο, ή τούτου, ή άλλου, ή είς άλλο, ή ποτέ {πρόττ,ρο^), ή 

έπειτα, ή τώρα, ή επιστήμη, ή δοξο, ή αίσθησις, ή ορισμός, ή 

δνομα ή άλλο οτιδήποτε τών δντων, θά ύπάρχη είς τό μή δν ; 

— "Οχι. 

— Οδτω λοιπόν τό μή δν Ιν δέν Ιχει κατ' ούδένα τρόπον τι 

(διορισμόν τίνα). 

— Φαίνεται δτι ουδέν Ιχει. 

Σημ. Έν τφ Κ«φ 25 μ ζητείται, άν τό Ιν δέν δπάρχι απολύτως (μη-

βαμοδ μηθαμώς βν), τί θά «ίναι ώς προς αδτό καί τά άλλα. Προδήλως τό 

Ιν βέν θά Ιχη ουδέν τών ουσιωδών κατηγορουμένων τοδ «ίναι, χαί οδτω προ-

χΰπτουα* τά αντίδοτα τών έν τφ χ«φ. 24 έχτ«θέντων. Τό απολύτως μή δν 

βέν δύναται οδτ« νά ββχθή οδτ» νά άποδαλ-g τό «ίναι, οδτ« νά γίνηται οδτε 

νά φβ»ίρηται, οδτ« νά κινήται οδτε νά ήρβμή" οδτ« μέγεθος έχει οδτ« σμι

κρότητα, οδτ« γινώσκεται οδτ« όνομάζ«ται... καί οδτ« Ιν «ίναι. Λοιπόν, άν 

fé tv βέν «Ιναι, ή πάντα δύνανται νά κατηγορώνται αδτοδ (θέσις), ή οδδέν 

j|lVit«»OMsl. Ό Πλάτων βέχβτχι τό βχβτικάν μή «ίναι, ήτοι τήν σχ·τ*κήν 

«Οκρβιν τβδ ένας, ήτις «ίναι δρος απαραίτητος τών ίβ«ών καί τών πολλών, 

αρνείται δέ t è απόλυτον μή «ίναι τοδ ενός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΧΤ 

Η' Ύπόθεαις. 'Εάν τδ tv δέν εϊναι (σχετικώς), τί συμβαί

νει είς τά Αλλα ; (θέσις). Τδ (σχετ*κδν) μή είναι τών 

φαινομένων. 

— Ά ς έξετάσωμεν ακόμη, άν τό Ιν δέν είναι, τί πρέπει νά 

πάθωσι τά άλλα. 

— Ναί, άς έξετάσωμεν. 

— Τά άλλα πρέπει βέβαια νά είναί που, διότι, άν ουδόλως 

ύπάρχωσι, δέν δυνατοί τις νά λέγη τι περί τών άλλων. 

— Ναί. 

— Ά ν δέ ό λόγος είναι περί τών άλλων, τά άλλα «ίνοι βέ

βαια διάφορα (Ιτερα), ή δέν ονομάζεις κοί άλλο καί Ιτερον τό 

• δχι Ιν καί τό αυτό;» 

— Βεβαίως. 

— Έτερον δέ λέγομεν δτι είναι τό Ιτερον έτερου, καί δτι τό 

άλλο είναι άλλο άλλου. 

— Ναί. 

— Άρα καί τά άλλα, άν μέλλωσι νά είναι άλλα, Ιχουσί τι 

προς τό οποίον είναι άλλα. 

— Άναγκαίως. 

— Τί λοιπόν δύναται νά είναι τοΰτο; Διότι τοΰ μέν ενός τούτο 

δέν είναι άλλο, επειδή τό Ιν δέν είναι. 

— Βέβαια. 

— Άρα είναι άλλα αλλήλων (μεταξύ των), διότι τοΰτο μόνον 

υπολείπεται είς αυτά, ει δέ μή, είναι άλλα τοΟ μηδενός. 

— 'Ορθώς. 

— Άρα, κατά πλήθη Ικαστα είναι άλλα αλλήλων, διότι κατά 

εν μόνον δέν δύνανται νά είναι άλλα, επειδή τό Ιν δέν υπάρχει 

Άλλα, ώς φαίνεται, εκάστη μάζα αυτών είναι άπβιρος κατά τό 
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πλήθος αυτής. Καί άν τις τήν ώς μικροτάτην νομιζομένην μάζαν 

λάβη, φαίνεται δτι αδτη, ώς έν όνείρω κατά τόν ύπνον αντί 

Ινός, ώς αδτη έπιστ«ύ·το, εξαίφνης «ίναι πολλά καί αντί σμικρο-

τάτου φαίνεται τι λίαν μέγα ώς προς τά μέρη, «ίς τά οποία κατ«-* 

κόπτεται. 

— 'Ορθότατο. 

— Ώς τοιοΰτοι λοιπόν δγκοι τά άλλα είναι άλλα προς άλ

ληλα, έάν τά μέν άλλα είναι, τό δέ Ιν δέν είναι. 

— Βεβαιότατα. 

— Λοιπόν ταΰτα θά είναι πολλοί τοιοΰτοι δγκοι, τών οποίων 

Ικαστος φαίνεται ώς είς, άλλα δέν είναι, αφού τό Ιν δέν είναι ; 

— Οδτως είναι. 

— Καί θά νομίση τις, δτι υπάρχει καί αριθμός αυτών, άφοΰ καΐ 

ϊκαστος αυτών φαίνεται ώς είς, καί άφοΰ ούτοι είναι πολλοί. 

— Βεβαίως. 

— Καί άλλα μέν έν αύτοίς φαίνονται άρτια, άλλα δέ περιττά r 

άλλα πραγματικώ; δέν είναι, άφοΰ τό ϊν δέν είναι. 

"— Όχι βέβαια. 

— Καί προσέτι θά ίσχυρισθώμεν, δτι θά φανή δτι υπάρχει έν 

αύτοΤς καί τό σμικρότατον, μαίνονται δμως, δτι είναι πολλά καί 

μεγάλα ώς πρό; Ικαστον τών πολλών, τά όποια είναι μικρά. 

— Πώς δχι ; 

— Καί ακόμη έκαστο; δγκος θά ύποληφθ*} δτι είναι ίσος μέ 

τά πολλά καί τά μεγάλα* διότι δέν θά ήδύνατο νά φαίνηται δτι 

μεταβαίνει έκ τοΰ μείζονος εις τό μικρότερον πρίν ή κατά τό φαι-

νδμενον Ιλθη είς τό ρ!εταξύ τώ*/ δύο εύρισκόμενον, τοΰτο δέ θά ήτο 

IV φάντασμα Ϊσότητος. 

— Φαίνεται. 

— Καί τοιούτος δγκος δέν φαίνεται δτι έχει xal πέρας ώς 

πρδς άλλον δγχον, άφοΰ αυτός ούτος ώς προς εαυτόν δέν Ιχει οδτε 

αρχήν οδτ« πέρας οδτε μέσον ; 

— Ηώς τοΰτο ; 

— Διότι, δταν τις λάβη διά τής διανοίας Ιν έκ τών τριών 
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τούτων ώς τι δν, τότ« πρό τής αρχής πάντοτε μιά άλλη αρχή θά 

φαίνηται, κοί μετά τό τέλος θά φαίνηται δτι 6πολ»ίπεται άλλο 

τέλος, καί έν τώ μέσω άλλα μεσαίτερα, αλλά μικρότερα τοΰ μέσου 

θά φαίνωνται, διότι πράγματι ουδέ Ιν αυτών δύναται νά λαμβάνη-

τοι, διότι τό εν δέν είναι. 

— Αληθέστατα. 

— Νομίζω δέ δτι άναγκαίως καταθρυμματίζβται πάν κατα-

κ«ρματιζόμενον δν, δπερ ήθελε τις συλλαβή διά τής διανοίας, διότι 

θά συνελαμβάνετο εις δγκος άνευ τού ενός. 

— Β«βαιότατα. 

— Δέν πρέπει λοιπόν ό τοιούτος δγκος εις τόν βλέποντα μακρό

θεν καί μετ' άμβλύτητος νά φαίνηται Ιν, άλλα είς τόν πλησίον καί 

οξέως εξετάζοντα δέν πρέπει ίν Ικαστον νά φαίνηται άπειρον κατά 

τό πλήθος, διότι είναι έστερημένον τοΰ ενός, δπερ δέν υπάρχει; 

— 'Αναγκαιότατα ». . 

— Οδτω λοιπόν πρέπει Ικαστον τών άλλων τά φαίνηται δτι 

είναι άπειρον καί πεπερασμένον καί Ιν καί πολλά, έάν τδ Ιν δέν 

είναι, άλλ' δμως είναι τάλλα τοΰ ενός. 

— Ναί, πρέπει. 

— Δέν θά φανη λοιπόν δτι είναι καί δμοια καί ανόμοια ; 

— Πώς τοΰτο; 

1) Επειδή τά πολλά ή τό πλήθος βέν δύναται νά «ίναι άνευ τοδ έκαστου 
έξ οδ συνίσταται, καί έπιιβή τό Ικαστον έβώ λαμβάνεται «Hit, τό βν βμως 
δκβτίθβται μή δν. άρα ίκχστον τών κολλών, ίνα μή γείνη Ιν, Ιπρεκ* νά πα
ρίσταται έν τφ νφ παντοτ» έκ νέου ώς πολλά. Ένωιθή βέ τοβτο ούδέντέλος 
•θά ήδύνατο νά λάβ-$, διότι τό Ιν βέν «ίναι. έπρεπε πάν Ικαστον έν τοίς πολλοίς. 
ήτοι πάν κχτχκ«ρματισμένον δν, βιά τούτου τοδ άβί έςχχολουθοδντο; μ·ρι-
ομοδ νά γίνηται ώς χαταθρυνματισμένον.—Έκειδή δέ Ι δγκος, Ιν« μή είναι 
Ιν, πρέπει διά τοδ μβρισμοδ νά γίνηται πολλά χαί ταδτα τί κολλά πρέπ*»· 
πάλιν νά μερίζωνται, χαί ταύτα άν«» τέλους, οδδέν δριον δύναται οδτω νά 
«δρββή, καί έχ τούτο». Ó δγκος λέγ»ται απεριόριστος. Οδτως άρ« «χαστος 
βγκος έχει βρ(βν προς τους άλλους, άλλα καθ' εαυτόν, ώς κολλά ή θρέμματα. 
«Ιναι απεριόριστο,- κατά τόν αριθμόν ιών μερών του τούτων. (Eirrhm*iiu>. 
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— "Ως τίνες σκιαγραφίαι είς τόν βλέποντα μέν έξ αποστάσεως 

θά φαίνωνται ταΰτα ώς Ιν, καί πάντα θά φαίνωνται δτι ίπαθον τό 

αυτό κοί δτι «ίναι δμοια. 

— 'Αναμφιβόλως. 

— Άλλ* άν τι; Ιλθη πλησίον, ταύτα Οά τώ φανώσιν δτι είναι 

πολλά καί διάφορα, καί, διά τοϋ φαντάσματος τοΰ έτερου, ετέρας 

φύσεως καί ανόμοιο προς έαυτά. 

— Βεβαίως. 

.— Καί οί δγκοι πρέπει νά φαίνωνται καί όμοιοι και ανόμοιο* 

κχί προς εαυτούς καί προς αλλήλους. 

— 'Ορθότατα. 

— Λοιπόν, έάν πολλά μέν είναι, τό Ιν όμως δέν είναι, θά φα

νώσιν οί πολλοί οδτοι όγκοι, δτι είναι οί αυτοί καί έτεροι αλλή

λων, καί άπτόμενοι καί κεχωρισμένοι αλλήλων, καί κινούμενοι 

κατά πάσας τάς κινήσεις καί ήρεμοΰντες κατά πάντας τους τρόπους, 

καί γινόμενοι καί φθειρόμενοι καί μήτε τό Ιν μήτε τό άλλο, καί 

τέλος δτι ίχουσι πάντα; τού; διορισμούς τούτου;, τους οποίους 

μ4ς είναι εύκολον ήδη νά διεξέλθωμεν. 

— Αληθέστατα. 

ΣΗΜ. Εν τοίς δύΐ π?οηγουμ«νοιςκ«φαλαίοιςέξητάββη τί σομβαίνβι «ίςτό 
tv, άν βέν·*ναι.Έν τφ παρόν« καίέν τφ έπομένω ζητβίται τί συμβαίνει «ίς 
τά άλλα πράγματα, άν τό Ιν βέν «ίναι 1) οχ«τ·χώς, 2) απολύτως.ΈπβιΛή 
δμιλοδμ«ν «api τών άλλων, ταύτα «ίναι δπωσβήπτ«, άλλα βέν βύνανται νά 
•tv» άλλ« «Ιμή Ιν σχέσ«·. προς άλλο τι. Τό άλλο τοδτο δέν δύναται va«iv«t 
t* Ιν,διότι τό Ι* κατά τήν δπόβισιν δέν υπάρχει, είναι λοιπόν άλλα έν σχέσ·ι 
«ράς άλληλα, jjftw. βιά τοδ πλήθους, βιά τής πολλότητος. 'Εταιδή τό Ιν 
δέν «ίναι, άρα καί ϊκχστον έν τ«1ς άλλοις δέν δύναται νά είναι έν, άλλα 
•βλλά, πλήθος, κΛ fx*rai έν τβΐς άλλοις βύνανται οδτωνά διαφέρω« βιά 
«%t κ*ι* τ* κλ#ος »"»τών διχφοιβς,χαΐ οδτω μόνον νά «ίν» άλλα κρόςίλ-
ληλκ· Βίναι λοιπόν ώς βγχβι ών Ιχχατος Ιχει άν έαυτώ τήν πολλότητ«, χαί 
·1»*ιά«»ριόριατος κατά τό πλήθο-.Έκαστος δέν «Ιναι Ιν, βιάτι τό ΙνλβοΛί, 
άλλ* «ριέχ^ΐ'πλήθδς,πολλά Ιχχστα, άκ»ρ οδδέν Ιχουσιν δριον, διότι άλλως 
τ* *«λ**τ*1* έκαστα έν -τφ δγχω θά ήσαν Ιν, ένφ τό ίν δπετέθη μή βν. 
••»«ΛΐήΛ* οδτω τά iv «ίς Ικασ sov δγκβν «αρά πάσαν αιαίρεαιν τούτο» μένει 
π«!»««ί«^β§λλνριον, .ί ï f »*ι ούτοι «4ν*ι ώς φαντχστ·.καί. »ίχόνβς όνείρβν. 
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Τά πρίγματχ φαίνονται Ιν, άλλα δέν «ίναι, φαίνονται περιορισμένα. 
άλλα πραγματιχώς είναι απεριόριστα, Τό έν, δπ«ρ π«ριορίζ«ι χαί διορίζ«, 
λ*ίπ«ι. Ωσαύτως φαίνονται δμοια χαί ανόμοια καί κινούμβνα χαί ακίνητα, 
χαί γ«ννώμ«να χαί μή γ«ννώμ»να, χαί άπολλύμ·να χαί μή άπολλΰμβνα καί 
πάντα, όσα «ύχόλως δύναται τις νά άναπτύξΐ έκ τής δποθέηως δτι τό sv δέν 
«ίναι, αλλά τά πολλά είνχι. 'Αλλ' έπαιβή τά πολλά βέν ύπάρχουσι, χωρίς νά 
μβτέχωοχ τοδ ενός, τό Ιν υποτίθεται υπάρχον κατά τίνα. τρόπον (σχ>-
τιχώς). Ένί λόγω, άν τό Ιν βέν ύπάρχη (σχβτιΜδς), ή δλη μή έχουσα 
ενότητα, ή μορφήν, Ινα σονέχη ή συνδέη τά μέρη αδτής, ΘΑ σύγκει
ται έξ άπβιρίας όγκων, οίτιν«; θά βιαιρώνται καί θά δποδιαιρώνται έπ* 
άπειρον, θά «ίνχι βλως αδιόριστοι καί θά παρέχωσιν φαντάσματα διορισμών. 
Παρατηρητέον βτι ό Πλάτων νδν έν τέλ«ι τοδ βιολόγου προς λύσιν τών 
άντιφοίσββν έμφχνίζ«ι τήν χατηγορίαν τοδ φαινομένου, ής τόσον μ«γάλην 
χρήσιν ποωίτχι ή ν«ωτέρα φιλοσοφία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ. 

θ" Ύπόθεοις. Άν τδ tv δέν είναι (Απολύτως), τί θά βένοι 

τά Αλλα (δ κόσμος τών φαινομένων) ; 'Αδύνατα πάντα. 

-<- Άλλα μίαν ακόμη φοράν άς έπανέλθωμβν είς τήν πρώτην 

αρχήν καί άς έξετάσωμεν, τί πρέπει νά «ίναι, άν τό Ιν δέν «ίναι, 

είναι δμως τά άλλα τοΰ ενός. 

— Ναί, άς έξετάσωμεν. 

— Κοί λοιπόν τά άλλα δέν θά είναι Ιν. 

,— Πώς είναι δυνατόν; 

— Άλλ' οδτ« πολλά, διότι άν ήσαν πολλά, tot« θά δπήρχ*ν 

έν αύτοίς καί τό Ι ν κβώ άν ουδέν αυτών «Ιναι Ιν, άπαντα είναι 

μηδέν, οστ» οδτε πολλά είναι. 

— Αληθή. 

— Άρα, έάν τό Ιν δέν είναι έν τοίς άλλοις, τάάλλα δέν «Ιναι 

οδτ« πολλά, οδτε Sv 
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— ΟύχΙ βεβαίως. 

— Οδδέ τουλάχιστον φαίνονται δτι είναι ίν οδτε πολλά. 

— Διατί άρά γ« ; 

— Διότι τά άλλα μέ οδδέν τών μή δντων κατ" ούδένα τρόπον 

©δδ*μίαν κοινωνίαν Ιχουσιν, οδτε τι τών μή δντων υπάρχει εϊς τι 

τών άλλων, διότι τά μή δντα ουδέν μέρος Ιχουσιν. 

— Αληθή. 

— Ά ρ * οδτε δόξα (γνώμη"· ούτε φάντασμα (παράστασις) περί 

τού μή δντος ύπάρχβι βίς τά άλλα, οδτε κατ' ούδένα τρόπον δύ

ναται νά παριστάνηται τό μή δν ει; τά άλλο. 

— "Οχι βέβαια. 

— Άρα, έάν τό έν δέν είναι, ουδέν τών άλλων θά παρασταθη 

ώς Ιν οδτε ώς πολλά, διότι άνευ τοΰ ενός είναι αδύνατον νά Ιχη 

τις γνώμην π«ρ! τών πολλών (νά παραστήση τά πολλά). 

— 'Αδύνατον αληθώς. 

— Άρα, έάν τό Ιν δέν «ίναι, τά άλλα οδτ« «ίναι οδτε παρι

στάνονται ώς Ιν,οδτε ώς πολλά. 

— Οδτω φαίνεται. 

— Άρα οδτ« ώς δμοια οδτ« ώς ανόμοια. 

— "Οχι βέβαια. 

— Οδτ« ακόμη ώς τά αυτά οδτε Ιτ«ρα, οδτε άπτόμενα ούτε 

κβχωρισμένα, οδτ« άλλο π έκ τών προηγουμένων, τά δποΐβ έξητά-

σαμεν ώς φαινόμενα* έξ δλων τούτων τά άλλα οδδέν «Ιναι οδτε 

φαίνονται, άν τό Ιν δέν είναι. 

— Αληθώς, 

— Λοιπόν χαί έν π«ριλήψ«ι, άν είπ«»μ«ν ότι οδδέν υπάρχει, άν 

τό Ιν δέν ύπάρχη, δέν θά είπωμεν ορθά ; 
, ..'. ^ârÏÉÊÊtAi«t««M»«Tώ» 

·*— V/püOTflUÄ. 

— Ά ς &#!3 λοιπόν τοΰτο xal άχδμη δτι, ώς φοίνβται, χαί άν 

είναι xal êv δ*ν «ίναι τό Ιν, χα* oiVeô χαί τά άλλο έν σχέσβι 

πρδς έαυτά xal πρδς άλληλα, πάντα απολύτως χαί «ίναι χαί δέν 

tt καί φαίνονται χβκ δέν φαίνονται. 
"—. ΆίιίϊΙίΕΐιιΐιΐ 
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ΧΗΜ. Εν τφ κεφαλαίιρ τούτ(<> ϊξετάζβτα·. τί συμβαίνει είς τά άλλα (τόν 

χόσμον τών φαινομένων), άν τό 8ν δέν δπάρχϊ απολύτως. Έν τί?) προηγου-

μένω 6 Παρμενίδης ανέπτυξε πολλού; διορισμούς τών άλλων, αλλά συνάμα 

Ιδειξεν βτι μόνον τό φχινόμ«νον αδτών προκύπτ*·., οδδβμία δμω; πραγματική 

δπαρξις αδτών, διότι δέν υπάρχει τό προς τοδτο άναγκαΐον έν. Νδν ζητούνται 

τά πραγματικά επακόλουθα τής υποθέσεως καίτχδτκ είναι αίΐσχαται αντι

φάσεις. "Αν τόϊνδέν «ίναι απολύτως, ουδέν άλλο θά «ίνα*. Ιν ή πολλά, διότι 

τό ίν θά π»ρι»ίχ»τό εις τά πολλά, οδτε δμοια θά είναι τά άλλα οδτε ανό

μοια κ.λ. Έπί τέλους δ,τι πρότερον ίφα'.νοντο, τ* άλλα δέν «ίναι πλέον οδτ« 

φαίνονται τοιαύτα. Οδτε δντα οδτε φαινόμενα ϋπάρχουσιν, άν τό Ιν δέν 

δπάρχφ. "Αν ή δλη στιρηθ^ 5λω; τί}; μ,ορψ^, τής ιδέας, τ* φαινόμ«να είναι 

όλως άδδνχτα, διότι άνου αίτίχ; οδδέν αποτέλεσμα. Ή απόλυτος μή ϋ,καρξις 

τοδ ενός άγει λοιπόν είς απόλυτον άντίφασιν, καί βιά τοδτο πάλιν απορρί

πτεται δαό τού Πλάτωνος. 

Τό συμπέρασμα τοδ δλου διαλόγου πιριέχεται «ίς τους τ«λ*υταΐους στίχους 

τοδ κεφαλαίοι) τούτου. οϊτιν»ς διατυποδ^·, τάς παραδοξοτάτας άντιφάσβις. 

Τό έν κχί τά άλλα. i κόσμος τών ίδεΦν xal b κόσμος τών φαινομένων, θ»ω· 

ρούμ«νοι δπό τήν έποψιν του «ίνα·, καί ύπό τήν τοδ μή »ίναι. «ίναι πάντες 

οί διορισμοί ή ουσία', καί δέν «ivat ούδ»ίς διορισμός ή ουσία, «ίναι πάντα τά 

φαινόμενα καί οδδέν αδτών. 'Αλλά, ώς εϊπομεν πολλάκις, τό συμπέρασμα 

δέν πρέπει νά νοηθή απολύτως. Ή αμοιβαία μ4θ«ξις π*ντ<ον τών εναντίων 

προέρχεται έκτων διαφόρων εννοιών άς δύναται νά λαμδάν^ τό είναι xal τό 

μή «ίνα*., τό Ιν καί τό μή Ιν καί τά άλλα εναντία, ένί λόγω έκ τών βιαφά-

ρων υποθέσεων, μεθοδικώ; άνχλυομένων. 


