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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το
540-470 π.Χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν νεότερο
του Ηράκλειτου). Έγραψε ένα µόνο έργο σε µορφή εξάµετρου ποιήµατος, γι' αυτό, παλαιότεροι1 και νεότεροι το ονοµάζουν Το Ποίηµα, αν
και ο ίδιος, ακολουθώντας το παράδειγµα των προηγουµένων του [ε ν
φιλοσοφί?α ε[υδοκιµησάντων (όπως τους αποκαλεί ο ∆ιογένη Λαέρτιος), το είχε επιγράψει Περί φύσεως. Στοιχεία για τον Παρµενίδη και
το έργο του βρίσκονται παντού, από τα σχολικά βιβλία µέχρι τα πιο
εξειδικευµένα φιλοσοφικά εγχειρίδια.
Κανείς από τους αρχαίους και νεότερους µελετητές δεν θεωρεί ποιητικό το κείµενο του Παρµενίδη. Ο Πρόκλος2 γράφει:
[αλλ`α κα`ι α[υτ`ος ]ο Παρµενίδης [εν τ~?η ποιήσει: καίτοι δι' α[υτ`ο δήπου
τ`ο ποιητικ`ον ε@ ιδος χρ~ησθαι µεταφορα~ ις [ονοµάτων κα`ι σχήµασι κα`ι
τροπα~ ι ς [οφείλων, \οµως τ`ο [ακαλλώπιστον κα` ι [ ισχν`ον κα` ι καθαρ`ον
ε@ ιδος τ~ης [απαγγελίας [ησπάσατο: δηλο~ ι δ`ε το~υτο [εν το~ ις τοιούτοις:
[ε`ον γ`αρ [εόντι πελάζει.
κα` ι πάλιν:
[επὲι ν~υν [εστιν ]οµο~υ <π~ αν>.
κα` ι πάλιν:
ο{υτε τι µε~ ι ζον,
ο{υτε τι βαιότερον πελέναι χρεόν [εστι < τ~?η }η τ~?η>.
Κα`ι π~ αν \ο τι {αλλο τοιο~υτον: \ωστε µ~αλλον πεζ`ον ε@ ι ναι δοκε~ ι ν, @η
ποιητικ`ον λόγον.

1

2

DK 28 A 1, DK 28 B 4
Πρόκλος, Παρµ. 665.17 και DK 28 Α18
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Αλλά και ο Αριστοτέλης (δες Σηµειώσεις XIV) αναγνωρίζει στο
ποίηµα µόνο "µέτρον". Παρ' όλα αυτά όµως το έργο έχει ένα αξιοθαύµαστο εσωτερικό ρυθµό που, σε πολλά σηµεία, φωτίζει και το, κατά τα
άλλα, σκοτεινό περιεχόµενό του. Αυτόν τον πράγµατι αξιοθαύµαστο
ρυθµό ας µην του τον στερούµε στις µεταφράσεις µας.
Αρχαίοι και νεότεροι µελετητές συµφωνούν όµως, για την πρωτότυπη και βαθύτατη σκέψη του Παρµενίδη. Γράφει ο Συµπλίκιος3 : δηλο~ι δ`ε ]ο Πλάτων θαυµάζων ο\υτως τ`ον Παρµενίδην, |ον διελέγχειν δοκε~ ι, κα`ι
βαθέος κολυµβητο~υ δε~ ισθαι λέγων τ`ην διάνοιαν α[υτο~ υ. Και ο Xαϊντέγκερ 4
(p. 96, σ. 130) : "Ό,τι αποµένει στην κατοχή µας από το διδακτικό

ποίηµα του Παρµενίδη περιέχεται σε ένα φυλλάδιο, αλλά αυτό το
φυλλάδιο θα µπορούσε κάλλιστα να αντικαταστήσει ολόκληρες βιβλιοθήκες από υποτιθέµενα απαραίτητα φιλοσοφικά έργα". Άλλοι,
γράφουν οι Kirk-Raven5 (p. 241, σ. 248), συγκρίνουν την µέθοδο της
σκέψης του Παρµενίδη και τις επιδράσεις της µε εκείνες του
Καρτεσιανού cogito6. Πριν πει κάποιος ότι αυτό αποτελεί υπερβολή,
θα έπρεπε να αναλογιστεί πως ο Παρµενίδης επανέφερε τον κόσµο στα
δυο του πόδια µετά τη σοβαρή πτώση του, όταν ο Ηράκλειτος, µε βίαιη
και µη αναµενόµενη κίνηση τράβηξε το ιδεολογικό χαλί πάνω στο
οποίο ο Ξενοφάνειος κόσµος (αφηµένος ήρεµα στα χέρια ενός θεού
που ο@υλος ]ορ~?α, ο@υλος δ`ε νοε~ ι, ο@υλος δ`ε τ' [ακούει) πατούσε. Τίποτα δεν
είναι σταθερό, λέει ο Ηράκλειτος, ο κόσµος είναι συνεχώς µεταβαλλόµενος, βρίσκεται σε διαρκή εσωτερικό πόλεµο και διαρκή ροή. Ο Παρµενίδης αναλαµβάνει να αποκαταστήσει την ισορροπία. Το "ον" υπάρ-

3

Σιµπλ. Φυσ. 36.31
Heidegger, M. An Introduction to Metaphysics, Yale University Press 1959
(Ελλην. Μετάφρ. Χρ. Μαλεβίτση, ∆ωδώνη, 1973)
5
Kirk, G.S. Raven, J.E. and Schofield, M. The Presocratic Philosophers,
Cambridge Second Edition 1983, (Ελλην. Μετάφρ. ∆ηµοσθ. Κούρτοβικ
ΜΙΕΤ, 1988)
4

6

ό.π. p. 241
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χει (...ergo sum), είναι αγέννητο, αναλλοίωτο, αιώνιο, και µαζί του το
Είναι, η αλήθεια, ο κόσµος. Οι αισθήσεις είναι πράγµατι απατηλές, όχι
όµως γιατί δείχνουν µια σταθερή πραγµατικότητα, όπως έλεγε ο Ηράκλειτος, αλλά αντιθέτως γιατί δείχνουν µια µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα. (Ο πανέξυπνος Πλάτων, αφού πρώτα ειρωνευτεί το "πάντα
ρει" του Ηράκλειτου (πάντα \ω σπερ κεράµια ]ρε~ ι 7), και αφού µετά
µεµφθεί τον Παρµενίδη και τους Ελεάτες ως "ακινητούντες τον κόσµο"
(ο] ι το~υ \ολου στασι~ωται 8), οικειοποιείται τις απόψεις και των δυο: τη ροή
του Ηράκλειτου αλλά µόνο για τον φαινόµενο κόσµο, και την αιώνια
σταθερότητα του Παρµενίδη για τον κόσµο των Ιδεών). Οι δύο αυτές
απόψεις, της µεταβολής και του αµετάβλητου, εξακολουθούν έκτοτε
να βασανίζουν την σκέψη µας, µέχρι και σήµερα (σχετικότητα, στοιχειώδη σωµάτια - σωµάτιο/κύµα, κβαντισµός κ.λπ.) γι' αυτό και τα λίγα σωζόµενα λόγια του Ηράκλειτου και του Παρµενίδη εξακολουθούν
να βρίσκονται πάντοτε στο κέντρο κάθε φιλοσοφικού στοχασµού.
Από τεχνική άποψη, τα κείµενα των πρώτων προσωκρατικών, συγκρινόµενα µε εκείνα των φιλοσόφων της κλασικής περιόδου, παρουσιάζουν δύο έντονες διαφορές. Πρώτα την βραχυλογία. Όντας τα
πρώτα βιβλία που ανατρέπουν εκ βάθρων κατεστηµένες αντιλήψεις,
µυθικές και θεολογικές, σχετικά µε την δηµιουργία και λειτουργία του
κόσµου, εκθρονίζοντας θεούς και πνευµατικούς ταγούς όπως τον
Όµηρο και τον Ησίοδο, θα όφειλαν να είναι αναλυτικά και λεπτοµερή,
όχι µόνο για να πείσουν αλλά και για να αµυνθούν. Εντούτοις ο λόγος
τους είναι βραχύς, αφοριστικός, επιγραµµατικός, πολλές φορές χρησµικός. Μοιάζουν περισσότερο µε σηµειώσεις για µελλοντική ανάπτυξη,
ή υποµνήσεις προς αναγνώστες µε τους οποίους έχουν προηγουµένως
συζητήσει διεξοδικά τα θέµατα που θίγουν, παρά για πλήρη συγγράµµατα Όταν ο Πλάτων γράφει έναν ολόκληρο διάλογο, τον Τίµαιο, για
7
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Κρατ. 440c
Θεαίτ. 181a αλλά και Σοφ. 249d, όπου "τ`ο π~αν [εστηκός"
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να εκθέσει τις απόψεις του για τη δηµιουργία τη σύσταση και τη
λειτουργία του κόσµου, ο Ηράκλειτος γράφει ουσιαστικά µία φράση :
κόσµον τόνδε τ`ον α[υτ`ον ]απάντων, ο{υτε τις θε~ων ο{υτε [ανθρώπων [εποίησεν ,
[αλλ' @ην [α ὲι κα`ι {εστιν κὰι {εσται π ~υρ [α είζωον, ]απτόµενον µέτρα κα`ι
[αποσβεννύµενον µέτρα 9. Και φαίνεται πως αρκείται σ' αυτή.

∆εύτερο χαρακτηριστικό είναι οι νοητικές απαιτήσεις. Μια πιθανή
εξήγηση της βραχυλογίας των προσωκρατικών κειµένων θα ήταν ότι οι
συγγραφείς τους είχαν την εντύπωση ότι απευθύνονταν σε αναγνώστες υψηλού βαθµού νοηµοσύνης και συνεπώς δεν υπήρχε κανείς
λόγος να αναλωθούν σε αναλύσεις ή λεπτοµερειακές περιγραφές. Επί
παραδείγµατι, όταν ο Παρµενίδης, µετά την αρχική του δήλωση ότι το
"ον" υπάρχει ενώ δεν υπάρχει το "µη ον", καταλήγει, εν είδει
λήµµατος, στο ότι το "ον" είναι αγέννητο και αιώνιο, απαιτεί από τον
αναγνώστη να συµπληρώσει αυτός την σχετική απόδειξη, δηλαδή να
σκεφτεί ότι το "ον" πριν γεννηθεί θα έπρεπε να ήταν "µη ον", πράγµα
άτοπο, αφού δεχθήκαµε πως "µη ον" δεν υπάρχει. Και τίθεται το
ερώτηµα, ήταν πράγµατι οι αναγνώστες των προσωκρατικών
ευφυέστεροι των µαθητών της Ακαδηµίας, ή του Λυκείου; Νοµίζω πως
δεν ήταν, αλλά και ακόµη περισσότερο νοµίζω πως δεν υπήρχαν
διόλου αναγνώστες των πρώτων προσωκρατικών. Πιστεύω πως αυτοί
έγραφαν απευθυνόµενοι σε κάποιον ιδανικό αναγνώστη µε τις δικές
τους ικανότητες. Γι' αυτό και ο βραχυλογικός χαρακτήρας των
κειµένων. Για να µην πω πως δεν έγραφαν για κανένα αναγνώστη,
παρά µόνο για τον εαυτό τους, για να τακτοποιήσουν τη σκέψη τους
και τη θέση τους µέσα στον κόσµο. Το παράδειγµα του Ηράκλειτου
είναι χαρακτηριστικό: Μόλις τελείωσε το βιβλίο του το κατέθεσε στον
ναό της Αρτέµιδας. Χωρίς να µπορεί να διανοηθεί ότι θα υπάρξει στο
µέλλον κάποιος Ευριπίδης να το ανασύρει, κάποιος Πλάτων, κάποιος
Αριστοτέλης, και εν συνεχεία µια ολόκληρη ανθρωπότητα, να το
διαβάσει και να το σχολιάσει. Ούτε να το διανοηθεί µπορούσε αλλά
και ούτε και το είχε ανάγκη. Ήξερε πως ήταν και θα παρέµενε µόνος.
9
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Τα πνευµατικά παραισθησιογόνα "Ακαδηµία", "Λύκειο", Πανεπιστήµια, Σχολές (Φρανκφούρτειες ή άλλες), ∆ιδακτορίες και τα άλλα
παραµυθητικά παρόµοια δεν είχαν ακόµη εφευρεθεί.
∆ιαβάζοντας τους προσωκρατικούς αναρωτιέσαι συχνά, πώς άραγε
θα ήταν σήµερα ο κόσµος αν αυτοί οι τέσσερις πέντε άνθρωποι δεν
είχαν υπάρξει. Η ερώτηση µοιάζει βέβαια αφελής, γιατί απ' τη στιγµή
που αρτιώθηκε ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα εξαντλούσε φυσικά τις
δυνατότητές του. Όλα θα ανακαλύπτονταν και όλα θα εφευρίσκονταν.
Ναι. Όµως κάθε πόσους αιώνες γεννιέται ένας Πλάτων κι ένας Αριστοτέλης (και, παρακαλώ, µη σπεύσει να απαντήσει κάποιος πριν ξεφυλλίσει, έστω γρήγορα, τα βιβλία τους). Πέρασαν ήδη είκοσι τέσσερις περίπου αιώνες και δεν φάνηκαν δεύτεροι. Πώς λοιπόν θα ήταν ο κόσµος
σήµερα χωρίς Ηράκλειτο και Παρµενίδη, δηλαδή χωρίς τον τόπο πάνω
στον οποίο να σταθούν ένας Πλάτων κι ένας Αριστοτέλης και κινάσουν
τ `αν γ ~αν .
Σκοπός του παρόντος είναι η λογοτεχνική απόδοση των αποσπασµάτων, η απολύτως όµως συνεπής προς το πνεύµα αλλά και το γράµµα του κειµένου, και όχι η συµβολή στην φιλολογική µελέτη του, που
συνεχίζεται αιώνες τώρα. Γι' αυτό και δίνονται οι ελάχιστες, απολύτως
αναγκαίες, Σηµειώσεις. Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται για τις, κατά
καιρούς, προτεινόµενες φιλολογικές εκδοχές και φιλοσοφικές αναλύσεις θα πρέπει να καταφύγει στην απέραντη σχετική βιβλιογραφία.
Το κείµενο (όπως δίνεται από τους H.Diels και W.Kranz στο Die
Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1985, µε µόνο τρεις αλλαγές στα
I.3 VIII.57 XVI.1, όπου και ακολουθώ τη γραφή των G.S.Kirk,
J.E.Raven, M.Schofield στο The Presocratic Philosophers, Second
Edition, Cambridge University Press 1983) τυπώνεται σε πολυτονικό,
όπως εµείς οι µεγαλύτεροι συνηθίσαµε να το διαβάζουµε µια
ολόκληρη ζωή.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

I

I

\ ιπποι ταί µε φέρουσιν, \οσον τ' [επ̀ι θυµ`ος ] ικάνοι,
πέµπον, [επεί µ' [ες ]οδ`ον β~ησαν πολύφηµον {αγουσαι
δαίµονος1, \η κατ`α πάντ' {αστη φέρει ε[ ιδότα φ~ωτα.
τ~?η φερόµην. τ~?η γάρ µε πολύφραστοι φέρον \ ιπποι
5 {αρµα τιταίνουσαι κο~υραι δ' ]οδ`ον ]ηγεµόνευον.
{αξων δ' [εν χνοί?ησιν \ ιει σύριγγος α[υτήν
α[ ιθόµενος (δοιο~ ις γ`αρ [επείγετο δινωτο~ ισιν
κύκλοις [αµφοτέρωθεν), \οτε σπερχοίατο πέµπειν
] Ηλιάδες κο~υραι, προλιπο~υσαι δώµατα Νυκτός,
10 ε[ ις φάος, ω] σάµεναι κράτων {απο χερσί καλύπτρας.
{ενθα πύλαι Νυκτός τε κὰι { Ηµατος ε[ ισι κελεύθων,
καί σφας ]υπέρθυρον [αµφ̀ις {εχει κὰι λάινος ο[υδός.
α[υταί δ' α[ ιθέριαι πλ~ηνται µεγάλοισι θυρέτροις.
τ~ων δέ ∆ίκη πολύποινος {εχει κλη~ ιδας [αµοιβούς
15 τ`ην δή παρφάµεναι κο~υραι µαλακο~ ισι λόγοισιν
πε~ ισαν [επιφραδέως, ω
\ ς σφιν βαλανωτόν [οχ~ηα
[απτερέως ω{ σειε πυλέων {από. τὰι δ`ε θυρέτρων
χάσµ' [αχαν`ες ποίησαν [αναπτάµεναι πολυχάλκους
{αξονας [εν σύριγξιν [αµοιβαδ`ον ε[ ιλίξασαι
20 γόµφοις κὰι περόν?ησιν [αρηρότε. τ~?η ]ρα δι' α[υτέων
[ ιθ`υς {εχον κο~υραι κατ' [αµαξιτ`ον \αρµα καί \ ιππους.

Οι φορβάδες που µε πηγαίνουν µέχρι εκεί που φτάνει ο πόθος µου
επιτάχυναν, και µ’ έφεραν στον φηµισµένο δρόµο
του δαίµονα, που από τις πόλεις εξυψώνει όσους γνωρίζουν.
Εκεί οδηγήθηκα. Εκεί οι συνετές φορβάδες µ’ έφεραν
5

τεντώνοντας απ’ την ταχύτητα το άρµα. Μπροστά µας κόρες
προπορεύονταν.
Κι ο άξονας µες στα βραχιόλια, πυρωµένος, έτριζε
-σφιγµένος κι απ’ τις δυο µεριές από τους τορνευτούς τροχούςκαθώς οι κόρες του Ήλιου έσπευδαν,
εγκαταλείποντας τα δώµατα της Νύχτας προς το φως

10 σπρώχνοντας µε το χέρι πίσω απ’ το κεφάλι το πέπλο τους.
Εκεί είναι οι πύλες των οδών της νύχτας και της µέρας,
έχοντας πάνω τους υπέρθυρο και κάτω τους κατώφλι πέτρινο.
ψηλά στον αέρα, σφραγισµένες µε µεγάλες θύρες
και σύρτες απανωτούς, που εποπτεύει η τιµωρός ∆ικαιοσύνη.
15 Αυτήν, µιλώντας µε περίσκεψη και λόγια απατηλά
την παρέσυραν, ωθώντας τον σύρτη τον βαλανωτό
τις πύλες να ελευθερώσει. Κι έτσι, καθώς οι ολόχαλκοι άξονες
γύριζαν στα βραχιόλια, τα πιασµένα µε σφήνες και καρφιά,
οι πύλες άνοιγαν στο χάσµα το αχανές.
20 Ευθύς, µέσα απ’ τις πύλες, στο δρόµο τον αµαξιτό,
πέρασαν κόρες και φορβάδες και άρµα.

1
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καί µε θε`α πρόφρων ]υπεδέξατο χε~ ιρα δ`ε χειρί
δεξιτερ`ην \ελεν, ω# δε δ' {επος φάτο καί µε προσηύδα.
ω@ κο~υρ' [αθανάτοισι συνάορος ]ηνιόχοισιν,
25 \ ιπποις ταί σε φέρουσιν ] ικάνων ]ηµέτερον δ~ω,
χα~ ιρ' [επὲι ο{υτι σε µο~ ιρα κακή προ{υπεµπε νέεσθαι
τήνδ' ]οδόν (@η γάρ [απ' [ανθρώπων [εκτ`ος πάτου [εστίν),
[αλλά θέµις τε δίκη τε. χρεὼ δ`ε σε πάντα πυθέσθαι
[ηµ`εν [ Αληθείης ε[υκυκλέος [ατρεµ`ες @ητορ
30 [ηδ`ε βροτ~ων δόξας τα~ ις ο[υκ {ενι πίστις [αληθής.
[αλλ' {εµπης κὰι τα~υτα µαθήσεαι, ω] ς τ`α δοκο~υντα
χρ~ην δοκίµως ε@ ιναι δι`α παντός πάντα περ~ωντα.

Και η θεά µε υποδέχτηκε θερµά, πήρε στο χέρι της το χέρι µου
το δεξί, και µε αυτά τα λόγια µε προσφώνησε:
«Νέε, που συνοδεύεσαι από αθάνατους ηνίοχους
25 και που οι φορβάδες σ’ έφεραν εδώ στο δώµα µου,
σε χαιρετώ. ∆εν σ’ έστειλε µοίρα κακή σ’ αυτό τον δρόµο
που από τους ανθρώπους είναι απάτητος, αλλά το ορθό
και το δίκαιο. Χρειάζεται όλα να τα µάθεις,
και τον πυρήνα τον ήρεµο της ολοστρόγγυλης
30 αλήθειας και τις ανάξιες πίστης δοξασίες των θνητών.
Αλλά και τούτο ακόµη: περνώντας µέσα απ’ όλα να ελέγχεις
πώς πρέπει να είναι αυτά που θεωρούνται ότι έτσι είναι.

II
II

5

ε[ ι δ' {αγ' [εγὼν [ερέω, κόµισαι δ`ε σ`υ µ~υθον [ακούσας,
α\ ιπερ ]οδὸι µο~υναι διζήσιος ε[ ισι νο~ησαι.
]η µ`εν \οπως {εστιν τε κὰι ω] ς ο[υκ {εστι µ`η ε@ ιναι,
Πειθο~υς [εστι κέλευθος ([ Αληθεί?η γ`αρ [οπηδε~ ι),
]η δ' ω] ς ο[υκ {εστιν τε κὰι ω] ς χρεών [εστι µ`η ε@ ιναι,
τ`ην δή τοι φράζω παναπευθέα {εµµεν [αταρπόν.
ο{υτε γ`αρ {αν γνοίης τό γε µ`η [ε`ον (ο[υ γ`αρ [ανυστόν)
ο{υτε φράσαις.

Λοιπόν, θα σου ανακοινώσω τώρα -κι εσύ µετάφερε όσα θ’
ακούσειςποιοι είναι οι µόνοι νοητοί δρόµοι της έρευνας.
Ο ένας, το ότι είναι και ότι δεν υπάρχει µη είναι,
αποτελεί τον δρόµο της Πειθούς -γιατί η Αλήθεια την ακολουθεί-,
5

ο άλλος, πως δεν είναι και ότι όφειλε µη είναι,
αυτός, σου λέω, ο δρόµος είναι µονοπάτι αγνωσίας,
γιατί ούτε να γνωρίσεις µπορείς το µη ον -κάτι ανέφικτο-,
ούτε να το εκφράσεις.

[20]

III

III

...τ`ο γ`αρ α[υτ`ο νοε~ ιν [εστίν τε κὰι ε@ ιναι.

...γιατί εκείνο που µπορεί να νοηθεί συγχρόνως είναι

IV

IV

λε~υσσε δ' \οµως [απεόντα νόω? παρεόντα βεβαίως.
ο[υ γ`αρ [αποτµήξει τ`ο [ε`ον το~υ [εόντος {εχεσθαι
ο{υτε σκιδνάµενον πάντ?η πάντως κατ`α κόσµον
ο{υτε συνιστάµενον.

Πρόσεξε όµως, αν και απόντα παρόντα είναι, βέβαια, στον νου
γιατί δεν αποκόπτεται η συνέχεια του όντος µε το ον
ούτε όταν µε τάξη διασκορπίζεται οπουδήποτε και οπωσδήποτε
ούτε όταν συγκεντρώνεται.

V

V

ξυνόν δέ µοί [εστιν,
.
]οππόθεν {αρξωµαι τόθι γ`αρ πάλιν \ ιξοµαι α@υθις.

για µένα είναι αδιάφορο το από πού θ’ αρχίσω. αφού σ’ αυτό θα
καταλήξω πάλι.

VI
VI

Πρέπει, αναγκαία, αυτό που λέγεται και που νοείται ον να είναι
Γιατί το είναι υπάρχει, αλλά όµως δεν υπάρχει το µηδέν.

χρ`η τ`ο λέγειν τε νοε~ ιν τ' [ε`ον {εµµεναι. {εστι γ`αρ ε@ ιναι,

5

µηδ`εν δ' ο[υκ {εστιν τ`α σ' [εγὼ φράζεσθαι {ανωγα.
πρώτης γάρ σ' [αφ' ]οδο~υ ταύτης διζήσιος <ε{ ιργω>
α[υτ`αρ {επειτ' [απ`ο τ~ης, \ην δ`η βροτοί ε[ ιδότες ο[υδέν
πλάττονται, δίκρανοι. [αµηχανίη γ`αρ [εν α[υτ~ων
στήθεσιν [ ιθύνει πλακτ`ον νόον. ο] ι δ`ε φορο~υνται

ετούτο σε καλώ να αναλογιστείς. Από αυτόν τον πρώτο δρόµο
έρευνας
5

σε <αποτρέπω>, αλλά και από τον άλλον στον οποίο οι ανήξεροι
άνθρωποι περιπλανώνται, δίγνωµοι. γιατί στα στήθια τους η
αµηχανία κατέχει
την πλανηµένη σκέψη τους κι όλοι τους παραδέρνουν.

[21]

Κουφοί, τυφλοί και έκπληκτοι, άκριτα στίφη που νοµίζουν

κωφὸι ]οµ~ως τυφλοί τε, τεθηπότες, {ακριτα φ~υλα,
ο# ις τ`ο πέλειν τε κὰι ο[υκ ε@ ιναι τα[υτ`ον νενόµισται
κο[υ τα[υτόν, πάντων δ`ε παλίντροπός [εστι κέλευθος.

ότι το είναι και το µη είναι ταυτίζονται και δεν ταυτίζονται
και όλοι τους ακολουθούν τροχιά παλίνδροµη.

VII

VII

Γιατί ουδέποτε θ’ αποδειχθεί ότι υπάρχουν τα µη όντα.

ο[υ γ`αρ µήποτε το~υτο δαµ~?η ε@ ιναι µ`η [εόντα.
[αλλ`α σ`υ τ~ησδ' [αφ' ]οδο~υ διζήσιος ε@ ιργε νόηµα
µηδέ σ' {εθος πολύπειρον ]οδ`ον κατ`α τήνδε βιάσθω,
νωµ~αν {ασκοπον {οµµα κὰι [ηχήεσσαν [ακουήν
κὰι γλ~ωσσαν, κρ~ ιναι δ`ε λόγω
? πολύδηριν {ελεγχον
[εξ [εµέθεν ]ρηθέντα.

αλλά εσύ αποµάκρυνε την σκέψη σου από τον δρόµο αυτό της
έρευνας
ούτε η συνήθεια, απ’ την µεγάλη πείρα σου, να σε ωθήσει σ' αυτόν
αφήνοντας το βλέµµα και την ακοή σου να περιφέρονται άσκοπα
5

την γλώσσα σου να θορυβεί, αλλά κρίνε λογικά την πολυµέτωπη
κριτική
που ανέπτυξα.

VIII

µόνος δ' {ετι µ~υθος ]οδο~ ιο
.
λείπεται ω] ς {εστιν ταύτ?η δ' [επ̀ι σήµατ' {εασι

5

VIII
δρόµος µοναδικός που αποµένει

πολλ`α µάλ', ω] ς [αγένητον [ε`ον κὰι [ανώλεθρον [εστιν
{εστι γ`αρ ο[υλοµελές τε κὰι [ατρεµ`ες [ηδ' [ατέλεστον.
ο[υδέ ποτ' @ην ο[υδ' {εσται [επὲι ν~υν {εστιν ]οµο~υ π~αν,
\εν, συνεχές. τίνα γ`αρ γένναν διζήσεαι α[υτο~υ;
π~?η πόθεν α[υξηθέν; ο[υδ' [εκ µ`η [εόντος [εάσσω
φάσθαι σ' ο[υδ`ε νοε~ ιν. ο[υ γ`αρ φατ`ον ο[υδ`ε νοητόν
{εστιν \οπως ο[υκ {εστι. τί δ' {αν µιν κὰι χρέος ω
@ ρσεν

να συζητήσουµε: ότι είναι. Σ’ αυτόν υπάρχουν σήµατα
πολλά ότι το ον είναι αγέννητο και ανώλεθρο
ακέραιο και ατάρακτο, αιώνιο και ατελεύτητο.
5

Ούτε ήταν, ούτε θα γίνει, επειδή υπάρχει τώρα, όλο µαζί
ένα, συνεχές. Γιατί τι είδους γέννηση να του αποδώσεις,
πώς και από πού αναπτύχθηκε; ∆εν θα σου επιτρέψω να σκεφτείς
ή και να πεις, εκ του µη όντος. Γιατί ούτε να λεχθεί ούτε να νοηθεί
είναι δυνατόν
το ότι δεν είναι. Τι τάχα το υποχρέωσε,

[22]

10 {υστερον {η πρόσθεν, το~υ µηδενός [αρξάµενον, φ~υν;
ο\υτως {η πάµπαν πελέναι χρεών [εστιν {η ο[υχί.
ο[υδέ ποτ' [εκ µ`η [εόντος [εφήσει πίστιος [ ισχύς
γίγνεσθαί τι παρ' α[υτό το~υ ε\ ινεκεν ο{υτε γενέσθαι
ο{υτ' {ολλυσθαι [αν~ηκε ∆ίκη χαλάσασα πέδ?ησιν,
15 [αλλ' {εχει. ]η δ`ε κρίσις περ̀ι τούτων [εν τω
~? δ' {εστιν.
{εστιν {η ο[υκ {εστιν. κέκριται δ' ο@υν, ω\ σπερ [ανάγκη,
τ`ην µ`εν [ε~αν [ανόητον [ανώνυµον (ο[υ γ`αρ [αληθής
{εστιν ]οδός), τ`ην δ' ω\ στε πέλειν κὰι [ετήτυµον ε@ ιναι.
π~ως δ' {αν {επειτ΄ [απόλοιτο [εόν; π~ως δ' {αν κε γένοιτο;
20 ε[ ι γ`αρ {εγεντ', ο[υκ {εστ(ι) ο[υδ' ε{ ι ποτε µέλλει {εσεσθαι.
τὼς γένεσις µ`εν [απέσβεσται κὰι {απυστος {ολεθρος.

10 ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα, ν’ αναπτυχθεί, αρχίζοντας απ’ το
µηδέν;
Έτσι, ή πρέπει πλήρες να έγινε, ή καθόλου.
Ποτέ η δύναµη της γνώσης δεν θ’ αφήσει, απ' το µη ον
κάτι να δηµιουργηθεί δίπλα σ’ αυτό. Γι’ αυτό και η ∆ικαιοσύνη
δεν επέτρεψε
ούτε να γεννηθεί ούτε ν’ αφανιστεί -αφήνοντας να χαλαρώσουν τα
ηνία15 αλλά το συγκρατεί. Και η απόφασή µας εξαρτάται από τούτο:
είναι ή δεν είναι; Κρίθηκε όµως αναγκαίο
τον ένα δρόµο να αφήσουµε, που είναι ανώνυµος και α-νόητος
-γιατί δεν είναι αληθινός-, ενώ ο άλλος είναι αληθινός και υπάρχει.
Πώς θα µπορούσε έπειτα το ον να αφανιστεί; και πώς θα
εδηµιουργείτο;
20 Γιατί δεν είναι αν έγινε, ή αν πρόκειται να γίνει.
Έτσι, έσβησε η γένεση και ούτε λόγος για αφανισµό.

ο[υδ`ε διαιρετόν [εστιν, [επὲι π~αν [εστιν ]οµο~ ιον.
ο[υδέ τι τ~?η µ~αλλον, τό κεν ε{ ιργοι µιν συνέχεσθαι,
ο[υδέ τι χειρότερον, π~αν δ' {εµπλεον [εστιν [εόντος.
25 τω
~? ξυνεχ`ες π~αν [εστιν. [ε`ον γ`αρ [εόντι πελάζει.

Ούτε είναι διαιρετό γιατί είναι οµοιόµορφο.
Ούτε υπάρχει κάπου περισσότερο, που θα εµπόδιζε την συνοχή
του,
ούτε κάπου λιγότερο, αλλά είναι όλο πλήρες από ον.
25 Γι' αυτό και όλο είναι συνεχές. Γιατί το ον πλησιάζει και εφάπτεται
στο ον.

α[υτ`αρ [ακίνητον µεγάλων [εν πείρασι δεσµ~ων
{εστιν {αναρχον {απαυστον, [επὲι γένεσις καί {ολεθρος
τ~ηλε µάλ' [επλάχθησαν, [απ~ωσε δ`ε πίστις [αληθής.
τα[υτόν τ' [εν τα[υτω
~? τε µένον καθ' ]εαυτό τε κε~ ιται

Αλλά ακίνητο, δεµένο ισχυρά στα πέρατα,
υπάρχει, δίχως τέλος και αρχή, γιατί η γένεση και ο αφανισµός
εκδιώχθηκαν µακριά, τ’ απώθησε η πίστη η αληθινή.
Το ίδιο µένοντας, στο ίδιο µέρος, στον εαυτό του κείται
[23]

30 χο{υτως {εµπεδον α@υθι µένει. κρατερή γ`αρ [ Ανάγκη
πείρατος [εν δεσµο~ ισιν {εχει, τό µιν [αµφ̀ις [εέργει,
ο\υνεκεν ο[υκ α[ τελεύτητον τα`ο [ε`ον θέµις ε@ ιναι.
{εστι γ`αρ ο[υκ [επιδευές. µ`η [ε`ον δ' {αν παντός [εδε~ ιτο.

30 κι έτσι σταθερό θα παραµένει. Γιατί η παντοδύναµη Ανάγκη
το κρατάει δέσµιο, στα όρια µέσα που το περικλείουν.
∆εν είναι, άρα, θεµιτό να θεωρείται ατελές το ον
τίποτα δεν του λείπει -αλλιώς όλα θα του έλειπαν.

τα[υτ`ον δ' [εστι νοε~ ιν τε κὰι ο\υνεκεν {εστι νόηµα.
35 ο[υ γ`αρ {ανευ το~υ [εόντος [εν ω
#? πεφατισµένον [εστίν,
ε]υρήσεις τ`ο νοε~ ιν. ο[υδ`εν γάρ <{η> {εστιν {η {εσται
{αλλο πάρεξ το~υ [εόντος [επὲι τό γε Μο~ ιρ' [επέδησεν
ο@υλον [ακίνητον τ' {εµεναι. τω
~? πάντ' {ονοµ(α) {εσται,
\οσσα βροτὸι κατέθεντο πεποιθότες ε@ ιναι [αληθ~η,
40 γίγνεσθαι τε κὰι {ολλυσθαι, ε@ ιναι τε κὰι ο[υχί,
κὰι τόπον [αλλάσσειν διά τε χρόα φαν`ον [αµείβειν.

Το ίδιο είναι το νοείν κι εκείνο για το οποίο υπάρχει νόηµα.
35 Γιατί χωρίς το ον, µέσα στο οποίο λέγεται
δεν θά βρεις το νοείν. Ούτε ήταν [ή] είναι ή θα είναι
άλλο εκτός από το ον, αφού η Μοίρα το δέσµευσε
να µένει ενιαίο και ακίνητο. Γι’ αυτό όλα όσα θεσπίζουν
οι θνητοί νοµίζοντάς τα αληθινά, ονόµατα είναι:
40 πως τάχα δηµιουργείται και αφανίζεται, ότι είναι και δεν είναι
ότι αλλάζει την θέση του και το λαµπρό του χρώµα.

α[υτ`αρ [επὲι πε~ ιρας πύµατον, τετελεσµένον [εστί
πάντοθεν, ε[υκύκλου σφαίρης [εναλίγκιον {ογκω
?
.
µεσσόθεν [ ισοπαλ`ες πάντ?η τ`ο γ`αρ ο{υτε τι µε~ ιζον
45 ο{υτε τι βαιότερον πελέναι χρεόν [εστι τ~?η {η τ~?η
ο{υτε γ`αρ ο[υκ [ε`ον {εστι, τό κεν παύοι µιν ] ικνε~ ισθαι
ε[ ις ]οµ`ον ο{υτ' [ε`ον {εστιν \οπως ε{ ιη κεν [εόντος
τ~?η µ~αλλον τ~?η δ' #ησσον, [επὲι π~αν [εστιν {ασυλον.
ο# ι γ`αρ πάντοθεν @ ισον, ]οµ~ως [εν πείρασι κύρει.

Αλλά αφού έχει έσχατο όριο είναι πεπερασµένο από παντού,
όµοιο µε όγκο σφαίρας ολοστρόγγυλης που εκτείνεται
απ’ το κέντρο προς τα έξω ισοδύναµη. Γιατί, υποχρεωτικά,
45 ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο µπορεί να βρίσκεται εδώ ή εκεί.
Και ούτε είναι µη ον, ώστε να εµποδίζεται να ενωθεί
µε το όµοιό του, ούτε είναι ον λιγότερο εδώ
και περισσότερο εκεί, επειδή είναι ολόκληρο ακέραιο.
από παντού ίσο, λοιπόν, εκτείνεται οµοιόµορφα στα πέρατά του.

50 [εν τω
~? σοι παύω πιστ`ον λόγον [ηδ`ε νόηµα
[αµφ̀ις [αληθείης. δόξας δ' [απ`ο το~υδε βροτείας
µάνθανε κόσµον [εµ~ων [επέων [απατηλ`ον [ακούων

50 Κλείνω εδώ τα άξια πίστης λόγια και τις σκέψεις µου
για την αλήθεια. Από εδώ και πέρα των θνητών
τις δοξασίες µάθε, ακούγοντας την πλανερή διάταξη των λόγων
µου.
[24]

µορφ`ας γ`αρ κατέθεντο δύο γνώµας [ονοµάζειν.
τ~ων µίαν ο[υ χρεών [εστιν -[εν #ω? πεπλανηµένοι ε[ ισίν55 τ[αντία δ' [εκρίναντο δέµας κὰι σήµατ' {εθεντο
χωρ̀ις [απ' [αλλήλων, τ~?η µ`εν φλογ̀ος α[ ιθέριον π~υρ,
{ηπιον {ον, µέγ' [ελαφρόν2 ]εωυτω
~? πάντοσε τω[ υτόν,
.
τω
~? δ' ]ετέρω? µ`η τω[ υτόν [ατ`αρ κ[ακε~ ινο κατ' α[υτό
τ[αντία νύκτ' [αδα~η πυκιν`ον δέµας [εµβριθές τε.
60 τόν σοι [εγὼ διάκοσµον [εοικότα πάντα φατίζω,
ω] ς ο[υ µή ποτέ τίς σε βροτ~ων γνώµη παρελάσσ?η.

Καθιερώθηκε να ονοµάζουν δύο µορφές
ενώ την µία δεν θα έπρεπε -εδώ είναι που πλανώνται-,
55 και τις θεώρησαν αντίθετης δοµής, τους έβαλαν σηµάδια
διαφορετικά. από την µια το αιθέριο πυρ της φλόγας,
ήπιο πυρ, ανάλαφρο, παντού το ίδιο µε τον εαυτό του,
αλλά όχι ίδιο µε το άλλο, αλλά και το άλλο αντίθετο σ’ αυτό,
νύχτα ανεξιχνίαστη, δοµή πυκνή, βαριά.
60 Όλη αυτή την διάταξη σου εκθέτω, όπως φαίνεται νά 'ναι,
ώστε ποτέ, γνώµες θνητών να µη σε παρασύρουν.

IX

IX

α[υτ`αρ [επειδ`η πάντα φάος κὰι νύξ [ονόµασται
κὰι τ`α κατ`α σφετέρας δυνάµεις [επί το~ ισί τε καί το~ ις,
π~αν πλέον [εστ̀ιν ]οµο~υ φάεος κὰι νυκτός [αφάντου
{ ισων [αµφοτέρων, [επὲι ο[υδετέρω? µέτα µηδέν.

Αλλά επειδή όλα ονοµάστηκαν νύχτα και φως
και ό,τι αντιστοιχεί στις δυνάµεις τους, δόθηκε στο καθένα
είναι όλα γεµάτα φως και νύχτα σκοτεινή,
που είναι ίσα και τα δυο, αφού ούτε στ' να ούτε στ' άλλο το µηδέν
µετέχει.

X

X

ε{ ισ?η δ' α[ ιθερίαν τε φύσιν τ`α τ' [εν α[ ιθέρι πάντα
σήµατα κὰι καθαρ~ας ε[υαγέος [ηελίοιο
λαµπάδος {εργ' [αίδηλα κὰι ]οππόθεν [εξεγένοντο,
{εργα τε κύκλωπος πεύσ?η περίφοιτα σελήνης

Αλλά και την φύση του αιθέρα θα γνωρίσεις και όλους τους
αστερισµούς
µέσα σ’ αυτόν, και του λαµπρού πυρσού του ήλιου
τα ολέθρια έργα και από που προήλθαν.
αλλά και τις πράξεις τις περιπλανώµενες της στρογγυλόµατης
σελήνης

2

DK µέγ' [αραιόν] [ελαφρόν

[25]

5

κὰι φύσιν, ε[ ιδήσεις δ`ε κὰι ο[υραν`ον [αµφ̀ις {εχοντα
{ενθεν {εφυ τε κὰι ω
\ ς µιν {αγουσ(α) [επέδησεν [ Ανάγκη
πείρατ' {εχειν {αστρων.

5

και την φύση της, αλλά και τον γύρω ουρανό,
από που γεννήθηκε, και πώς η Ανάγκη οδηγώντας τον, τον
δέσµευσε
τα πέρατα των άστρων να συγκρατεί.

XI
XI

π~ως γα~ ια κὰι \ηλιος [ηδ`ε σελήνη
α[ ιθήρ τε ξυν`ος γάλα τ' ο[υράνιον κὰι {ολυµπος
{εσχατος [ηδ' {αστρων θερµ`ον µένος ω] ρµήθησαν
γίγνεσθαι.

πώς γη, και ήλιος και σελήνη,
και ο κοινός σ’ όλους αιθέρας, κι ο γαλαξίας, κι ο 'Ολυµπος
ο έσχατος και η θερµή των άστρων δύναµη, ορµητικά
γεννήθηκαν

XII

5

α] ι γ`αρ στεινότεραι πλ~ηντο πυρ`ος [ακρήτοιο,
α] ι δ' [επ̀ι τα~ ις νυκτός, µετ`α δ`ε φλογ`ος \ ιεται α@ ισα.
[εν δέ µέσω? τούτων δαίµων \η πάντα κυβερν~?α.
πάντα γ`αρ <\η> στυγερο~ ιο τόκου κὰι µίξιος {αρχει
πέµπουσ' {αρσενι θ~ηλυ µιγ~ην τὰο τ' [εναντίον α@υτις
{αρσεν θηλυτέρω? .

XII
Οι στενότεροι δακτύλιοι γεµάτοι αµιγή φωτιά
και οι επόµενοι γεµάτοι νύχτα µε λίγες φλόγες ν’ αναπηδούν.
Κι ανάµεσα σε όλα η θεότητα που κυβερνά τα πάντα
γιατί αρχηγεύει στην µίξη και την τροµερή γέννα
5

XIII

στέλνοντας το θηλυκό να ζευγαρώσει µε τ’ αρσενικό
και αντίστροφα, το αρσενικό µε το θηλυκό.

πρώτιστον µ`εν { Ερωτα θε~ων µητίσατο πάντων...

XIII
πρώτιστο όλων των θεών τον Έρωτα επινόησε...
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XIV

XIV

νυκτιφὰες περ̀ι γα~ ιαν [αλώµενον [αλλότριον φ~ως
XV

νυκτολαµπές, περιπλανώµενο γύρω απ’ την γη, αλλότριο φως...

α[ ιὲι παπταίνουσα πρ`ος α[υγάς [ηελίοιο.

XV
πάντοτε ατενίζοντας τις ακτίνες του ήλιου...

XVI
XVI

ω] ς γ`αρ \εκαστοτ'3 {εχει κρ~ασιν µελέων πολυπλάγκτων,
τὼς νόος {ανθρώποισι παρίσταται. τ`ο γ`αρ α[υτό
{εστιν \οπερ φρονέει µελέων φύσις [ανθρώποισιν
κὰι π~ασιν κὰι παντί. τ`ο γ`αρ πλέον [εστ̀ι νόηµα.

Όπως είναι, κάθε φορά, η αναλογία µίξεως των πολυπλάνητων
µελών
.
ανάλογα βρίσκεται και νους του ανθρώπου γιατί το ίδιο είναι
αυτό που στους ανθρώπους σκέφτεται: η φύση των µελών τους
και στον καθένα και σε όλους. το επιπρόσθετο είναι η σκέψη.

XVII
δεξιτερο~ ισιν µ`εν κούρους λαιο~ ισι δ`ε κούρας...

XVII
δεξιά τ’ αγόρια, τα κορίτσια αριστερά...

XIX
ο\υτω τοι κατ`α δόξαν {εφυ τάδε καί νυν {εασι
κὰι µετέπειτ' [απ`ο το~υδε τελευτήσουσι τραφέντα.
το~ ις δ' {ονοµ' {ανθρωποι κατέθεντ' [επίσηµον ]εκάστω? .

XIX
Έτσι, κατά τις δοξασίες των ανθρώπων έγιναν αυτά και είναι τώρα
και αφού αναπτυχθούν, θα πάψουν κάποτε να υπάρχουν.
Οι άνθρωποι καθιέρωσαν ένα όνοµα διακριτικό για το καθένα.

3

DK \εκαστος
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

I 29-30 ∆ιαβάζω, παρακινούµενος (ή, παρασυρόµενος) από τους Diels
και Burnet1 (p.172): περ~ωντα δοκίµως δι`α παντός ]ως τ`α δοκο~υντα χρ~ην
ε@ιναι.

II 6 παναπευθέα: Λέξη (παν-[απευθέα) που συναντάται µόνο στον Παρµενίδη.
III Ερώτηµα που περιµένει αναπάντητο: ποιο είναι το υποκείµενο της
πρότασης; τ`ο α[υτό ή τα δύο απαρέµφατα; Στη δεύτερη περίπτωση η
φράση µπορεί ν' αποδοθεί: «γιατί το "είναι" και το "νοείν" ταυτίζονται». Το "νοείν" όµως είναι διαδικασία ενώ το "είναι" κατάσταση και η απόλυτη ταύτισή τους φαίνεται να χωλαίνει. Άλλωστε, η
ταύτιση εννοιών, όπου υπάρχει (6.8, 6.9, 8.29, 8.34), εκφράζεται µε
το τα[υτόν. Εντούτοις, πλήθος µελετητών την αποδέχονται (δες και
την ανάλυση του Heideger2). Περίπου χίλια εξακόσια χρόνια µετά,
ο Άνσελµος διακηρύσσει ως πρωτότυπη την άποψη ότι το "νοείν"
και "είναι" ταυτίζονται (βέβαια, ούτε το όνοµα Παρµενίδης δεν
ήξεραν στον καιρό του) και βασίζει πάνω της την οντολογική
απόδειξη υπάρξεως Θεού, στερώντας από τον Καντ (που και αυτός
δεν θα ήξερε τον Παρµενίδη) πολλές νύχτες ύπνου µέχρι να την
καταρ-ρίψει.
II-III Ο πυρήνας της σκέψης του Παρµενίδη: ∆εν υπάρχει το τίποτα,
ούτε µπορείς να το διανοηθείς. Εκείνο που µπορείς να διανοηθείς
υπάρχει.
1
2

Burnet, J. Early Greek Philosophy, Adam and Charles Black, London 1975
Heidegger, M. An Introduction to Metaphysics, Yale University Press 1959
(Ελλην. Μετάφρ. Χρ. Μαλεβίτση, ∆ωδώνη, 1973) p. 136-139, σ. 171-174
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V ∆ες και το απόσπ. DK 103 του Ηράκλειτου: ξυν`ον γ`αρ αρχ`η κα`ι πέρας [επ`ι κύκλου περιφερείας.
VI 1 Ακολουθώ τον Σιµπλίκιο (Φυσ. 9 86 29) που γράφει ε[ι ο@υν \οπερ
{αν τις {η ε{ιπ?η {η νοήσ?η τ`ο {ον {εστι (∆ες και Burnet3 ).
VI 3 Ο στίχος, που δίνεται ελλιπής από τον Σιµπλίκιο, συµπληρώνεται
από τον Diels µε το ρήµα ε{ιργω, για να συνδεθεί και µε τον VII 2
(∆ες και Guthrie4), και την εκδοχή αυτή ακολουθούν οι περισσότεροι φιλόλογοι. Όµως, πώς είναι δυνατόν η θεά να αποτρέπει ή να
εµποδίζει κάποιον ν' ακολουθήσει τον δρόµο της αλήθειας;
VI 8 Πολλοί µελετητές5 ισχυρίζονται ότι οι στίχοι 8-9 αποτελούν πολεµική κατά του Ηράκλειτου. Το απόσπασµά του (DK. 49a) ποταµο~ις
το~ις α[υτο~ις [εµβαίνοµέν τε κα`ι ο[υκ εµβαίνοµεν, ε@ιµεν και ο[υκ ε@ιµεν,
στάθηκε η αφορµή για παρερµηνείες, έτσι ώστε, όπως αναφέρει ο
Αριστοτέλης6 [αδύνατον γ`αρ ]οντινο~υν τα[υτ`ον ]υπολαµβάνειν ε@ιναι κα`ι
µ`η ε@ιναι, καθάπερ τιν`ες ο{ιονται λέγειν ] Ηράκλειτος.
VI 9 Αν το "πάντων" θεωρηθεί ουδέτερο, όπως υποστηρίζουν πολλοί,
η απόδοση θα είναι "και ότι όλων η τροχιά είναι παλίνδροµη".
VII 1 Όταν το "µη ον" δεν υπάρχει, τα "µη όντα" συνιστούν λογική
υπέρβαση. Ο Πλάτων αρπάζει την ευκαιρία και δεχόµενος τους "ειδητικούς" (όπως, κατά τον Αριστοτέλη7,τους ονοµάζει) αριθµούς
όντα και όχι έννοιες, αποδεικνύει ότι το "µη ον" υπάρχει, συνεπώς
ο Παρµενίδης αντιφάσκει8.
VII 4 Η ακοή δεν µπορεί να είναι [ηχήεσσα, συνεπώς το επίθετο αναφέρεται µόνο στην γλώσσα.
3
4

ό.π. p. 174 n1
Guthrie W.K.G. The Presocratic tradition from Parmenides to
Democritus, Vol.II Cambridge University Press, 1980

5

Τσέλλερ-Νεστλέ, Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Μετ. Κ. Θεοδωρίδη)
Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης, 1942 σ. 62

6
7

Μετά τα Φυσικά 1005 b 27
ό.π. 1086a 5 1086b 34 1090b 35

8

Σοφισ. 238a - 239a
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VII 5 Το επίθετο "πολύδηρις" ίσως εµφανίζεται για µοναδική φορά στην
ελληνική γραµµατεία, για να ακολουθήσει, µία επίσης φορά, το
"πολυδήριτος" του Οππιανού (Αλιευτ. 5.328)
VIII 33 Πολλοί µελετητές (µεταξύ των οποίων και οι Diels και
Burnet9) συµφωνούν ότι το "µή", που άλλωστε δεν συµβιβάζεται µε
το µέτρο, είναι παρείσακτο.
VIII 34 "Σκοτεινές σηµειώσεις [...] που θα µπορούσαν να µεταφραστούν και να ερµηνευτούν µε µεγάλη διστακτικότητα" γράφει ο
Frankel10 (p. 357) και παραθέτει τη δική του απόπειρα :
Knowledge is identical with knowing the fact of Being. Για τον ίδιο
στίχο προ-τείνονται και οι ακόλουθες εκδοχές:
What can be thought and the thought that "it is" are the same.
(Gu-thrie11, p. 39)
The same thing is there to be thought and is why there is thought.
(Kirk-Raven12, p.252)
The thing that can be thought and that for the sake of which the
thought exists is the same. (Burnet13, p. 176)
Or c' est le même, penser et ce à dessein de quoi il y a pensée.
(Beaufret14, p. 87)
VIII 43 ε[υκύκλου σφαίρης: Ταυτολογία που ένας Ηράκλειτος δεν θα
επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του.
VIII 49 Σκόπιµες οι παρηχήσεις @ησσον, {ασυλον, @ ισον ;
XIV Όταν ο Παρµενίδης, µε το [αλλότριον φ~ως, παραλλάσσει τον γνωστό τότε σε όλους [αλλότριος φώς του Οµήρου (Ιλ. 5.214, Οδ. 16.102,
9

ό.π. p. 175n
Fränkel, H. Early Greek Poetry and Philosophy, Transl. by Moses Hadas
and James Willis, Harc-ourt Brace Jovanovich, New York and London, 1973
11
Guthrie, W.K.C. The Presocratic tradition from Parmenides to Democritus,
V.II, Cambridge Uni-versity Press, 1980
12
ό.π.
13
ό.π.
14
Beaufret, J. Parménide, Le Poèm, Press Universitaire de France, 1955
10
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Οδ. 18.219) καλεί, βέβαια, τον αναγνώστη σε ορισµένες συσχετίσεις. Ποιες όµως µπορεί να είναι αυτές; Ολόκληρος ο στίχος XIV
είναι, πράγµατι, σπανίου κάλλους15, όµως είναι δυνατόν οι
συσχετίσεις να είναι µόνο ποιητικές, εφόσον η λέξη φ`ως έχει
διαφο-ρετική σηµασία; Ο Παρµενίδης, ακολουθώντας το
παράδειγµα του δασκάλου του Ξενοφάνη, έγραψε σε στίχους αλλά
δεν είχε ποιητικές αξιώσεις, απλώς χρησιµοποίησε στα κείµενά του
"µέτρον" -όπως λέει ο Αριστοτέλης16 συγκρίνοντας τον Όµηρο µε
τον Εµπεδοκλή. Συνεπώς το ερώτηµα παραµένει. ∆εν συµβαίνει
όµως το ίδιο µε τον Εµπεδοκλή, που σχεδόν αντιγράφει αυτόν τον
στίχο (DK 31 B45: κυκλοτερ`ες περ`ι γα~ιαν ]ελίσσεται [αλλότριον φ~ως),
αφού, όπως γράφει ο Θεόφραστος, ο Εµπεδοκλής ήταν Παρµενίδου
17
ζηλωτής .

15

Η άποψη του Beaufret (ό.π. p. 8) , ότι ο στίχος αυτός είναι "από τους
ωραιότερους της ελληνικής γλώσσας" ας χαρακτηριστεί, απλώς, ως
ενθουσιώδης υπερβολή.
16
Ποιητ. 1 1447b 17 (DK 31 A22) ο[υδ`εν δ`ε κοινόν [εστιν ] Οµήρ?ω κα`ι
[ Εµπεδοκλε~ι πλ`ην τ`ο µέτρον, δι`ο τ`ον ποιητ`ην δίκαιον καλε~ ιν, τ`ον δ`ε
φυσιολόγον µ~αλλον {η ποιητήν.
17
(DK 31 A7) [ Εµπεδοκλ~ης ]ο [ Ακραγαντ~ινος ο[υ πολ`υ κατόπιν το~υ
[ Αναξαγόρου γεγονώς, Παρµενίδου δ`ε ζηλωτ`ης κα`ι πλησιαστ`ης και {ετι
µ~αλλον τ~ων Πυθαγορείων.
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[ηδέ 1.30, 8.50, 11.1
[ηελίοιο 10.2, 15.1
\ηλιος 11.1
[ηµέν 1.29
]ηµέτερον 1.25
\ην 6.4
@ην 8.5
]ηνιόχοισιν 1.24
{ηπιον 8.57
#ησσον 8.48
@ητορ 1.29
[ηχήεσσαν 7.4
θεά 1.22
θέµις 1.28, 8.32
θερµόν 11.3
θε~ων 13.1
θ~ηλυ 12.5
θηλυτέρ?ω 12.6
θυµός 1.1
θυρέτροις 1.13
θυρέτρων 1.17
\ ιει 1.6
\ ιεται 12.2
[ ιθύνει 6.6
[ ιθύς 1.21
] ικάνοι 1.1
] ικάνων 1.25
] ικνε~ ισθαι 8.46
\ ιξοµαι 5.2
\ ιπποι 1.1, 1.4

\ ιπποις 1.25
\ ιππους 1.21
@ ισον 8.49
[ ισοπαλές 8.44
[ ισχύς 8.12
{ ισων 9.4
καθ' 8.29
καθαρ~ας 10.2
καί 1.11, 1.12, 1.12,
1.20, 1.21, 1.22,
1.23, 1.31, 2.3,
2.5, 3.1, 6.8, 7.4,
7.5, 8.18, 8.21,
8.27, 8.3, 8.34,
8.4, 8.40, 8.40,
8.41, 8.55, 8.9,
9.1, 9.2, 9.2, 9.3,
10.2, 10.3, 10.5,
10.5, 10.6, 11.1,
11.2, 12.4, 16.4,
16.4, 19.1, 19.2
κακε~ ινο 8.58
κακή 1.26
καλύπτρας 1.10
κατ' 1.21, 8.58
κατά 1.3, 4.3, 7.3,
9.2, 19.1
κατέθεντ' 19.3
κατέθεντο 8.39, 8.53
κε 8.19
κε~ ιται 8.29
κέκριται 8.16
κέλευθος 2.4, 6.9
κελεύθων 1.11
κεν 8.23, 8.46, 8.47
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κλη~ ιδας 1.14
κο[υ 6.9
κόµισαι 2.1
κόσµον 4.3, 8.52
κο~υρ' 1.24
κο~υραι 1.15, 1.21,
1.5, 1.9
κούρας 17.1
κούρους 17.1
κρ~ασιν 16.1
κρατερή 8.30
κράτων 1.10
κρ~ ιναι 7.5
κρίσις 8.15
κυβερν~?α 12.3
κύκλοις 1.8
κύκλωπος 10.4
κύρει 8.49
κωφοί 6.7
λάινος 1.12
λαιο~ ισι 17.1
λαµπάδος 10.3
λέγειν 6.1
λείπεται 8.2
λε~υσσε 4.1
λόγοισιν 1.15
λόγον 8.50
λόγ?ω 7.5
µ΄ 1.2
µαθήσεαι 1.31
µάλ' 8.28, 8.3
µαλακο~ ισι 1.15
µ~αλλον 8.23, 8.48
µάνθανε 8.52

µε 1.1, 1.22, 1.23,
1.4
µέγ' 8.57
µεγάλοισι 1.13
µεγάλων 8.26
µε~ ιζον 8.44
µελέων 16.1, 16.3
µέλλει 8.20
µέν 2.3, 8.17, 8.21,
8.56, 13.1, 17.1
µένει 8.30
µένον 8.29
µένος 11.3
µεσσόθεν 8.44
µέσ?ω 12.3
µετά 12.2
µέτα 9.4
µετέπειτ' 19.2
µή 2.3, 2.5, 2.7, 7.1,
8.12, 8.33, 8.58,
8.61, 8.7
µηδέ 7.3
µηδέν 6.2, 9.4
µηδενός 8.10
µήποτε 7.1
µητίσατο 13.1
µίαν 8.54
µιγ~ην 12.5
µιν 8.23, 8.31, 8.46,
8.9, 10.6
µίξιος 12.4
µοί 5.1
µο~ ιρα 1.26
µόνος 8.1
µορφάς 8.53
µο~υναι 2.2

µ~υθον 2.1
µ~υθος 8.1
νέεσθαι 1.26
νενόµισται 6.8
νοε~ ιν 3.1, 6.1, 8.34,
8.36, 8.8
νόηµα 7.2, 8.34,
8.50, 16.4
νο~ησαι 2.2
νοητόν 8.8
νόον 6.6
νόος 16.2
νό?ω 4.1
νύκτ' 8.59
νυκτιφαές 14.1
νυκτός 9.3, 12.2
νυν 19.1
ν~υν 8.5
νύξ 9.1
νωµ~αν 7.4
ξυνεχές 8.25
ξυνόν 5.1
ξυνός 11.2
{ογκ?ω 8.43
]οδοί 2.2
]οδο~ ιο 8.1
]οδόν 1.27, 1.2, 1.5,
7.3
]οδός 8.18
]οδο~υ 6.3, 7.2
ο] ι 6.6
ο# ι 8.49
ο# ις 6.8
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{ολεθρος 8.21, 8.27
{ολλυσθαι 8.14, 8.40
{ολυµπος 11.2
{οµµα 7.4
]οµο~ ιον 8.22
]οµόν 8.47
]οµο~υ 8.5, 9.3
\οµως 4.1
]οµ~ως 6.7, 8.49
{ον 8.57
{ονοµ' 8.38, 19.3
[ονοµάζειν 8.53
[ονόµασται 9.1
\οπερ 16.3
[οπηδε~ ι 2.4
]οππόθεν 5.2, 10.3
\οπως 2.3, 8.47, 8.9
\οσον 1.1
\οσσα 8.39
\οτε 1.8
ο[υ 2.7, 4.2, 7.1, 8.17,
8.35, 8.54, 8.61,
8.8
ο[υδ' 8.20, 8.5, 8.7
ο[υδέ 8.12, 8.22, 8.23,
8.24, 8.5, 8.8, 8.8
ο[υδέν 6.4, 8.36
ο[υδετέρ?ω 9.4
ο[υδός 1.12
ο[υκ 1.30, 2.3, 2.5,
6.2, 6.8, 8.16,
8.20, 8.32, 8.33,
8.46, 8.9
ο[υλοµελές 8.4
ο@υλον 8.38
ο@υν 8.16

ο\υνεκεν 8.32, 8.34
ο[υράνιον 11.2
ο[υρανόν 10.5
ο{υτ' 8.14, 8.47
ο{υτε 2.7, 2.8, 4.3,
4.4, 8.13, 8.44,
8.45, 8.46
ο{υτι 1.26
ο\υτω 19.1
ο\υτως 8.11
ο[υχί 8.11, 8.40
[οχ~ηα 1.16
πάλιν 5.2
παλίντροπος 6.9
πάµπαν 8.11
π~αν 8.22, 8.24, 8.25,
8.48, 8.5, 9.3
παναπευθέα 2.6
πάντ' 1.3, 8.38
πάντα 1.28, 1.32,
8.60, 9.1, 10.1,
12.3, 12.4
πάντ?η 4.3, 8.44
παντί 16.4
πάντοθεν 8.43, 8.49
παντός 1.32, 8.33
πάντοσε 8.57
πάντων 6.9, 13.1
πάντως 4.3
παπταίνουσα 15.1
παρ' 8.13
παρελάσσ?η 8.61
πάρεξ 8.37
παρεόντα 4.1
παρίσταται 16.2

παρφάµεναι 1.15
π~ασιν 16.4
πάτου 1.27
παύοι 8.46
παύω 8.50
πέδ?ησιν 8.14
πείρασι 8.26, 8.49
πε~ ιρας 8.42
πείρατ' 10.7
πείρατος 8.31
πε~ ισαν 1.16
πελάζει 8.25
πέλειν 6.8, 8.18
πελέναι 8.11, 8.45
πέµπειν 1.8
πέµπον 1.2
πέµπουσ' 12.5
πεπλανηµένοι 8.54
πεποιθότες 8.39
περί 8.15, 14.1
περίφοιτα 10.4
περόν?ησιν 1.20
περ~ωντα 1.32
πεύσ?η 10.4
πεφατισµένον 8.35
π~?η 8.7
πίστιος 8.12
πίστις 1.30, 8.28
πιστόν 8.50
πλακτόν 6.6
πλάττονται 6.5
πλέον 9.3, 16.4
πλ~ηνται 1.13
πλ~ηντο 12.1
πόθεν 8.7
ποίησαν 1.18
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πολλά 8.3
πολύδηριν 7.5
πολύπειρον 7.3
πολυπλάγκτων 16.1
πολύποινος 1.14
πολύφηµον 1.2
πολύφραστοι 1.4
πολυχάλκους 1.18
ποτ' 8.12, 8.5
ποτε 8.20
ποτέ 8.61
προ{υπεµπε 1.26
προλιπο~υσαι 1.9
πρός 15.1
προσηύδα 1.23
πρόσθεν 8.10
πρόφρων 1.22
πρώτης 6.3
πρώτιστον 13.1
πυθέσθαι 1.28
πυκινόν 8.59
πύλαι 1.11
πυλέων 1.17
πύµατον 8.42
π~υρ 8.56
πυρός 12.1
π~ως 8.19, 8.19, 11.1
]ρα 1.20
]ρηθέντα 7.6
σ΄ 6.2, 6.3, 7.3, 8.8
σε 1.25, 1.26, 1.28,
8.61
σελήνη 11.1
σελήνης 10.4

6.7, 6.8, 8.29,
8.29, 8.34, 8.4,
8.40, 8.40, 8.41,
8.59, 9.2, 10.1,
10.4, 10.6, 11.2
τεθηπότες 6.7
τελευτήσουσι 19.2
τετελεσµένον 8.42
τ~?η 1.20, 1.4, 1.4,
8.23, 8.45, 8.45,
8.48, 8.48, 8.56
τ~ηλε 8.28
τήν 1.15, 1.27, 2.6,
8.17, 8.18
τήνδε 7.3
τ~ης 6.4
τ~ησδ' 7.2
τι 8.13, 8.23, 8.24,
8.44, 8.45
τί 8.9
τ΄ 1.1, 6.1, 8.29,
τίνα 8.6
8.38, 10.1, 11.2,
τίς 8.61
12.5
τιταίνουσαι 1.5
τά 1.31, 6.2, 9.2, 10.1 τό 2.7, 3.1, 4.2, 6.1,
τα[υτόν 6.8, 6.9, 8.29,
6.8, 8.23, 8.31,
8.34
8.32, 8.36, 8.37,
τα[υτ~?ω 8.29
8.44, 8.46, 12.5,
τάδε 19.1
16.2, 16.4
ταί 1.1, 1.17, 1.25
τόθι 5.2
τα~ ις 1.30, 12.2
τοι 2.6, 19.1
τ[αντία 8.55, 8.59
το~ ις 9.2, 19.3
τα~υτα 1.31
το~ ισι 9.2
ταύτ?η 8.2
τόκου 12.4
ταύτης 6.3
τόν 8.60
τε 1.11, 1.28, 1.28,
τόπον 8.41
2.3, 2.5, 3.1, 6.1, το~υ 4.2, 8.10, 8.13,

σήµατ' 8.2, 8.55
σήµατα 10.2
σκιδνάµενον 4.3
σοι 8.50, 8.60
σπερχοίατο 1.8
στεινότεραι 12.1
στήθεσιν 6.6
στυγερο~ ιο 12.4
σύ 2.1, 7.2
συνάορος 1.24
συνεχές 8.6
συνέχεσθαι 8.23
συνιστάµενον 4.4
σύριγγος 1.6
σύριγξιν 1.19
σφαίρης 8.43
σφας 1.12
σφετέρας 9.2
σφιν 1.16
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8.35, 8.37
το~υδε 8.51, 19.2
το~υτο 7.1
τούτων 8.15, 12.3
τραφέντα 19.2
τυφλοί 6.7
τ~?ω 8.25, 8.38, 8.50,
8.58
τω
[ υτόν 8.57, 8.58
τ~?ωδ' 8.15
τ~ων 1.14, 8.54
τώς 8.21, 16.2
]υπεδέξατο 1.22
]υπέρθυρον 1.12
{υστερον 8.10
φάεος 9.3
φανόν 8.41
φάος 1.10, 9.1
φάσθαι 8.8
φατίζω 8.60
φάτο 1.23
φατόν 8.8
φέρει 1.3
φερόµην 1.4
φέρον 1.4
φέρουσιν 1.1, 1.25
φλογός 8.56, 12.2
φορο~υνται 6.6
φράζεσθαι 6.2
φράζω 2.6
φράσαις 2.8
φρονέει 16.3
φ~υλα 6.7
φ~υν 8.10

φύσιν 10.1, 10.5
φύσις 16.3
φ~ως 14.1
φ~ωτα 1.3
χα~ ιρ' 1.26
χαλάσασα 8.14
χάσµ' 1.18
χε~ ιρα 1.22
χειρί 1.22
χειρότερον 8.24
χερσί 1.10

χνοί?ησιν 1.6
χο{υτως 8.30
χρεόν 8.45
χρέος 8.9
χρεώ 1.28
χρεών 2.5, 8.11, 8.54
χρή 6.1
χρ~ην 1.32
χρόα 8.41
χωρίς 8.56
@ω 1.24

#?ω 8.35, 8.54
#ωδε 1.23
]ωρµήθησαν 11.3
@ωρσεν 8.9
\ως 1.16, 10.6
]ως 1.31, 2.3, 2.5, 2.5,
8.2, 8.3, 8.61,
16.1
[ωσάµεναι 1.10
{ωσειε 1.17
\ωσπερ 8.16
\ωστε 8.18

Για την καλύτερη εποπτεία της αύξουσας σειράς κατατάξεως των αναφορών, οι λατινικοί αριθµοί των αποσπασµάτων αντικαταστάθηκαν µε
αραβικούς
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