
Οδός Ζήνωνος 
 
Ο Ζήνων ο Ελεάτης ήταν ένας από τους αρχαίους Έλληνες προσωκρατικούς 
φιλοσόφους στην Κάτω Ιταλία και μέλος της Ελεατικής σχολής, που ίδρυσε ο 
Παρμενίδης. Ο Αριστοτέλης τον αποκαλούσε εφευρέτη της διαλεκτικής μεθόδου.[3] 
Είναι γνωστός για τα τέσσερα παράδοξά του, τα οποία ο Μπέρτραντ Ράσελ 
περιέγραψε ως ασύγκριτα διακριτικά και βαθιά.[4] 

Γιος του Τελευταγόρα και ο αγαπημένος μαθητής του Παρμενίδη.[5] Ο Ζήνων 
γεννήθηκε γύρω στο 488 π.Χ στην Ελέα (σημερινή Velia) της Ιταλίας. Έζησε μερικά 
χρόνια στην Αθήνα και λέγεται ότι ανέλυε και εξηγούσε τις θεωρίες και τα δόγματά 
του στον Περικλή και τον Καλλία για 100 μνες. Λέγεται ότι βοήθησε τον Παρμενίδη 

να γράψει τους Νόμους της Ελέας στους 
οποίους οι Ελεάτες ορκίζονταν πίστη κάθε 
χρόνο. Υπέρμαχος της ελευθερίας δεν 
δίστασε να ρισκάρει τη ζωή του για να 
γλυτώσει την πατρίδα του από έναν 
τύραννο. Το αν πέθανε στην προσπάθεια 
ή αν επιβίωσε της πτώσης του τυράννου 
είναι ένα σημείο στο οποίο οι ειδήμονες 
διαφωνούν. Ακόμα και το όνομα του 
τυράννου είναι σημείο διαφωνίας.  

Ο Ζήνων αφιέρωσε όλη την ενέργειά του 
για να επεξηγήσει και να εξελίξει το 
φιλοσοφικό σύστημα του Παρμενίδη. Ο 
Πλάτωνας αναφέρει πως ο Ζήνων ήταν 25 

χρόνια νεότερος του Παρμενίδη, και έγραψε την υπεράσπιση του φιλοσοφικού του 
συστήματος σε πολύ νεαρή ηλικία. Αν και έχουν σωθεί ελάχιστα από τα γραπτά του, 
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τα περισσότερα που γνωρίζουμε για αυτόν προέρχονται από τον Αριστοτέλη στα 
Φυσικά, βιβλίο 6, κεφάλαιο 9.  

Η συνεισφορά του Ζήνωνα στην Ελεατική φιλοσοφία είναι εντελώς αρνητική. Δεν 
προσέθεσε τίποτα θετικό στη διδασκαλία του Παρμενίδη, παρά αφιερώθηκε στο να 
αρνείται και να ανταποδεικνύει τις απόψεις των αντιπάλων του. Ο Παρμενίδης 
δίδασκε πως ο κόσμος των αισθήσεων είναι μια ψευδαίσθηση επειδή αποτελείται 
από κίνηση (ή αλλαγή) και πολλαπλότητα. Το Πραγματικό Όν είναι απολύτως ένα 
και δεν υπάρχει πολλαπλότητα σε αυτό. Είναι στατικό και αμετάβλητο. Η κοινή 
λογική λέει πως υπάρχει και κίνηση και πολλαπλότητα. Αυτή είναι και η 
Πυθαγόρεια αντίληψη της πραγματικότητας ενάντια στην οποία 
επιχειρηματολογούσε ο Ζήνωνας.  
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