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                                      ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

     Η  εργασία  αυτή ,  αποτελεί  µ ια  προσπάθεια  να  ενταχθεί  το  σώµα  και  η  

αγωγή  του ,  στην  διάσταση  που  πραγµατικά  τους  αναλογούν  στην  πορεία  

του  πλατωνικού  φιλοσόφου .  Μια  από  τις  επικρατούσες  αντιλήψεις  

αρκετών  µελετητών  του  πλατωνικού  έργου  αφορά  την  απαξίωση  του  

σώµατος  και  την  τοποθέτηση  του  στους  κύριους  παράγοντες  ανάσχεσης  

του  έργου  του  φιλοσόφου .  Κατά  πάσα  πιθανότητα  οι  θέσεις  αυτές  

εκκινούν  από  τον  Φαίδωνα  και  τον  περίφηµο  χαρακτηρισµό  του  σώµατος  

ως  ‘σήµα’ της  ψυχής .   

     Όµως  για  να  γίνει  δυνατή  η  κατανόηση  αυτού  του  πλατωνικού  

κειµένου  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  οι  συνθήκες  του  συγκεκριµένου  

διαλόγου ,  η  διασύνδεση  των  όσων  λέγονται  µε  όσα  αναφέρονται  στο  

σύνολο  του  πλατωνικού  έργου ,  η  διασαφήνιση  της  έννοιας  του  σώµατος  

όπως  περιγράφεται  στον  Φαίδωνα ,  αλλά  και  ο  τρόπος  µε  τον  οποίο  ο  

Πλάτωνας  παρουσιάζει  στο  έργο  του  τις  απόψεις  του ,  τι  επιδιώκει  να  

επιτύχει  και  σε  ποιους  απευθύνεται .  Οι  πτυχές  αυτές  αξίζει  να  

διερευνηθούν .  Έτσι  το  ότι  ο  διάλογος  στον  Φαίδωνα   εκτυλίσσεται  στο  

δεσµωτήριο  του  Σωκράτη  λίγο  πριν  θανατωθεί ,  δηλαδή  λίγο  πριν  η  ψυχή  

του  διαχωριστεί  από  το  σώµα  του(έτσι  ορίζει  ο  Πλάτωνας  τον  θάνατο),  

επηρεάζει  ίσως  τον  τρόπο  µε  τον  οποίο  ο  Πλάτωνας  τοποθετεί  το  σώµα  

στην  ανθρώπινη  ύπαρξη .  Για  παράδειγµα  στον  Χαρµ ίδη  όπου  το  πλαίσιο ,  

το  σκηνικό  είναι  εντελώς  διαφορετικό ,  το  σώµα  αποδίδεται  µε  άλλη  

προοπτική .   

    Επίσης  πρέπει  να  διερευνήσουµε  την  εννοιολογική  οριοθέτηση  και  

παρουσία  του  σώµατος  στο  υπόλοιπο  πλατωνικό  έργο .  Έτσι  στην  

‘Πολιτεία’ και  στους  ‘Νόµους’ το  σώµα  έχει  κυρίαρχο  ρόλο ,  διαµέσου  

της  ιδανικής  αγωγής  που  προτείνεται  και  η  οποία  κατά  ένα  µεγάλο  µέρος  

της  αφορά  σωµατικές  δραστηριότητες(άθληση ,  χορός ,  πολεµ ικές  

τέχνες ,…). Στον  ‘Τίµαιο’ το  σώµα  παρουσιάζεται  σαν  οίκος  του  θεϊκού ,  

µ ικρογραφία  του  σύµπαντος ,  ενώ  επιπλέον  αποτελεί  αυτό  συχνά  το  αίτιο  

για  την  κατάσταση  της  ψυχής .  Ακόµη  στο  ‘Συµπόσιο’,  το  σώµα  είναι  ο  

πρώτος  αναβαθµός  εκκίνησης  για  την  θέαση  της  καθεαυτό  ιδέας  της  
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οµορφιάς  κ .α .  Πρέπει  να  εξετάσουµε  εάν  πρόκειται  για  βαθύτερες  

αντινοµ ίες  του  πλατωνικού  έργου  ή  εάν  όλα  αυτά  αποτελούν  αναφορές  

που  συντίθεται  στο  πλαίσιο  µ ιας  ευρύτερης  θεώρησης  που  παρουσιάζει  

µ ια  φαινοµενική  αντινοµ ία ,  η  οποία  όµως  εν  τω  βάθη  είναι  συνεκτική ,  

ενιαία  και  εντέλει  δεν  υφίσταται .  Ίσως  πάλι ,  πρέπει  να  αποδεχτούµε  την  

αντινοµ ία  αυτή  ως  φυσιολογική ,  έχοντας  ως  δεδοµένο  ότι  ο  Πλάτωνας  

είχε  επίγνωση  ότι  απευθύνονταν  σε  διαφορετικά  επίπεδα  αντίληψης  και  

συνείδησης ,  και  εποµένως  εξαιτίας  του  ότι  πίστευε  ότι  ο  γραπτός  λόγος  

δεν  είχε  δυνατότητα  επεξήγησης ,  ήταν  αναγκασµένος  να  αναφέρεται  για  

κάθε  διαφορετικό  επίπεδο  αντίληψης  ξεχωριστά .  

     Επίσης  πρέπει  να  δούµε  τι  εννοεί  ο  Πλάτωνας  µε  τον  όρο  σώµα  όταν  

αναφέρει  ότι  είναι  ο  τάφος  της  ψυχής .  Ποιο  σώµα  είναι  αυτό  που  γίνεται  

τάφος .  Το  σώµα  του  ανθρώπου  που  είναι  εγκρατής  στις  επιθυµ ίες ,  και  

έτσι  αυτό  αποτελεί  το  απαραίτητο  µέσο  ύπαρξης  στον  κόσµο  του  

γίγνεσθαι  χωρίς  να  ξεφεύγει  από  το  µέτρο  του  αναγκαίου ,  ή  µήπως  το  

σώµα  που  είναι  αχαλίνωτο  και  παραδοµένο  στις  απύθµενες- ακόρεστες  

διαθέσεις  του  επιθυµητικού .  Το  πρώτο  σώµα  είναι  απαρέγκλιτο  και  

πολύτιµο  όργανο  του  φιλοσόφου ,  το  δεύτερο  ένα  πιθάρι  των  ∆αναΐδων  

που  καταβαραθρώνει  την  ύπαρξη  στο  ψεύδος  της  ύλης .  Οι  αναφορές  του  

Φαίδωνα(αλλά  και  του  Τίµαιου ,  της  Πολιτείας ,  των  Νόµων ,  του  

Φαίδρου ,  του  Συµποσίου  κ .α .)  κάνουν  σαφές  ότι  το  σώµα  µπορεί  να  

ενσαρκώσει  και  τις  δύο  αυτές  προοπτικές .  

     Είναι  εποµένως  απαραίτητο  να  απεγκλωβιστούµε  από  την  γραµµ ική  

αντίληψη  ενός  δυϊστικού  διαχωρισµού ,  και  να  αποδώσουµε  στο  σώµα  

µ ια  ευρύτερη  εννοιολογική  περιγραφή  που  να  περικλείει  και  τις  δύο  

εναλλακτικές  του  προοπτικές  στην  ανθρώπινη  ύπαρξη .  Μπορούµε  ίσως  

υπό  την  οπτική  αυτή  να  αναφερθούµε  στο  σώµα  σαν  ένα  πεδίο  διαµέσου  

του  οποίου  η  ψυχή  έχει  την  ευκαιρία  να  δοκιµάζεται  στον  κτιστό  κόσµο ,  

τον  κόσµο  της  ύλης ,  και  έτσι  να  πιστοποιεί  τον  ποιοτικό  ή  µη  χαρακτήρα  

της  πορεία  της .  Σαν  τέτοιο ,  το  σώµα  απαλείφει  τον  µονοδιάστατο  

χαρακτηρισµό  που  του  αποδίδεται ,  και  καταλαµβάνει  ίσως  τη  θέση  που  

πραγµατικά  ο  Πλάτωνας  το  εντάσσει  στο  έργο  του .  Γίνεται  δηλαδή  το  
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εφαλτήριο  εκκίνησης  και  το  µέσο  πραγµάτωσης  σε  µ ια  πορεία  του  

ανθρώπου  προς  τον  ανώτερο  ή  τον  κατώτερο  εαυτό  του .   

    Σε  αυτό  το  σηµείο  εύλογα  γίνεται  η  παρατήρηση  ότι  η  ψυχή  και  πάλι  

είναι  αυτή  που  δρα  και  καθορίζει  την  πορεία ,  αφού  τελικά  η  κατεύθυνση  

σχετίζεται  µε  τη  διαµόρφωση  των  ισορροπιών  µεταξύ  των  µερών  της  

ψυχής .  Θα  επιβληθεί  το  επιθυµητικό  και  η  πορεία  θα  είναι  προς  τον  

‘κατώτερο’ του  εαυτού  του  άνθρωπο ,  ή  θα  επιβληθεί  το  λογιστικό  και  η  

πορεία  θα  είναι  προς  το  ‘ανώτερο’ µέρος  της  ύπαρξης ;  Ακριβώς  εδώ  

κάνει  ίσως  την  εµφάνιση  του  το  µεγαλείο  της  πλατωνικής  σκέψης .  Το  

προς  το  που  θα  γείρει  η  πλάστιγγα  σύµφωνα  µε  την  πλατωνική  

ψυχολογία ,  εξαρτάται  από  το  θυµοειδές  και  τις  συµµαχίες  που  θα  

συνάψει ,  εντός  του  τριµερούς  πλέγµατος  σχέσεων  στο  εσωτερικό  της  

ψυχής .  Αυτή  η  ζωτικής  σηµασίας  συµµαχία  όµως ,  εξαρτάται  από  το  ίδιο  

το  σώµα  και  την  άσκηση ,  αφού  εάν  ο  άνθρωπος  ασκείται  το  θυµοειδές  

γίνεται  ισχυρό(κι  εποµένως  ικανό  να  αντισταθεί  στις  σειρήνες  του  

επιθυµητικού),  ενώ  διαφορετικά  γίνεται  αδύναµο(άρα  ευάλωτο  στις  

έλξεις  των  ηδονών).  Εκεί  δηλαδή  που  τα  πάντα  εξαρτώνται  από  τις  

εσωτερικές  συσχετίσεις  των  µερών  της  ψυχής ,  και  πάλι  το  σώµα   και  η  

άσκηση  του  προβάλλονται  από  τον  Πλάτωνα  ως  βασικός  παράγοντας  

καθορισµού .  Εάν  επιµείνουµε  σε  µ ια  δυϊστική  αντίληψη  της  σχέσης  

µεταξύ  σώµατος  και  ψυχής ,  τότε  οδηγούµαστε  σε  αδιέξοδο ,  µ ια  και  ο  

ένας  πόλος  αενάως  οδηγεί  στον  άλλο .  

     Η  διαδικασία  αυτή  µας  εισάγει  σε  µ ια  αλληλεπιδραστική  σπειροειδή  

δίνη  όπου  σώµα  και  ψυχή ,  δεν  µπορούν  παρά  να  ειδωθούν  ενιαία ,  υπό  το  

πρίσµα  του  ανθρώπινου  υπαρκτικού  γεγονότος .  Αυτή  πιστεύω  ότι  ήταν  η  

βαθύτερη  αντίληψη  του  Πλάτωνα ,  στοιχείο  το  οποίο  ίσως  διαφαίνεται  

από  την  σηµασία  που  αποδίδει  στην  αγωγή  του  σώµατος ,  την  οποία  

τοποθετεί  σε  µείζονα  θέση  στην  διαδικασία  αγωγής  που  προτείνει .  Με  

τον  τρόπο  αυτό  στην  πλατωνική  σκέψη  αποκαλύπτεται  το  επιφανειακό  

πέπλο  διαχωρισµού  σωµατικού  και  ψυχικού ,  ύλης  και  πνεύµατος ,  
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αποδίδοντας  µ ια  ενιαία  αντίληψη  της  ανθρώπινης  υπόστασης  ως  

σωµατοψυχής1.    

                                                 
1  Ο  όρος  ‘Σωµατοψυχή ’  ανήκε ι  στον  Χαραλαµπόπουλο  Νίκο ,  τον  οπο ίο  

δ ιατύπωσε   στην  δ ιάλεξη  του  µε  θέµα :  «Πρόσωπο ,  Σώµα  κα ι  Ψυχή  στον  

Πλατων ικό  Χαρµ ί δη» .  Όπως  αναφέρε ι  στην  περ ίληψη  της  ανακο ίνωσης  του :  «  Ο  

Πλάτων  στον  Χαρµ ί δη  µας  παρέχε ι  µ ι α  αρχα ιοελλην ική  πραγµάτωση  της  

σύλληψης  του  ανθρώπου  ως  σωµατοψυχής ,  µ ιας  από  τ ι ς  σταθερές  εννο ιολογ ικές  

δηµ ι ουργ ί ε ς  του  Ελλην ικού  πολ ι τ ισµού  στη  δ ιαχρον ία  του» .  Η  δ ιάλεξη  δόθηκε  

στα  πλα ίσ ια  του  ∆ιεθνούς  ∆ιεπ ιστηµον ικού  Συµποσ ίου  µε  τ ί τλο :  «ΣΩΜΑ ,  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ  ΓΝΩΣΗ» ,  που  δ ιοργάνωσε  το  Παιδαγωγ ικό  

Τµήµα  Προσχολ ικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπ ιστηµ ί ου  Κρήτης ,  στο  Ρέθυµνο ,  στ ι ς  

5 -6  Νοεµβρ ίου  του  2004 .  
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1.1  Ο  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ  ΤΗΣ  ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ  ∆ΟΜΗΣ  

 

     Στην  πλατωνική  σκέψη  το  σώµα  προσδιορίζεται  από  την  οµοιότητα  

και  συγγένεια  του  µε  το  ορατό ,  ανήκει  στον  κόσµο  της  αισθητής  

πραγµατικότητας(Φαίδων  79b). Ο  αισθητός  χαρακτήρας  της  φύσης  του  

σώµατος ,  του  προσδίδει  µ ια  συνεχώς  µεταβαλλόµενη  ταυτότητα ,  το  

κάνει  δηλαδή  κάθε  φορά  να  είναι  διαφορετικό  τόσο  σε  σχέση  µε  τον  

εαυτό  του ,  όσο  και  σε  σχέση  µε  τα  άλλα  αισθητά1.  Η  διαφοροποίηση  που  

υφίσταται  κάθε  τι  το  αισθητό ,  το  ότι  µεταβάλλεται  σηµαίνει  ότι  ο  

συγκεκριµένος  τρόπος  που  έχει  συντεθεί  υφίσταται  αλλοιώσεις  ή  

προσθήκες  κι  εποµένως  το  σώµα  διαρκώς  συντίθεται  και  

αποσυντίθεται(Φαίδων  78c-e).  Η  ιδιότητα  αυτή  του  σώµατος  

ερµηνεύεται  φυσιολογικά  από  τον  Πλάτωνα  µε  την  λειτουργία  του  

αίµατος  στο  σώµα ,  όπου  το  αίµα  είναι  η  τροφή  των  σαρκών  όλου  του  

σώµατος  από  όπου  υδρεύονται  τα  πάντα  για  να  αναπληρώσουν  τις  

απώλειες  τους .  Η  αποχώρηση  και  η  αναπλήρωση  γίνεται  κατά  τρόπο  

ανάλογο  προς  την  κίνηση  των  µερών  του  σύµπαντος ,  όπου  το  κάθε  

στοιχείο  κατευθύνεται  προς  το  συγγενές  του .  Άρα  κάθε  στοιχείο  που  

τεµαχίζεται  µέσα  στο  σώµα  από  τις  τροφές ,  τρέπεται  προς  το  συγγενές  

του  κι  έτσι  αναπληρώνει  αµέσως  το  κενό  που  έχει  δηµ ιουργηθεί .  Όταν  

αυτά  που  αποχωρούν  είναι  περισσότερα  από  όσα  προστίθενται ,  τότε  το  

σύνολο  φθίνει ,  ενώ  στην  αντίθετη  περίπτωση  το  σύνολο  µεγαλώνει .  

Όταν  ο  οργανισµός  είναι  νεοσύστατος  και  τα  τρίγωνα  των  συστατικών  

στοιχείων  του  είναι  νέα ,  τότε  µεταξύ  τους  αναπτύσσονται  ισχυρές  

συγκλίσεις  και  υπερτερούν  των  εισερχόµενων  τριγώνων  της  τροφής  

τεµαχίζοντας  τα .  Όταν  όµως  οι  ρίζες  των  τριγώνων  του  οργανισµού  

εξασθενούν  εξαιτίας  της  παρόδου  του  χρόνου ,  τότε  δεν  έχουν  τη  

                                                 
1 «Να  δ ιατηρούν  πάντοτε  την  ί δ ια  κατάσταση ,  να  έχουν  τους  ί δ ιους  τρόπους  

υπάρξεως  κα ι  να  µένουν  παντοτ ινά  τα  ί δ ια ,  αυτό  τα ιρ ιάζε ι  µόνο  στα  π ιο  θε ϊκά  

από  όλα ,  όµως  η  φύση  του  σώµατος  δεν  ε ί να ι  αυτής  της  τάξεως» .  Πολιτ ικός  

269d ,  µ τφ .Ηλ .  Λάγ ιος .  
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δυνατότητα  να  κατατεµαχίσουν  τα  εισερχόµενα  τρίγωνα  της  τροφής ,  

αλλά  αντίθετα  αυτά  διαιρούνται  από  τους  εξωτερικούς  εισβολείς  µε  

αποτέλεσµα  το  έµβιο  ον  να  φθίνει  ή  να  γηράσκει(Τίµαιος  80e-81d). Σε  

αυτή  τη  πλατωνική  θεώρηση  αναδεικνύεται  ο  διακυβευόµενος  

χαρακτήρας  της  σωµατικής  δοµής ,  στοιχείο  που  καθορίζει  τον  συνεχή  

επαναπροσδιορισµό  της  σωµατικής  ύπαρξης  και  ταυτότητας  από  

εξωτερικούς  παράγοντες2.  Τίθεται  εποµένως  το  σώµα  σε  σχέση  

αλληλεπίδρασης  µε  το  εξωτερικό  φυσικό  περιβάλλον  και  τις  συνθήκες  

που  επικρατούν  σε  αυτό .  Το  γεγονός  αυτό  έχει  µεγάλη  σηµασία  για  την  

φιλοσοφική  σκέψη  του  Πλάτωνα ,  αφού  φανερώνει  την  ανάγκη  

διαπραγµάτευσης   του  ανθρώπου  µε  τις  υλικές  συνθήκες  της  ύπαρξης  

του  σαν  ζωτικό  στοιχείο  καθορισµού  της  συνολικής  του  κατάστασης .  

Προκειµένου  να  γίνει  αντιληπτή  η  βαρύτητα  της  κατάστασης  που  

βρίσκεται  το  σώµα  όσον  αφορά  την  ανθρώπινη  ύπαρξη ,  είναι  σηµαντικό  

να  δούµε  τις  ιδιότητες  και  τις  λειτουργίες  που  αποδίδει  σε  αυτό  ο  

Πλάτωνας  µέσα  στο  έργο  του .   

                                                 
2 Η  συνεχής  δ ιαφοροπο ίηση  του  σώµατος  σηµαίνε ι  ότ ι  αφήνε ι  µ ι α  προηγούµενη  

κατάσταση  κα ι  περνάε ι  σε  µ ι α  επόµενη .  Εποµένως  αυτό  σηµαίνε ι  ότ ι  κάθε  φορά  

θεµελ ιώνετα ι  µ ι α  νέα  ταυτότητα  κα ι  απεµπολε ί τα ι  η  παλα ιά .  Η  δ ιαδ ικασ ία  αυτή  

όµως  της  άρνησης  µ ιας  ταυτότητας  κα ι  υ ιοθέτησης  µ ιας  νέας ,  σηµαίνε ι  ότ ι  αυτό  

που  αλλάζε ι  ε ί να ι  στραµµένο  προς  την  ανακάλυψη  της  εσωτερ ικής  γνώσης  της  

βαθύτερης  ουσ ίας  της  ύπαρξης  του .  Η  έννο ια  της  αλλαγής  µε  τον  τρόπο  αυτό  δεν  

ε ί να ι  παρά  η  έκφραση  της  οντολογ ικής  αγων ίας  των  υπαρκτών  δ ιαµέσου  της  

συνεχούς  εµβάθυνσης  στον  άξονα  της  αυτογνωσίας  κα ι  του  προσδ ιορ ισµού  µ ιας  

ορ ιστ ικής  τους  ταυτότητας .  Υπό  την  οπτ ική  αυτή  ο  µεταβλητός  χαρακτήρας  της  

ύλης  αποτελε ί  έναν  βαθύτερο  συµβολ ισµό  της  προοπτ ικής  της  ανθρώπινης  

ύπαρξης .  Πρώτος  ο  Ηράκλε ι τος  θεµελ ίωσε  την  σύνδεση  της  αέναης  ροής  µε  τον  

καθορ ισµό  της  ταυτότητας .  Αναφέρε ι  ο  Γ .Τζαβάρας :  «Γίνετα ι  σαφές  ότ ι  κατά  τον  

Ηράκλε ι το  δεν  µπορε ί  να  συλληφθε ί  η  έννο ια  της  αλλαγής ,  της  δ ιαφοροπο ίησης ,  

εάν  δεν  τεθε ί  πάνω  στο  θεµέλ ιο  της  ταυτότητας  όσων  δ ιαφοροπο ιούντα ι :  όσα  δ ια -

φέροντα ι ,  ουσ ιαστ ικά  φέροντα ι  προς  τον  εαυτό  τους» ,  βλ .σχετ .  Η  Ποίηση  του  

Εµπεδοκλή ,  Αθήνα -Γιάνν ινα  1988 ,  Εκδ .∆ωδώνη ,  σ .σ . 19 .   
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1.2  ΤΟ  ΣΩΜΑ  ΟΙΚΟΣ  ΤΟΥ  ΘΕΪΚΟΥ  

 

     Το  σώµα  παρουσιάζεται  από  τον  Πλάτωνα  σαν  ο  οίκος  του  θεϊκού  

τµήµατος  του  ανθρώπου1,  είναι  δηλαδή  το  θνητό  εκείνο  µόρφωµα  που  

αποτελεί  το  περίβληµα  της  αθάνατης  ψυχής2.  Το  ότι  ένα  φθαρτό  και  

αισθητό  µόρφωµα  δύναται  να  ενσωµατώνει  εντός  του  την  θεϊκή  και  

αθάνατη  αρχή  της  ψυχής  δεικνύει  την  αξιολογική  του  υπεροχή  έναντι  

οιουδήποτε  άλλου  αισθητού .  Το  σώµα  εποµένως  παρά  την  υλική  του  

προέλευση ,  έχοντας  δοµηθεί  στα  πρότυπα  του  σύµπαντος3,  µπορεί  να  

φέρει  το  βάρος  της  έδρας  του  θεϊκού  στον  κόσµο  του  γίγνεσθαι .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1  «…την  του  θε ιοτάτου  κα ι  ι ερωτάτου  φέρον  ο ίκησ ιν  επάνωθεν  ηµών . » ,  Τίµαιος  

45a .   
2  «…παραλαβόντες  αρχήν  ψυχής  αθάνατον ,  το  µετά  τούτο  θνητόν  σώµα  αυτή  

περ ι ετόρνευσαν  όχηµά  τε  παν  το  σώµα  έδοσαν  άλλο  τε  ε ίδος  εν  αυτώ  ψυχής  

προσωκοδόµουν  το  θνητόν» ,  Τίµαιος  69c .   
3 «…το  του  παντός  σχήµα  αποµ ιµησάµενο ι  περ ιφερές  ον ,  ε ι ς  σφαιροε ιδές  σώµα  

ενέδησαν ,  τούτο  ο  νυν  κεφαλήν  επονοµάζοµεν…»,  Τίµαιος  44d .Επίσης  στο  β ιβλ ίο  

« Ιστορ ία  της  Ελλην ικής  Φιλοσοφίας» ,  των  Τσέλλερ -Νέστλε  αναφέρετα ι :  «Αφού  

όµως  το  κάθε  µερ ικό  έµψυχο  κα ι  η  ανώτατη  µορφή  του ,  ο  άνθρωπος ,  ε ί να ι  ένωση  

των  ί δ ιων  βασικών  συστατ ικών ,  όπως  το  σύµπαν ,  δηλαδή  του  α ϊδ ιου  νοητ ικού  κα ι  

του  παροδ ικού  σωµατ ικού ,  ο  µ ι κρόκοσµος  ε ί να ι  ε ικόνα  του  µακρόκοσµου» ,  

σ .σ . 190 .  
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1.3  ΤΟ  ΣΩΜΑ  ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΘΕΑΣΗ  ΤΟΥ  ΟΝΤΟΣ  

 

     Εκτεθειµένο  στον  κόσµο  του  γίγνεσθαι  το  σώµα ,  αντιληπτό  από  τις  

αισθήσεις ,  είναι  ευάλωτο  στην  φθορά  του  χρόνου ,  στην  αέναη  

µεταβολή1.  Καθώς  όµως  µεταβάλλεται  δεν  παύει  να  εµπερικλείει  την  

καθεαυτό  οµορφιά ,  την  ιδέα  της  οµορφιάς  κατά  τον  βαθµό  µετοχής  του  

σε  αυτήν .  Αυτή  την  ιδέα  διακρίνει  ο  φιλόσοφος ,  και  αυτή  η  ιδέα  είναι  

που  τροφοδοτεί  τον  έρωτα  του   προς  το  ον .  Εποµένως  η  αντιληπτή  από  

τις  αισθήσεις  ύλη  του  σώµατος  αποτελεί  τον  πρώτο  αναβαθµό  για  την  

πορεία  του  φιλοσόφου2,  αφού  αυτή  τον  οδηγεί  στην  συνειδητοποίηση  ότι  

πίσω  από  τα  φαινόµενα  υπάρχει  κάτι  πιο  ουσιαστικό3.  Η  αποµόνωση  

αυτής  της  ιδέας  µέσα  από  τον  συσχετισµό  της  µε  την  ύλη ,  είναι  το  

                                                 
1 «…επε ί  σώµα  γε  αε ί  απολλυµένον  ουδέν  παύετα ι . » ,  Φαίδων  91d .  Επίσης  

Συµπόσ ιο  207d .  

 
2 Αναφέρε ι  ο  Πλάτων  :  «…ότ ι  από  πουθενά  αλλού  δεν  έχε ι  ξεκ ινήσε ι  κα ι  ούτε  

µπορε ί  να  ξεκ ινήσε ι  η  σκέψη  αυτή  παρά  µόνο  από  την  όραση ,  την  αφή  ή  κάπο ια  

άλλη  από  τ ι ς  α ισθήσε ι ς» ,  Φαίδων  75a .  Είνα ι  ο ι  α ισθήσε ι ς  που  επ ι τρέπουν  την  

ι κανότητα  της  σκέψης  ως  προς  τα  όντα ,  την  σύγκρ ιση  δηλαδή  της  έλλε ιψης  των  

α ισθητών  από  την  τελε ιότητα  των  όντων .  «…ε ί να ι  αναγκα ίο  αυτός  που  σκέφτετα ι  

τούτο  να  ε ί χε  την  ευκα ιρ ία  να  δε ι  προηγουµένως  εκε ίνο  στο  οπο ίο  λέε ι  ότ ι  

µο ιάζε ι ,  όντας  ωστόσο  ελλ ιπέστερο» ,Φαίδων  74e ,  µ τφ .  Φιλολογ ική  οµάδα  

Κάκτου .  

 
3 Ο  Βλαστός  σχολ ιάζε ι  την  συνε ιδητοπο ίηση  του  ανθρώπου  ότ ι  π ίσω  από  τα  

φαινόµενα  υπάρχε ι  κάτ ι  περ ισσότερο  ουσ ιαστ ικό ,  θέτοντας  το  γεγονός  αυτό  σαν  

τον  αιτ ιακό  παράγοντα  που  οδηγε ί  τον  πλατων ικό  εραστή  στην  συνεχή  αναζήτηση  

της  ί δ ιας  της  ι δ έας .  Συγκεκρ ιµένα  αναφέρε ι :  «Υπάρχε ι  µ ι α  χρο ιά  ακόρεστης  

ανησυχ ίας  στην  απόλαυση  που  του  παρέχουν ,  µ ι α  ανησυχ ία  που  τον  αναγκάζε ι  να  

µετακ ινε ί τα ι  συνέχε ια  από  το  ένα  στο  άλλο  κα ι  που  δεν  γαληνεύε ι  παρά  µόνο  

όταν  ο  εραστής  φτάσε ι  σε  εκε ίνο  το  ‘θαυµάσιο  ε ίδος  Κάλλους ’  που ,  τον  

περ ιµένε ι  στην  κορυφή  της  ανοδ ικής  του  πορε ίας :  εκε ί ,  επ ι τέλους ,  βρ ίσκε ι  την  

πραγµατ ική  ωραιότητα . » .  Βλ .  Πλατων ικές  Μελέτες ,  Αθήνα  2000 ,  Εκδ .ΜΙΕΤ ,  µ τφ .  

Ιωάννη  Αρζόγλου ,  σ .σ . 91 .  
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πρώτο  βήµα  της  διαλεκτικής  επιστήµης4.  Η  διαλεκτική  µπορεί  να  χωρίζει  

τα  γένη  και  µήτε  το  ίδιο  είδος  να  το  παίρνει  για  άλλο ,  µήτε  το  

διαφορετικό  να  το  παίρνει  για  το  ίδιο(Σοφιστής  253d), µε  αποτέλεσµα  

να  κάνει  δυνατή  τη  διάκριση  του  αληθινού  από  το  ψευδές ,  του  αέναου  

από  το  πρόσκαιρο ,  να  οδηγεί  την  αντίληψη  πάνω  και  πέρα  από  τις  

πλάνες  του  βίου  που  ταλανίζουν  τα  πλήθη  των  ανθρώπων5.  Το  µεγαλείο  

του  σώµατος  είναι  ότι  αν  και  φανερό(αισθητό) σε  όλους ,  έχει  την  

δυνατότητα  να  είναι  φέρων  οργανισµός  αυτού  που  από  όλους  

αποκρύπτεται ,  του  όντως  υπαρκτού .  Καθίσταται  µε  τον  τρόπο  αυτό  η  

απαρέγκλιτη  αφετηρία  εκκίνησης  για  την  πορεία  του  ανθρώπου  προς  την  

ανακάλυψη  «αυτού  που  υπάρχει  µόνον  του ,  αυτοτελώς ,  µε  τον  εαυτόν  

του ,  ενιαίον  εις  την  µορφήν ,  αιώνιον»6. Μπορεί  ο  απώτερος  σκοπός  της  

                                                 
4 ∆ιαµέσου  της  δ ιαλεκτ ικής  όχ ι  µόνο  γ ίνετα ι  ένα  πέρασµα  από  τα  α ισθητά  στα  

νοητά ,  αλλά  επ ίσης  µέσα  από  την  δ ιαδ ικασ ία  αυτή  τα  α ισθητά  αποκτούν  νόηµα  

κα ι  ταυτότητα .  Σχετ ικά   αναφέρε ι  ο  Κ .Π .Μιχαηλ ίδης  στο  Πλάτων :Λόγος  κα ι  

Μύθος ,  Αθήνα  1998 ,  Εκδ .Παπαδήµα ,  σ .σ . 143 :  «Η  δ ιαλεκτ ική  λο ιπόν  …ε ί να ι  η  

µέθοδος  µετάβασης  από  τα  α ισθητά  ε ίδωλα  στ ι ς  νοητές  ι δ έες  που  δ ίνουν  νόηµα  

κα ι  ταυτότητα  στα  α ισθητά ,  τα  κάνουν  να  ε ί να ι  αυτά  που  αληθ ινά  ε ί να ι» .  Προς  

την  ί δ ια  κατεύθυνση  εκτυλ ίσσετα ι  κα ι  η  σκέψη  του  Abe l  J eann ie re  σύµφωνα  µε  

τον  οπο ίο :  «Αλλά  η  γνώση  ε ί να ι  η  σύλληψη  των  ι δ εών  στ ι ς  οπο ίε ς  ο  κόσµος  

αυτός  µετέχε ι  κα ι  ο ι  οπο ίε ς  κάνουν  να  υπάρχουν  τα  όντα  σε  επ ίπεδα  ύπαρξης ,  

που  αντ ιστο ιχούν  στα  επ ίπεδα  γνώσης .  Αυτός  εδώ  ο  κόσµος ,  ο  α ισθητός  κόσµος ,  

δεν  έχε ι  το  λόγο  ύπαρξης  του  µέσα  του ,  αλλά  το  νόηµα ,  που  αποκαλύπτετα ι  σε  

αυτόν ,  ε ί να ι  το  ί δ ιο  το  ε ί να ι  που  του  δ ίνε ι  σταθερότητα . » .Βλ .σχετ .  ΠΛΑΤΩΝ ,  

Αθήνα  1995 ,  Εκδ .Παπαδήµα ,σ .σ . 155 -156 .  Όµως  εάν  κάτ ι  τέτο ιο  ισχύε ι ,  τα  

α ισθητά  µεταβάλλουν  την  ταυτότητα  τους  ανάλογα  µε  τον  βαθµό  που  ο  άνθρωπος  

µπορε ί  κα ι  αντ ιλαµβάνετα ι  τ ι ς  ι δ έες .  Πρόκε ι τα ι  εποµένως  γ ια  µ ι α  δ ιπλή  µεταβολή  

που  υφίστατα ι  ο  α ισθητός  κόσµος ,  µ ί α  που  αφορά  την  φυσική  ανάπτυξη  κα ι  

φθορά  του ,  κα ι  µ ί α  άλλη  που  σχετ ί ζετα ι  µε  την  µεταβολή  της  θέσης  κα ι  

ταυτότητας  του  καθώς  τροποπο ιε ί τα ι  η  αντ ίληψη  των  ανθρώπων  γ ια  τ ι ς  ι δ έες  που  

τον  προσδ ιορ ί ζουν   

 
5 Σχετ ικές  αναφορές  γ ί νοντα ι  από  τον  Πλάτωνα  στα  ακόλουθα  χωρ ία :  

Κρατύλος408c ,  Πολιτε ία445c ,  Πολιτε ία  517c .  
6  Συµπόσ ιο  211a -b ,  µ τφ .  Ι .  Συκουτρής .  
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πλατωνικής  φιλοσοφίας  να  αφορά  το  ανείδωτο ,  το  άφθαρτο ,  το  αιώνιο ,  η  

αναγκαία  οδός  προσέγγισης  του  όµως  γίνεται  διαµέσου  του  αντιληπτού  

από  τις  αισθήσεις ,  του  φθαρτού ,  του  εφήµερου .     
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1.4  ΤΟ  ΣΩΜΑ  ΜΕΣΟ  ΕΚΦΡΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ  

 

     Το  σώµα  µπορεί  διαµέσου  των  οργάνων  του  να  γίνει  το  µέσο  

έκφρασης  της  ουσίας  µε  τον  λόγο ,  καθώς  φανερώνει  εκείνο  που  θέλει  να  

δηλώσει  ο  λογισµός  σε  όνοµα  µε  την  φωνή1.  Φανερώνει  η  φωνή  την  

ουσία ,  την  περιγράφει  µε  κώδικες  αντιληπτούς  στην  κοινή  συνείδηση2.  Ο  

προφορικός  λόγος  χαρακτηρίζεται  από  τον  Πλάτωνα  ζωντανός  και  

έµψυχος  και  αντιδιαστέλλεται  από  τον  γραπτό  λόγο  που  χαρακτηρίζεται  

ως  είδωλο3.  Εισάγεται  έτσι  στον  λόγο  η  σωµατική  διάσταση  η  οποία  τον  

διακρίνει  σε  προφορικό  και  γραπτό ,  σε  έµψυχο  και  άψυχο ,  όπως  

αντίστοιχα  η  ζωγραφική  αναπαριστά  ένα  τρισδιάστατο  «ζωντανό» τοπίο  

σε  µ ια  άψυχη  επιφάνεια4.  Η  διαµέσου  του  σώµατος  έκφραση  της  ψυχής  

µε  τον  προφορικό  λόγο5,  αλλά  και  µέσω  των  κινήσεων6,  δεικνύει  την  

ζωτική  σηµασία  που  αποδίδει  ο  Πλάτωνας  στην  συνδυασµένη  και  ενιαία  

δράση  του  σώµατος  και  της  ψυχής  όσον  αφορά  την  δυνατότητα  

                                                 
1  «Ώστε  απ ’ότ ι  φαίνετα ι ,  το  όνοµα  ε ί να ι  µ ίµηµα ,  δηλαδή  φωνητ ική  µ ίµηση  

εκε ίνου  του  πράγµατος  που  αποτελε ί  αντ ικε ίµενο  µ ιµήσεως ,  ο  δε  µ ιµούµενος  

ονοµάζε ι  το  πράγµα ,  όταν  µ ιµηθε ί  µε  τη  φωνή  του  εκε ίνο  που  αποτελε ί  

αντ ικε ίµενο  της  µ ίµησης  του» ,  Κρατύλος  423b ,  µ τφ .  Γ .  Κεντρώτης .  
2  «Έχουµε  δηλαδή ,  αν  δε  γελ ι έµαι ,  δύο  λογ ιώ  σηµάδ ια ,  γ ια  να  φανερώνουµε  µε  

τη  φωνή  µας  την  ουσ ία . » ,  Σοφιστής  261e ,  µ τφ .  ∆ .  Γληνός .   
3  «Τον  του  ε ιδότος  λόγον  λέγε ι ς  ζώντα  κα ι  έµψυχον ,  ου  ο  γεγραµµένος  ε ίδωλον  

αν  τ ι  λέγο ι το  δ ικα ίως» ,  Φαίδρος  276a .  
4  Φαίδρος  275d .  
5 «Η  απε ικόν ιση  του  ονοµαζόµενου  πράγµατος  αποτελε ί  έκφραση  της  ψυχής  του  

‘γλωσσολόγου ’  Πλάτωνος ,  που  π ιστεύε ι  στον  κανόνα  ότ ι  σκοπός  της  γλώσσας  

ε ί να ι  η  επ ικο ινων ία» .σ .σ . 423 ,  σηµ .408  Πλάτωνος  Κρατύλος ,  Εκδ .Πόλι ς ,  2001 ,  

Εισ -µ τφ -σχόλ ια  Γιώργος  Κεντρώτης .    

 
6  «Κι  αν ,  έπε ι τα ,  θέλαµε  να  δηλώσουµε  ότ ι  ένα  άλογο  ή  κάπο ιο  άλλο  ζώο  τρέχε ι ,  

γνωρ ίζε ι ς  καλά  ότ ι  θα  προσπαθούσαµε  να  εξοµο ιώσουµε  το  κορµ ί  κα ι  τ ι ς  

χε ιρονοµ ί ε ς  µας  µε  τ ι ς  κ ινήσε ι ς  του  ζώου .  Για  αυτό  κ ι  εγώ  έχω  τη  γνώµη  ότ ι  το  

σώµα  θα  γ ινόταν  δήλωµα ,  ήτο ι  µέσο  µ ιµήσεως ,  αφού ,  καθώς  αποδε ικνύετα ι ,  θα  

εµ ιµε ί το  εκε ίνο  που  θά ’θελε  να  δηλώσε ι . » ,  Κρατύλος  423a -b ,  µ τφ .  Γ .  Κεντρώτης .  
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έκφρασης  της  ουσίας  από  τον  άνθρωπο7.  Εάν  παραθέσουµε  τις  ίδιες  

λέξεις  σε  γραπτό  και  σε  προφορικό  λόγο ,  τότε  παρατηρούµε  ότι  η   

διαφοροποίηση  του  πλατωνικού  χαρακτηρισµού  του  συνόλου  που  

σχηµατίζουν  σε  κάθε  περίπτωση(ζωντανό ,  έµψυχο  -  νεκρό ,  άψυχο),  

οφείλεται  στην  σωµατική  υλική  παρουσία  η  οποία  δίδει  υπόσταση  στον  

λόγο ,  και  τον  εντάσσει  σε  σχέση  µε  το  γραπτό  λόγο  σε  µ ια  αξιολογικά  

ανώτερη  κλίµακα .   

     Το  σώµα  επίσης  αποτελεί  µέσο  έκφρασης  της  κατάστασης  στην  οποία  

βρίσκεται  η  ψυχή  µέσα  από  τις  κινήσεις  του  και  τον  τρόπο  που  αυτές  

εκδηλώνονται ,  αλλά  και  διαµέσου  της  κατάστασης  στην  οποία  αυτό  

βρίσκεται .  Έτσι  οι  µετρηµένες  σωµατικές  κινήσεις  φανερώνουν  

σύµφωνα  µε  τον  Πλάτωνα  σεµνότητα  και  καλή  εκπαίδευση ,  ενώ  αντίθετα  

οι  βίαιες  και  απότοµες  κινήσεις  δείχνουν  άνθρωπο  δειλό  και  

ακαλλιέργητο .  Οι  κινήσεις  επιπλέον  µ ιµούνται  το  λόγο  και  αυτό  

φαίνεται  στην  χορευτική  τέχνη8.  Μάλιστα  µπορούµε  να  υποθέσουµε  ότι  

εδώ  ο  Πλάτωνας  χρησιµοποιεί  την  έκφραση  του  λόγου  διαµέσου  των  

σωµατικών  κινήσεων  ως  ένα  µέσο  υπέρβασης  της  αδυναµ ίας  του  λόγου  

να  εκφράσει  το  άρρητο9,  αδυναµ ία  η  οποία  επισηµαίνεται  στην  έβδοµη  

επιστολή10.   

                                                 
7 «∆εδοµένου  δε  ότ ι  η  ψυχή  σηµαίνε ι  δ ιά  του  σώµατος  ότ ι  θέλε ι  να  σηµάνε ι ,  ήτο ι  

ότ ι  θέλε ι  να  εκφράσε ι ,  κα ι  εξ ’αυτού  του  λόγου  νοµ ί ζω  ότ ι  πολύ  σωστά  τη  λένε  

σήµα» ,  Κρατύλος  400c ,  Εκδ .Πόλι ς ,  2001 ,  Εις -µ τφ -σχόλ ια  Γ .  Κεντρώτης .  

 
8  Νόµο ι  Ζ  815e -816b  
9 Είνα ι  σηµαντ ικό  να  ληφθε ί  υπόψη  η  υπεροχή  της  σωµατ ικής  κ ίνησης  εξα ι τ ίας  

της  τετρασδ ιάστατης  της  υπόστασης ,  έναντ ι  του  λόγου ,  στην  δυνατότητα  

έκφρασης  κα ι  µετασχηµατ ισµού  της  άρρητης  πραγµατ ικότητας ,  σε  ι κανούς  προς  

λήψη  από  την  ανθρώπινη  συνε ίδηση  κωδ ικούς .  

 
10  Ζ΄  Επιστολή  341c .  
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     Ακόµη  η  υγεία  του  σώµατος  δεν  εξετάζεται  ξεχωριστά ,  αλλά  

θεωρείται  ως  έκφραση  της  κατάστασης  στην  οποία  βρίσκεται  η  ψυχή11.  

Το  σώµα  υπό  την  οπτική  αυτή  φανερώνεται  σαν  καθρέφτης  της  ψυχής  

στον  κόσµο  του  γίγνεσθαι ,  ενώ  ο  άνθρωπος  σαν  ενιαία ,  µη  ικανή  να  

διαχωριστεί  υπαρκτική  δυνατότητα ,  η  οποία  προβάλλεται  µε  ανάλογο  

κάθε  φορά  τρόπο  στα  δύο  οντολογικά  επίπεδα  του  νοητού  και  του  

υλικού .    

 

 

                                                 
11 «…προστάζε ι  ότ ι  όπως  δεν  πρέπε ι  να  επ ιχε ιρε ί  κανε ί ς  να  γ ιατρεύε ι  τα  µάτ ια  

χωρ ιστά  από  το  κεφάλ ι  ούτε  το  κεφάλ ι  χωρ ί ς  το  σώµα ,  έτσ ι  ούτε  το  σώµα  χωρ ί ς  

την  ψυχή ,  κα ι  αυτή  ε ί να ι  η  α ιτ ία  γ ια  το  ότ ι  η  θεραπε ία  γ ια  τα  περ ισσότερα  

νοσήµατα  δ ιαφεύγε ι  από  τους  Έλληνες  γ ιατρούς ,  το  ότ ι  δηλαδή  παραµελούν  το  

όλο  το  οπο ίο  πρέπε ι  να  φροντ ί ζουν ,  το  οπο ίο  εάν  νοσε ί  ε ί να ι  αδύνατον  το  µέρος  

να  υγ ια ίνε ι .  ∆ιότ ι  ισχυρ ί ζονταν  ότ ι  τα  πάντα  εκπορεύοντα ι  από  την  ψυχή  κα ι  τα  

καλά  κα ι  τα  κακά  γ ια  το  σώµα  κα ι  γ ια  ολόκληρο  τον  άνθρωπο ,  κα ι  από  εκε ί  

δ ιαχέοντα ι  όπως  ακρ ιβώς  συµβα ίνε ι  στα  µάτ ια  από  το  κεφάλ ι .  Πρέπε ι  λο ιπόν  

εκε ίνο  πρώτο  κα ι  καλύτερο  να  θεραπεύουν ,  αν  πρόκε ι τα ι  να  υγ ια ίνουν  κα ι  το  

κεφάλ ι  κα ι  το  υπόλο ιπο  σώµα» ,  Χαρµ ί δης156d-e ,µ τφ .Ν .Χαραλαµπόπουλος .    
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1.5  Η  ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ  ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ  

      

     Με  τον  όρο  οντολογία  αναφερόµαστε  «στην  αναζήτηση  

ερµηνείας(λόγου) της  ύπαρξης  των  υπαρκτών(των  όντων).  Ζητάµε  

απάντηση  στο  ερώτηµα  για  την  αιτία  και  τον  σκοπό  του  υπαρκτικού  

γεγονότος ,  ψάχνουµε  τον  λόγο  για  τον  οποίο  υπάρχει  ότι  υπάρχει»1. Η  

οντολογία  του  σώµατος  αφορά  την  διερεύνηση  της  αιτίας  και  τον  σκοπό  

ύπαρξης  του  σώµατος .  Για  τον  Πλάτωνα  οτιδήποτε  έχει  γίνει  δεν  µπορεί  

παρά  να  έχει  σωµατική ,  υλική  διάσταση2.  Συχνά  αναφέρεται  στις  αιτίες  

και  τον  σκοπό  ύπαρξης  του  σώµατος  και  επιχειρεί  να  δώσει  απαντήσεις  

για  το  µέρος  αυτό  της  ανθρώπινης  υπόστασης .  Οι  απαντήσεις  που  

δίνονται  ποικίλουν  ως  προς  την  προέλευση  και  την  οπτική  τους .  Στον  

Τίµαιο  δίδεται  µ ια  κοσµολογική  ερµηνεία ,  στην  οποία  ο  Πλάτωνας  

αναφέρει  ότι  το  σύµπαν  έγινε  αρχικά  από  όλα  τα  ορατά  που  ήταν  σε  

άρρυθµη  και  άτακτη  κίνηση  τα  οποία  µπήκαν  σε  τάξη .  Έπειτα  επειδή  το  

σύνολο  µε  νου  είναι  καλύτερο  από  το  σύνολο  χωρίς  νου ,  κι  επειδή  νους  

χωρίς  ψυχή  είναι  αδύνατον  να  υπάρξει ,  αποφάσισε  ο  δηµ ιουργός  να  

συνθέσει  το  σύµπαν  τοποθετώντας  νου  στην  ψυχή  και  ψυχή  στο  σώµα3.  

Έτσι  έχουµε  µ ια  πρώτη  εξήγηση  από  τον  Πλάτωνα  για  τον  κόσµο  ως  

έµβιο  ον ,  αλλά  και  για  τον  άνθρωπο  αφού  αργότερα  λέγεται  ότι  ο  

άνθρωπος  φτιάχτηκε  κατά  οµοίωση  του  σύµπαντος .  Η  ερµηνεία  αυτή  έως  

ένα  βαθµό  είναι  ταυτολογική  αφού  θέτει  το  αντικείµενο  του  υπό  

διερεύνηση  ερωτήµατος ,  ως  αιτιακό  παράγοντα  που  το  παρήγαγε .  Επίσης  

δεν  απαντά  στο  ερώτηµα  γιατί  ο  νους  είναι  αδύνατον  να  υπάρξει  χωρίς  

ψυχή .  Υπό  τους  όρους  αυτούς ,  η  ολοκληρωµένη  δηµ ιουργία  απαιτεί  το  

σώµα ,  και  αυτό  σηµαίνει  την  αναγκαιότητα  ενιαίας  µορφής  του  λόγου ,  

της  ψυχής  και  του  σώµατος .  Υποδεικνύει  επίσης  την  προΰπαρξη  της  

ύλης ,  των  ορατών  σε  άτακτη  και  ασυνάρτητη  µορφή ,  τα  οποία  η  

                                                 
1  Χ .Γιανναράς ,  «Οντολογ ία  της  σχέσης» ,  σ .σ . 19  
2 «Σωµατοε ιδές  δε  δή  κα ι  ορατόν  απτόν  τε  δε ι  το  γενόµενον  ε ί να ι» ,  Τίµαιος  31b .   
3  Τίµαιος  29d -30b .  
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δηµ ιουργία  φέρνει  σε  τάξη4.  ∆ιαφοροποιείται  µε  τον  τρόπο  αυτό  το  

σώµα  από  την  ύλη  και  κατατάσσεται  σε  µ ια  αξιολογικά  ανώτερη  θέση ,  

τόσο  από  το  ότι  βρίσκεται  σε  τάξη(σε  αντίθεση  µε  την  ύλη  πριν  τη  

δηµ ιουργία  που  βρίσκεται  σε  αταξία),  όσο  και  από  το  ότι  το  σώµα  είναι  

ύλη  που  µετέχει  σε  ένα  ενιαίο  οντολογικό  µόρφωµα ,  το  σύµπαν  και  στον  

κατά  οµοίωση  του   άνθρωπο .  Σε  αυτή  την  κοσµολογική  θεώρηση  

προκύπτει  το  σώµα  ως  αναγκαιότητα ,  αλλά  όχι  σαν  έλλογος  αιτιακός  

παράγοντας .  ∆εν  είναι  το  σώµα  που  προκαλεί  την  εκ  της  δηµ ιουργίας  

διαµόρφωση  του ,  αλλά  η  ανάγκη  εκπλήρωσης  της  δηµ ιουργικής  

διεργασίας  ως  ολότητας .  

     Ο  Πλάτων  δίδει  επίσης  µ ια  φυσιολογική  ερµηνεία  την  οποία  

θεµελιώνει  στην  αναγκαιότητα  συνύπαρξης  δύο  ανοµοιογενών  υλικών  

προκειµένου  να  προκληθεί  κίνηση .  Συγκεκριµένα  υποστηρίζει  ότι  για  να  

προκληθεί  κίνηση  απαιτούνται  συνθήκες  ανοµοιογένειας  µεταξύ  αυτού  

που  θα  κινηθεί  και  αυτού  που  θα  το  κινήσει5.  Στηρίζεται  στον  

διαχωρισµό  σε  έναν  ενεργητικό  παράγοντα  ο  οποίος  είναι  ικανός  µε  δική  

του  βούληση  να  πυροδοτήσει  το  γεγονός  της  διαφυγής  από  την  στάση  

και  σε  έναν  παθητικό  παράγοντα  ο  οποίος  είναι  σε  θέση  να  δεχτεί  την  

επίδραση  αυτή  και  εξαιτίας  αυτής  να  κινηθεί6.  Πρέπει  οι  δύο  αυτοί  

παράγοντες  να  είναι  ανοµοιογενείς  έτσι  ώστε  να  είναι  λειτουργικό  το  

σύστηµα  κίνησης  που  σχηµατίζεται ,  µ ια  και  η  οµοιογένεια  θα  σήµαινε  

την  απουσία  του  ενός  από  τους  δύο  παράγοντες .  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  

δεν  θα  προκαλείτο  κίνηση  µ ια  και  θα  παρουσιάζονταν  το  φαινόµενο  είτε  

                                                 
4 «…ε ι ς  τάξ ιν  αυτό  ήγαγεν  εκ  της  αταξ ίας» ,  Τίµαιος  30a .  Ο  Βλαστός  προβάλλε ι  

την  άποψη  ότ ι  στον  Πλάτωνα  η  δηµ ι ουργ ία  σηµαίνε ι  επ ιβολή  τάξης  σε  ένα  

προϋπάρχον  υλ ικό  κα ι  όχ ι  γέννηση  εκ  του  µηδενός ,  σχόλ ιο  72 ,σ .σ . 352  στο  

Τίµαιος ,  ε ισ -µ τφ -σχόλ ια  Β .  Κάλφας .  
5  Τίµαιος  57d -58a .  
6 Όπως  αναφέρε ι  ο  Β .Κάλφας  στην  σηµε ίωση  73 ,σ .σ . 353  στα  σχόλ ια  του  Τίµαιου :  

«Ποιος  όµως  κ ινε ί  το  πρωταρχ ικό  χάος ;  Σύµφωνα  µε  την  απόδε ιξη  του  Φαίδρου  

( 245c -246a ) ,  η  ψυχή ,  το  αυτό  κ ινούν ,  ε ί να ι  η  µόνη  πηγή  κα ι  αρχή  κ ινήσεως .  Αν  η  

θεώρηση  του  Φαίδρου  ισχύε ι ,  τότε  α ιτ ία  της  κ ίνησης  ε ί να ι  πάντοτε  η  ψυχή» .  
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να  πυροδοτείται  η  βούληση  για  κίνηση  χωρίς  να  έχει  που  να  εκφραστεί ,  

είτε  να  υπάρχει  ένα  έτοιµο  προς  κίνηση  υλικό  χωρίς  τον  σπινθήρα  που  

θα  το  πυροδοτήσει7.  Η  φυσιολογική  αυτή  ερµηνεία  του  Πλάτωνος  

απεικονίζεται  µε  ακρίβεια  στην  περίπτωση  του  ανθρώπου ,  όπου  η  κίνηση  

που  παράγεται  ως  βουλητική  διαδικασία  από  την  ψυχή ,  εκφράζεται  

λειτουργικά  διαµέσου   του  σώµατος .  Αποδίδεται  µε  αυτή  την  

φυσιολογική  αρχή  γένεσης  της  κίνησης ,  ερµηνεία(λόγος) για  την  

αναγκαιότητα ,  τον  σκοπό  ύπαρξης  του  σώµατος .  

 

                                                 
7 Την  σκέψη  αυτή  θα  µπορούσαµε  να  την  δ ιακρ ίνουµε  στο  πλατων ικό  έργο  εάν  

δ ιαδοχ ικά  τοποθετήσουµε  τα  εξής  χωρ ία :  «η  ψυχή  ε ί να ι  η  κ ίνηση  που  µπορε ί  να  

κ ινε ί  τον  εαυτό  της»  Νόµο ι  896a ,  κα ι  «…η  ψυχή  ε ί να ι  ο  άνθρωπος»  Αλκιβ ιάδης  

130c ,  κα ι  «άνθρωπος  ε ί να ι  αυτό  που  χρησ ιµοπο ιε ί  το  σώµα»  Αλκιβ ιάδης130a .  

Άρα  το  ότ ι  ο  άνθρωπος  κ ινε ί τα ι  το  οφε ίλε ι  στο  ότ ι  µπορε ί  κα ι  χρησ ιµοπο ιε ί  το  

σώµα ,  κ ι  εποµένως  η  ψυχή  έχε ι  που  να  εκφράσε ι  την  βούληση  του  να  κ ινε ί  τον  

εαυτό  της .  Αν  κα ι  φαίνετα ι  σαν  πα ιχν ίδ ι  µε  τ ι ς  λέξε ι ς ,  ή  σαν  δ ιαδοχ ική  

αντ ικατάσταση  παραµετρ ικής  εξ ίσωσης ,  η  λογ ική  αυτή  σε ιρά  βοηθά  ίσως  να  γ ίνε ι  

κατανοητή  η  απαρέγκλ ι τη  αναγκα ιότητα  συνύπαρξης  ψυχής  κα ι  σώµατος ,  κα ι  η  

αδυναµ ί α  αυτοτελούς  προσδ ιορ ισµού  των  δύο  αυτών  εννο ιών ,  εντός  του  πλα ισ ίου  

της  ανθρώπινης  υπόστασης .  

 

 17



1.6  ΤΑ  ΑΙΤΙΑ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΣΥΝΑΙΤΙΑ  

 

     Ο  Πλάτωνας  διακρίνει  δύο  είδη  αιτιών ,  εκείνες  που  προικισµένες  µε  

νου  δηµ ιουργούν  καλά  και  σωστά  έργα ,  και  εκείνες  που  χωρίς  να  

διαθέτουν  φρόνηση  προκαλούν  τυχαία  και  ακανόνιστα  αποτελέσµατα1.  

Θεωρεί  ότι  υπάρχει  µ ια  τελεολογική ,  έλλογη  αιτιότητα  που  αφορά  την  

επιδίωξη  του  να  συµβεί  ένα  γεγονός  στη  βάση  ενός  λογικού  σχεδίου ,  το  

οποίο  στηρίζεται  στην  καθολική  γνώση  της  αλήθειας .  Προκειµένου  να  

γίνει  δυνατή  η  εφαρµογή  αυτού  του  καθολικού  σχεδιασµού ,  θα  πρέπει  να  

πληρούνται  οι  αναγκαίες  προϋποθέσεις ,  δηλαδή  οι  φυσικές  λειτουργικές  

αρχές ,  που  θα  αποτελέσουν  τα  µέσα  εκείνα  τα  οποία  θα  εκφράσουν  στο  

πεδίο  του  γίγνεσθαι  τις  απώτερες  τελεολογικής  φύσεως  επιδιώξεις .  

Αυτές  οι  λειτουργικές  αρχές  ή  µέσα ,  του  φυσικού  κόσµου  που  

εκφράζουν  στο  πεδίο  του  γίγνεσθαι  τις  προϋποθέσεις  εφαρµογής  της  

τελεολογικής  αιτιότητας ,  αποκαλούνται  από  τον  Πλάτωνα  συναίτια .  Τα  

συναίτια  δηλαδή  αφορούν  το  αναγκαίο ,  εκείνα  τα  υλικά  µέσα  και  τους  

νόµους  που  τα  διέπουν ,  τα  οποία  είναι  απαραίτητα  για  την  εφαρµογή  των  

λογικών  σχεδίων2,  και  τα  οποία  ο  νους  µε  την  «έµφρονη» πειθώ  

καταφέρνει  και  χρησιµοποιεί  για  την  υλοποίηση  τους3.  Εισάγει  µε  τον  

                                                 
1 «…όσαι  µετά  νου  καλών  κα ι  αγαθών  δηµ ι ουργο ί  κα ι  όσαι  µονωθε ίσα ι  

φρονήσεως  το  τυχόν  άτακτον  εκάστοτε  εξεργάζοντα ι» ,  Τίµαιος  46e .  
2  «ε ι  δε  τ ι ς  λέγο ι  ότ ι  άνευ  του  τα  το ιαύτα  έχε ιν  κα ι  οστά  κα ι  νεύρα  κα ι  όσα  άλλα  

έχω  ουκ  αν  ο ιός  τα ’η  ποε ίν  τα  δοξάντα  µο ι ,  αληθή  αν  λέγο ι» ,  Φαίδων   99a .  Όπως  

φαίνετα ι  στο  συγκεκρ ιµένο  χωρ ίο  ο  Πλάτωνας  αντ ιστο ιχ ί ζε ι  το  ρόλο  του  σώµατος  

στ ι ς  ανθρώπινες  πράξε ι ς  µε  το  ρόλο  των  συνα ι τ ίων .  Όπως  όµως  λ ίγο  π ιο  κάτω  

αναφέρετα ι ,  τα  συνα ί τ ια  µε  την  πε ιθώ  του  νου  συγκατατ ίθεντα ι  στο  να  

συµµετάσχουν  στο  έργο  του  λόγου ,  κάτ ι  που  στην  ανθρώπινη  αναλογ ία  

παραπέµπε ι  στην  απαρέγκλ ι τη  αναγκα ιότητα  του  να  επ ιβληθούν  στο  επ ιθυµητ ικό ,  

το  λογ ιστ ικό  σε  συνεργασ ία  µε  το  θυµοε ιδές  µέρος  της  ψυχής ,  όχ ι  β ία ια  αλλά  µε  

έλλογο ,  αρµον ικό  δηλαδή  τρόπο (« . . .κα ι  ως  αληθώς  το  αγαθόν  κα ι  δέον  συνδε ίν  

κα ι  συνέχε ιν  ουδέν  ο ίοντα ι» ,Φαίδων  99c ) .   
3 «µεµε ι γµένη  γαρ  ουν  η  τούδε  του  κόσµου  γένεσ ι ς  εξ ’ανάγκης  τε  κα ι  νου  

συστάσεως  εγεννήθηּ  νου  δε  ανάγκης  άρχοντος  τω  πε ίθε ιν  αυτήν  των  γ ι γνοµένων  
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τρόπο  αυτό  ο  Πλάτωνας  την  χρήση  των  λογικών  επιχειρηµάτων  µε  τα  

οποία  ο  νους  επιβάλλεται  της  ανάγκης ,  θέλοντας  έτσι  να  αντιπαρατεθεί  

στη  µηχανιστική  δράση  των  υλικών  αιτιών  που  προβάλλονται  από  τον  

∆ηµόκριτο4.Ο  διαχωρισµός  αυτός  συναιτίων  και  αιτίων  παραπέµπει  στο  

φυσικό  και  στο  µεταφυσικό  πεδίο  αντίστοιχα ,  µε  αποτέλεσµα  να  συνδέει  

τα  δύο  οντολογικά  πεδία-τον  κόσµο  των  ιδεών  και  τον  κόσµο  των  

αισθητών-που  κινείται  η  πλατωνική  φιλοσοφική  σκέψη .  Ουσιαστικά  µε  

τη  συνεργασία  αυτή  που  φανερώνεται ,  και  παρά  το  γεγονός  του  ότι  ο  

Πλάτωνας  επισηµαίνει  την  πρωτοκαθεδρία  των  έλλογων  αιτιών ,  

αναδεικνύει  ως  επίσης  µείζωνος  αξίας  την  σηµασία  των  συναιτίων .  Το  

ουσιώδες  αυτό  σηµείο ,  διαφωτιστικό  της  πλατωνικής  φιλοσοφίας  γίνεται  

εύκολα  αντιληπτό  εάν  αναλογιστούµε  την  αδυναµ ία  πραγµάτωσης  του  

λογικού  σχεδίου  χωρίς  την  παρουσία  των  συναιτίων ,  των  παραγόντων  

δηλαδή  που  αποτελούν  τους  αναγκαίους  υλικούς  φορείς  έκφρασης  των  

έλλογων  αιτιών  στο  πεδίο  του  γίγνεσθαι .  Από  τη  στιγµή  που  η  απουσία  

τους  ακυρώνει  στο  πεδίο  της  εφαρµογής ,  το  σχέδιο  του  λόγου  και  του  

νου ,  δεν  µπορεί  παρά  να  έχουν  µέγιστη  σηµασία ,  η  οποία  τουλάχιστον  

λειτουργικά  για  το  φυσικό  πεδίο ,  µπορούµε  να  υποστηρίξουµε  ότι  

προσεγγίζει  αυτή ,  των  έλλογων  αιτιών .  Πρόκειται  εποµένως  για  µ ια  

αµφίδροµη  σχέση .  Από  την  µ ία  πλευρά  υπάρχει  το  τελεολογικό  αίτιο ,  το  

οποίο   αποκτά  οντότητα  στον  κόσµο  του  γίγνεσθαι  ως  τέτοιο ,  από  την  
                                                                                                                                              
τα  πλε ίστα  επ ί  το  βέλτ ιστον  άγε ιν ,  ταύτη  κατά  ταυτά  τε  δ ι ’ανάγκης  ηττωµένης  

υπό  πε ιθούς  έµφρονος  ούτω  κατ ’αρχάς  συν ίστατο  τόδε  το  παν . » ,  Τίµαιος  48a .  
4 Όπως  αναφέρουν  ο ι  Τσέλλερ  κα ι  Νέστλε  :  «Η  αρχ ική  αυτή  κατάσταση  του  

κόσµου  στην  περ ιγραφή  του  Πλάτωνα  αντ ιστο ιχε ί  στην  κοσµοπλαστ ική  θεωρ ία  

του  ∆ηµόκρ ι του ,  µόνο  που  δεν  πρέπε ι  να  ξεχάσουµε  πως  γ ια  τον  Αβδηρ ί τη  ίσα  

ίσα  τα  υλ ικά  άτοµα  αποτελούν  το  πραγµατ ικά  ον ,  γ ια  τον  Πλάτωνα  αντ ίθετα  αυτά  

ε ί να ι  ‘βοηθητ ικά  α ίτ ια ’ (συνα ί τ ια )  στο  σχηµατ ισµό  του  κόσµου ,  ενώ  τον  

πραγµατ ικό  κόσµο  τον  αποτελούν  ο ι  ι δ έες ,  κα ι  πως  στο  ∆ηµόκρ ι το  ο  φυσικός  

νόµος (η  ανάγκη )  ε ί να ι  η  µόνη  ενεργός  δύναµη ,  ενώ  ο  Πλάτων  αυτή  τη  βάζε ι  στην  

υπηρεσ ία  του  δηµ ι ουργ ικού  θε ίου  νου…κα ι  στην  τελεολογ ική  αυτή  αντ ίληψη  του  

κόσµου  έχοµε  πάλ ι  µ ι α  βασική  αντ ίθεση  του  Πλάτωνα  στην  αιτ ιακή  κα ι  µηχαν ική  

κοσµοερµηνε ία  του  ∆ηµόκρ ι του» .  Βλ .σχετ .  Ιστορ ία  της  Ελλην ικής  Φιλοσοφίας ,  

Εκδ .Εστ ία ,  Αθήνα  2004 ,  µ τφ .Χ .Θεοδωρίδη ,σ .σ . 188 -189 .  
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ύπαρξη  του  φαινοµένου  που  προκαλεί .  Από  την  άλλη  πλευρά  υπάρχει  το  

υλικής  φύσεως  αντικείµενο  έκφρασης  του  αιτίου ,  το  συναίτιο ,  το  οποίο  

επίσης  αποκτά  οντότητα  ως  τέτοιο ,  λαµβάνει  την  συγκεκριµένη  µορφή  

εξαιτίας  της  αξίας  που  αντλεί  από  το  τελεολογικής  φύσεως  αίτιο  που  το  

πυροδοτεί5.  Προκειµένου  να  διερευνήσουµε  την  σχέση  αυτή ,  είναι  

σηµαντικό  να  επισηµάνουµε  ότι  χωρίς  την  παρουσία  του  γεγονότος  που  

προκύπτει  εξαιτίας  του  αιτίου ,  το  ίδιο  το  αίτιο  θα  εξακολουθούσε  να  

υπάρχει ,  αλλά  όχι  υπό  τον  συνοδευτικό  προσδιορισµό  της  αιτιότητας .  Θα  

υφίσταται  εποµένως  ως  οντότητα ,  αλλά  θα  προσδιορίζεται  διαφορετικά .  

Γιατί  η  ανυπαρξία   αιτιώδους  προσδιορισµού  στο  αίτιο ,  ουσιαστικά  το  

καθιστά  ανενεργό  στο  πεδίο  σηµαντικής  της  σχέσης  του  µε  τον  κόσµο  

του  γίγνεσθαι ,  το  απαξιώνει  θα  λέγαµε ,  τουλάχιστον  κατά  τον  βαθµό  που  

αυτό  ενσωµατώνει  αξία  από  την  ιδιότητα  του  αυτή  της  αιτιότητας ,  µ ια  

και  το  αποσυνδέει  από  τον  αιτιοκρατικό ,  γενεσιουργό  ρόλο  που  εν  

δυνάµει  µπορεί  να  διαδραµατίσει .  Η  αποσύνδεση  αυτή  µπορεί  να  

οδηγήσει  σε  οντολογική  αδράνεια  στον  φυσικό  κόσµο ,  ή  ακόµη  και  σε  

αδυναµ ία  πλήρους  γνώσης  του  εαυτού  του ,  άρα  και  σε  καθ’εαυτό  και  

δι’εαυτό  οντολογική  υποβάθµ ιση .  Από  την  άλλη  πλευρά  το  συναίτιο  ως  

φορέας  αυτής  της  δυνατότητας  έκφρασης ,  αντλεί  τον  ιδιαίτερο  

χαρακτήρα  του ,  από  αυτήν  ακριβώς  την  µοναδικότητα  της  σχέσης  του  µε  

το  αίτιο .  Η  σχέση  λοιπόν  είναι  µοναδική ,  και  λυτρωτική  ενδεχοµένως  

για  τα  µέρη  που  µετέχουν  σε  αυτήν .  Εάν  το  αίτιο  προκαλεί  το  

φαινόµενο ,  τότε  προϋποτίθεται  ότι  υπάρχει  ένα  µη  επεξεργασµένο  

δυναµ ικό  το  οποίο  ευρισκόµενο  σε  αρχέγονη  αµορφία  και  σε  κατάσταση  

αδράνειας  ή  και  αταξίας ,  ενεργοποιείται  µε  την  έµφρονη  πειθώ ,  και  

προσανατολίζεται  προς  το  θεϊκό  έργο  αναλαµβάνοντας  τον  ρόλο  

βοηθητικού  αιτίου(συναιτίου),  συγκροτώντας  ουσιαστικά  την  µορφή  του  

φαινοµένου .  Το  φαινόµενο  αυτό ,  δεν  µπορεί  παρά  να  µετέχει  στην  αιτία ,  

                                                 
5 Σύµφωνα  µε  τον  Β .Κάλφα  τα  συνα ί τ ια  «αποδ ίδοντα ι  στην  τάξη  των  όντων  που  

κ ινούντα ι  από  άλλα  κα ι ,  µε  την  σε ιρά  τους ,  µεταδ ίδουν  εξ ’ανάγκης  την  κ ίνηση» ,  

δηλαδή  «συνδέοντα ι  µε  την  αλυσ ίδα  των  αναγκα ίων  κ ινήσεων» .  Σηµ .224 .  σ .σ . 410  

στο  Τίµαιος ,  Εκδ .Πόλι ς ,  Αθήνα  1995 ,  Εισ -Μτφ -Σχόλ ια  Β .Κάλφας .  
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ως  προς  το  σηµείο  τοµής  που  συγκροτεί  το  πλαίσιο  µόρφωσης  της  

επιµέρους ,  ιδιαίτερης ,  µοναδικής  του  δοµής .  Ταυτόχρονα  όµως  πρέπει  

να  µετέχει  και  στην  καθολικότητα  του  γένους  του ,  ενσωµατώνοντας  τα  

χαρακτηριστικά  που  είναι  κοινά ,  και  τα  οποία  το  καθιστούν  

αναγνωρίσιµο  και  ικανό  να  ενταχθεί  στο  είδος  του .  Εποµένως  το  

φαινόµενο  µετέχει  ταυτόχρονα  στο  επιµέρους ,  το  οποίο  καθορίζεται  από  

την  µοναδικότητα  της  σχέσης  του  µε  το  αίτιο ,  αλλά  µετέχει  και  στο  

καθολικό  το  οποίο  προσδιορίζεται  από  τα  κοινά  χαρακτηριστικά  του  

γένους  στο  οποίο  ανήκει .  Το  υπαρκτικό  γεγονός  του  φαινοµένου  

αποτελεί  κάτι  το  µοναδικό  και  ανεπανάληπτο ,  µ ια  µοναδική  δηµ ιουργία ,  

η  οποία  δεν  µπορεί  να  επαναληφθεί  υπό  τους  ίδιους  όρους .  Συνοψίζει  

στην  υλική  του  αποκρυστάλλωση  τα  εν  δυνάµει  χαρακτηριστικά  του  

τελεολογικής  φύσεως  αιτίου ,  τα  εν  δυνάµει  χαρακτηριστικά  του  υλικής  

φύσεως  παράγοντα  έκφρασης  του ,  του  συναιτίου ,  υπό  την  µοναδική  

µορφή  συγκρότησης  των  χαρακτηριστικών  που  προέρχονται  από  τον  

συγκερασµό  τους .  Κατά  τον  συγκερασµό  των  ετερογενών  

χαρακτηριστικών  που  προσδιορίζουν  τα  µέρη  που  συνιστούν  την  σχέση ,  

δηµ ιουργούνται  εκείνα  τα  στοιχεία  τα  οποία  παρά  το  ότι  παράγονται ,  

συγκροτούν  µορφώµατα  µε  αυτόνοµη ,  αυτόβουλη  και   µοναδική  ύπαρξη .  
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1.7  Η  ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ  

 

     Σε  µ ια  πρώτη  µατιά  η  έννοια  της  µεταφυσικής  του  σώµατος  είναι  

ακραιφνώς  αντιφατική .  Πώς  είναι  δυνατόν  να  πραγµατευόµαστε  το  

σώµα ,  ένα  κατεξοχήν  υλικό  µέρος  της  φύσης ,  µε  όρους  που  υπερβαίνουν  

την  φύση  και  αποκτούν  νόηµα  πέρα  από  τα  όρια  της1.  Στην  

πραγµατικότητα  όµως  η  ίδια  η  έννοια  της  µεταφυσικής  προσδιορίζεται  

από  την  φύση ,  όπως  και  η  φύση  προσδιορίζεται  ως  καθεαυτό  έννοια ,  από  

το  πέρα  από  αυτήν .  Με  άλλα  λόγια  πως  θα  µπορούσαµε  να  ορίσουµε  µ ία  

έννοια ,  µε  διαφορετικό  τρόπο  από  το  να  την  διαχωρίσουµε  από  ένα  

εννοιολογικό  σύµπλεγµα ,  τονίζοντας  τον  έτερο  χαρακτήρα  της .  Ο  

Χάιντεγκερ  θεωρεί  ότι  το  θεµελιώδες  µεταφυσικό  ερώτηµα  είναι  το  

«Γιατί  να  υπάρχουν  τα  όντα  και  όχι  το  τίποτε ;»,  και  πιστεύει  ότι  αν  και  

«το  ερώτηµα  αυτό  εκκινεί  από  τα  φύσει  όντα ,  εξαιτίας  του  τρόπου  που  

τίθεται  το  ερώτηµα  οδηγείται  και  πέρα  από  τα  φυσικά»2.  

     Ο  Πλάτωνας  διαχωρίζει  τα  όντα  της  φύσης  και  τα  όντα  τα  νοητά  που  

βρίσκονται  πέρα  από  αυτήν .  Το  σώµα  το  εντάσσει  στα  όντα  της  φύσης  

εξαιτίας  της  µεταβλητής  και  φθαρτής  του  υπόστασης .  Παρόλα  αυτά  το  

σώµα  µετέχει  και  στον  κόσµο  των  νοητών  όντων  υπό  την  έννοια  ότι  

επηρεάζει  αποφασιστικά  την  πορεία  της  ψυχής ,  το  κατεξοχήν  µέρος  της  

ανθρώπινης  υπόστασης  που  µετέχει  στον  κόσµο  των  νοητών .  Ούτε  η  

ψυχή  όµως  δεν  µετέχει  αµ ιγώς  στις  ιδέες ,  παρά  την  µη  υλική  της  

υπόσταση  δεν  εντάσσεται  στο  πεδίο  των  υπερβατικών  ιδεών3.  Στη  

                                                 
1 Ο  Καντ  π ιστεύε ι  ότ ι  «η  µεταφυσ ική  γνώση  δεν  πρέπε ι  να  ε ί να ι  φυσική ,  παρά  

πρέπε ι  να  βρ ίσκετα ι  πέρα  από  την  εµπε ιρ ία» ,  Βλ .σχετ .  Προλεγόµενα  σε  κάθε  

µελλοντ ική  Μεταφυσική ,  Immanue l  Kan t ,  Εκδ .∆ωδώνη ,  Αθήνα -Γιάνν ινα  1982 ,  

Εισ -µ τφ -σχόλ ια  Γιάννης  Τζαβάρας ,σ .σ . 34 .  

 
2 «Εισαγωγή  στη  Μεταφυσική» ,Μ .  Χάιντεγκερ ,  σ .σ47 ,Εκδ .∆ωδώνη ,  Αθήνα  1973 .   

 
3 «Όλη  τη  δυσκολ ία  την  κάνε ι  η  ενδ ιάµεση  κατάσταση  της  ψυχής .  Πού  να  την  

τοποθετήσοµε  µέσα  στα  τµήµατα  του  ε ί να ι ;  ∆εν  µπορούµε  να  τη  βάλοµε  καθαρά  

κα ι  απλά  µέσα  στο  α ισθητό ,  το  οπο ίο  µεταµορφώνε ι  κα ι  ενοπο ι ε ί .  ∆έχετα ι  το  
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πλατωνική  φιλοσοφία  το  σώµα  παρουσιάζεται  σε  µ ια  αµφίδροµη  σχέση  

µε  την  ψυχή .  Αν  και  η  ψυχή  προηγείται  ιεραρχικά4,  και  είναι  αυτή  που  

κατά  κύριο  λόγο  επηρεάζει  το  σώµα5,  συχνά  στο  έργο  του  και  το  σώµα  

επηρεάζει  την  ψυχή  και  µάλιστα  µε  αποφασιστικό  τρόπο  για  την  πορεία  

της6.   

     Εποµένως  ο  µεταφυσικός  χαρακτήρας  του  σώµατος  έγκειται  στην  

ιδιότητα  του  να  αποτελεί  τον  ζωτικό  παράγοντα  πιστοποίησης  της  

πορείας  της  ψυχής  στον  φθαρτό  κόσµο  του  γίγνεσθαι .  Εάν  η  ψυχή  

επιθυµεί  την  πορεία  προς  την  εσωτερική  αρµονία ,  και  την  απελευθέρωση  

από  τον  εγκλωβισµό  της  στον  κόσµο  της  ύλης ,  τότε  το  σώµα  είναι  το  

ποιοτικό  κριτήριο  του  τρόπου  µε  τον  οποίο  θα  µπορέσει  να  το  επιτύχει .  

Αποτελεί  το  µέτρο  που  µπορεί  να  σηµατοδοτήσει  την  µετάβαση  σε  µ ια  

ανελικτική  πορεία  του  ανθρώπου ,  διαµέσου  της  εντός  του  φθαρτού  

κόσµου  εκ  νέου  εµβάπτιση  του  στην  αλήθεια ,  την  αρετή  και  εντέλει  

στην  υπέρτατη  γνώση  του  αγαθού .  Ενδεχοµένως  αυτό  είναι  που  

εκφράζεται  στον  µύθο  του  Πλατωνικού  Φαίδρου ,  µε  το  άρµα  της  ψυχής ,  
                                                                                                                                              
νοητό ,  αλλά  δεν  βρ ίσκετα ι  στο  επ ίπεδο  των  υπερβατ ικών  ι δ εών . »Βλ .σχετ .Abe l  

J eann ie re :  ΠΛΑΤΩΝ ,  Αθήνα  1995 ,  Εκδ .Παπαδήµα ,  µ τφ .  Σταύρου  Βλοντάκη ,  

σ .σ . 218 -219 .  

 
4 «Ο  Θεός  τοποθέτησε  π ιο  ψηλά  την  ψυχή  στην  κλ ίµακα  της  γέννησης  κα ι  της  

αρετής  γ ια  να  δεσπόζε ι  κα ι  να  δ ιο ικε ί  το  σώµα» ,  Τίµαιος34c ,µ τφ .Β .Κάλφας .   

 
5 «∆εν  έχω  την  εντύπωση  ότ ι  ένα  σώµα  που  ε ί να ι  γερό  θα  κάνε ι  µε  την  δ ική  του  

αξ ιοσύνη  να  γ ίνε ι  κα ι  η  ψυχή  καλή  αλλά ,  αντ ιστρόφως ,  µ ι α  ψυχή  καλή  θα  

κατορθώσε ι  µε  την  δ ική  της  αξ ιοσύνη  να  εξασφαλ ίσε ι  στο  σώµα  µ ι α  όσο  το  

δυνατόν  καλύτερη  κατάσταση» ,  Πολιτε ία  403d2-4 ,  µ τφ .Ν .Μ .Σκουτερόπουλος .   

 
6 «Ένας  άνθρωπος  γ ίνετα ι  κακός  από  κάπο ιο  ελάττωµα  στο  σώµα  του  κα ι  από  

λανθασµένη  ανατροφή -κα ι  αυτά  ε ί να ι  στο ιχε ία  που  όλο ι  αποστρέφοντα ι  κα ι  

κανε ί ς  δεν  τα  επ ιλέγε ι .  Και  στην  περ ίπτωση  των  πόνων  µεγάλο  κακό  προκαλε ί τα ι  

από  το  σώµα  στην  ψυχή  µε  παρόµο ιο  τρόπο» ,Τίµαιος  87e .  Επίσης  αναφέρετα ι  ότ ι :  

«η  ψυχή  του  ανθρώπου  υποφέρε ι  εξα ι τ ίας  των  ενεργε ιών  του  σώµατος ,  κα ι  

γ ίνετα ι  νοσηρή  κα ι  ανόητη» ,  Τίµαιος  86d ,µ τφ .Β .Κάλφας .   
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όπου  εάν  και  ο  χώρος  εκτύλιξης  είναι  σε  ένα  µεταφυσικό  πεδίο ,  η  

καθοριστική  τροπή  αφορά  τις  έλξεις  του  φυσικού ,  της  ύλης .  Στην  

διαδροµή  αυτή  το  σώµα  µετέχει  του  µεταφυσικού ,  όχι  γιατί  

«εξαϋλώνεται», αλλά  γιατί  τα  δύο  αυτά  πεδία  συνυπάρχουν  

αναπόσπαστα  σε  αυτό  το  ίδιο  το  γεγονός  της  ύπαρξης .  Μόνη  

προϋπόθεση  επίγνωσης  του  συγκερασµού  αυτού  για  τον  άνθρωπο ,  η  

συνειδητοποίηση  από  την  πλευρά  του  ότι  το  φυσικό  σώµα  του ,  αποτελεί  

την  απαρέγκλιτη  οδό  του  µεταφυσικού  του  προορισµού .   
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                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2.  ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗ 
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2.1  Ο  ΑΙΣΘΗΤΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  

 

     Ο  κόσµος  του  γίγνεσθαι ,  ο  κόσµος  των  φαινοµένων  γίνεται  

αντιληπτός  από  τον  άνθρωπο  διαµέσου  των  αισθήσεων1.  Οι  ανθρώπινες  

αισθήσεις  όµως  έχουν  περιορισµένο  εύρος  ως  προς  την  ικανότητα  λήψης  

ερεθισµάτων .  Κινούνται  µέσα  στα  όρια  µ ιας  συγκεκριµένης  κάθε  φορά  

ζώνης  συχνοτήτων ,  εκτός  της  οποίας  δεν  δύνανται  να  αντιληφθούν  

οτιδήποτε .  Εποµένως  τα  δεδοµένα  που  σωρεύει  ο  άνθρωπος  διαµέσου  

της  αισθητηριακής  του  αντίληψης  είναι  περιορισµένα  κατά  τον  βαθµό  

περιορισµού  του  αντιληπτικού  εύρους  των  αισθητηρίων  οργάνων  του  σε  

σχέση  µε  το  συνολικό  εύρος  συχνοτήτων  των  αντίστοιχων  κάθε  φορά  

ερεθισµάτων2.  Ο  άνθρωπος  εποµένως  έχει  στην  διάθεση  του  ένα  σύνολο  

δεδοµένων  το  οποίο  αποτελεί  υποσύνολο  του  συνόλου  δεδοµένων  που  

συνιστούν  την  πραγµατικότητα  του  γίγνεσθαι .  Ο  άνθρωπος  διαµέσου  της  

νόησης  έχει  την  ικανότητα  να  επεξεργάζεται  τα  δεδοµένα  που  του  

παρέχουν  οι  αισθήσεις ,  να  συγκροτεί  νοητικές  δοκίδες ,  και  εν  συνεχεία  

να  τις  συνθέτει  δηµ ιουργώντας  ένα  νοητικό  σύνολο  το  οποίο  

αντικατοπτρίζει  την  νοητική  του  πραγµατικότητα3.  Όσο  περισσότερα  

                                                 
1 «Γιατ ί  θα  ήταν  φοβερό ,  πα ιδ ί  µου ,  αν  ήταν  µέσα  µας  εγκατεστηµένες  πολλές  

α ισθήσε ι ς ,  σαν  µέσα  σε  δούρε ιους  ί ππους ,  χωρ ί ς  να  κατατε ίνουν  όλα  αυτά  σε  µ ι α  

λογ ική  ενότητα ,  ε ί τ ε  ψυχή  ε ί τ ε  οτ ιδήποτε  άλλο  πρέπε ι  να  την  πούµε ,  κα ι  µε  

αυτήν  δ ιαµέσου  αυτών ,  όπως  δ ιαµέσου  οργάνων  αισθανόµαστε  όσα  ε ί να ι  

α ισθητά . » .Θεαίτητος  184d ,  µ τφ . Ι .Ν .Θεοδωρακόπουλου .  

 
2 «Εποµένως  δεν  επ ι τρέπετα ι  να  πούµε  ούτε  ότ ι  βλέποµε  κάτ ι  ούτε  ότ ι  δεν  

βλέποµε ,  ούτε  ότ ι  έχοµε  άλλο  κανένα  α ίσθηµα ,  ούτε  ότ ι  δεν  έχοµε ,  αφού  όλα  

κ ινούντα ι  µε  όλους  τους  τρόπους» .Θεαίτητος  182e ,µ τφ . Ι .Ν .Θεοδωρακόπουλου .  

 
3  «Ο  Πλάτων  θέτε ι  αξ ιωµατ ικά  ότ ι  ο  νους ,  ο  οπο ίος  λαµβάνε ι  τη  σηµα ίνουσα  

πληροφορ ία  από  τ ι ς  α ισθήσε ι ς ,  την  αναστοχάζετα ι  κα ι  δ ιατυπώνε ι  κρ ίσε ι ς  

σχετ ικά  µε  αυτή .  Ακολουθε ί  ένα  επ ιπλέον  σηµαντ ικό  σηµε ίο ,  ότ ι  δηλαδή  ο  νους  

δεν  ε ί να ι  µόνο  ι κανός  να  προσλαµβάνε ι  πληροφορ ίε ς  από  τ ι ς  α ισθήσε ι ς ,  αλλά  

ε ί να ι  επ ίσης  ι κανός  να  αναστοχάζετα ι  πάνω  σε  αυτό  που  ε ί να ι  γεν ικό  αναφορ ικά  

µε  όλα  τα  αντ ικε ίµενα  µε  τα  οπο ία  έρχοντα ι  σε  επαφή  ο ι  α ισθήσε ι ς .  Εποµένως  ο  
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είναι  τα  δεδοµένα  που  έχει  στην  διάθεση  του  ο  άνθρωπος  από  την  

αισθητηριακή  του  αντίληψη ,  και  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο  διαθέτει  

την  ικανότητα  επεξεργασίας  αυτών  µέσα  από  αναλυτική ,  συνθετική ,  και  

επαγωγική  σκέψη ,  τόσο  περισσότερο  µπορεί  να  διευρύνει  την  

πραγµατικότητα  την  οποία  αντιλαµβάνεται .  Έτσι  η  πραγµατικότητα  για  

τον  άνθρωπο  είναι  αποτέλεσµα  σύνθεσης  ανάµεσα  στην  αισθητηριακή  

και  την  νοητική  πραγµατικότητα .  Πρόκειται  ίσως  για  µ ια  

συνειδητοποίηση  από  την  πλευρά  του  ανθρώπου ,  ότι  οι  δύο  αυτές  

πραγµατικότητες  αποτελούν  απλώς  µέρη  της  συνολικής  

πραγµατικότητας .  Προκειµένου  όµως  ο  άνθρωπος  να  µπορέσει  να   

ανακαλύψει  τον  δίαυλο  επικοινωνίας  που  διαπερνά  την  πραγµατικότητα ,  

θα  πρέπει  να  αναπτύξει  την  ικανότητα  να  διακρίνει  τον  κοινό  άξονα  που  

χαρακτηρίζει  κάθε  τι  που  ανήκει  στο  γίγνεσθαι  και  το  είναι .  Θα  πρέπει  

δηλαδή  να  µπορεί  να  αντιλαµβάνεται  τον  συνδετικό  ιστό  ανάµεσα  σε  

αυτό  που  ανήκει  στο  γίγνεσθαι  και  είναι  ορατό ,  υλικό  και  φθαρτό ,  και  

σε  αυτό  που  ανήκει  στον  κόσµο  του  είναι ,  και  έχει  τα  χαρακτηριστικά  

της  αϊδιότητας ,  της  αϋλότητας  και  της  αφθαρσίας .  Μια  τέτοιου  είδους  

σύνδεση ,  µπορούµε  να  διακρίνουµε  στην  θεωρία  των  ιδεών  του  Πλάτωνα  

όπου  διαµέσου  της  ιδέας  και  του  αντικειµένου ,  αλλά  κυρίως  διαµέσου  

της  µέθεξης  που  το  δεύτερο  έχει  προς  το  πρώτο ,  ουσιαστικά  ο  κόσµος  

του  γίγνεσθαι  και  ο  κόσµος  του  είναι  συνδέονται   και  αποτελούν  µ ία  και  

ενιαία  πραγµατικότητα ,  η  οποία  απλώς  εκτυλίσσεται  σε  δύο  διαφορετικά  

πεδία  εφαρµογής .  Ο  κόσµος  των  αισθήσεων  για  τον  Πλάτωνα  είναι  

πρόσκαιρος  και  ψευδής  και  αυτό  το  στηρίζει  στο  ότι  µεταβάλλεται  

συνεχώς  και  υπόκειται  στην  φθορά .  ∆εν  είναι  εποµένως  δυνατόν  η  

«πραγµατικότητα» ενός  συνεχώς  µεταβαλλόµενου  και  φθαρτού  κόσµου  

να  είναι  αληθινή .  Αποτελεί  απλά  και  µόνο  µ ια  πρόσκαιρη  εικόνα ,  η  

                                                                                                                                              
νους  µπορε ί  να  αναστοχάζετα ι  κα ι  να  δ ιατυπώνε ι  κρ ίσε ι ς  χωρ ί ς  τη  

δ ιαµεσολάβηση  ενός  σωµατ ικού  οργάνου» .  Άρθρο  του  P i e t e r  du  To i t  µε  τ ί τλο  

«Σχόλ ια  στο  πρώτο  επ ιχε ίρηµα  του  Πλατων ικού  Θεαίτητου» ,  σ .σ . 177 ,  στο :  «Η  

Επικα ιρότητα  της  Αρχαίας  Ελλην ικής  Φιλοσοφίας» ,  Επιµ .  Γιώργος  Ρουσόπουλος ,  

Μυρτώ  ∆ραγώνα -Μονάχου ,  Εκδ .  Ελλην ικά  Γράµµατα ,  Αθήνα  1997 .  
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οποία  όµως  εξαιτίας  των  συναισθηµάτων  ηδονής ,  πόνου ,  λύπης  και  

φόβου  που  την  συνοδεύουν  αποκτά  µ ια  πλασµατική  αξία  για  τον  

άνθρωπο ,  αφού  συνδέει  το  κίβδηλο  µε  το  αληθινό  δηµ ιουργώντας  

σύγχυση  και  αποµακρύνοντας  τον  άνθρωπο  από  κάθε  επιδίωξη  του  

αληθινού ,  µ ια  και  δεν  µπορεί  καν  να  αντιληφθεί  την  ύπαρξη  του .   

   Σε  αντίθεση  µε  τον  κόσµο  των  αισθήσεων  ο  Πλάτωνας  θεωρεί  ως   

αληθινό  κόσµο ,  τον  κόσµο  των  ιδεών ,  δηλαδή  τον  κόσµο  όπου  υπάρχουν  

οι  αναλλοίωτες  µορφές  των  όντων .  Αυτός  ο  κόσµος  εκφράζει  την   

αληθινή  πραγµατικότητα ,  αφού  τίποτα  εκεί  δεν  υπόκειται  σε  µεταβολή .  

Αυτόν  τον  κόσµο  επιδιώκει  να  θεαθεί  η  ψυχή ,  για  να  µπορέσει  να  

αποκολληθεί  από  τον  κόσµο  του  γίγνεσθαι ,  βλέποντας  αυτό  που  είναι  

πραγµατικά  αληθινό .  Έτσι  θα  µπορέσει  να  αντιληφθεί  την  διαφορά ,  και  

να  αποκτήσει  την  δύναµη  να  αποκολληθεί  από  τον  κόσµο  της  

θνητότητας .  Οι  αισθήσεις  του  ανθρώπου  ουσιαστικά  λαµβάνουν  τα  

ερεθίσµατα  τους  από  τον  κόσµο  του  γίγνεσθαι ,  κάτι  που  σηµαίνει  ότι  

είναι  πραγµατικά  τα  ερεθίσµατα  αυτά  κατά  τον  βαθµό  µετοχής  τους  στον  

κόσµο  των  ιδεών .  Η  απόκλιση  τους  όµως  από  τον  κόσµο  των  ιδεών  

αποτελεί  και  τον  βαθµό  παραποίησης  της  πραγµατικότητας .  Εποµένως  οι  

αισθήσεις  αποτελούν  έναν  συνδετικό  κρίκο  ανάµεσα  στον  κόσµο  των  

ιδεών  και  τον  κόσµο  του  γίγνεσθαι .  Εάν  ο  άνθρωπος  αντιληφθεί  την  

σχέση  αυτή  στην  πραγµατική  της  διάσταση ,  τότε  θα  αποκτήσει  την  

ικανότητα  να  θέτει  ένα  µέτρο  στα  πραγµατικότητα  που  τον  περιβάλλει ,  

και  µε  τον  τρόπο  αυτό  θα  µπορέσει  να  έχει  την  αναγκαία  

ανατροφοδότηση  πληροφοριών  για  την  πορεία  του .  Η  συνεχής  αυτή  

ανατροφοδότηση  είναι  απαραίτητη  αφού  σε  καθηµερινή  βάση  κατά  τη  

διάρκεια  της  ζωής  του  δέχεται  παραπλανητικές  πληροφορίες ,  οι  οποίες  

προέρχονται  από  τις  ηδονές  και  τις  οδύνες  που  καθηµερινά  βιώνει ,  µ ια  

και  αποτελούν  σχετικές  ενδείξεις  σε  σχέση  µε  την  κλίµακα  που  αυτές  

διαβαθµ ίζονται4.  Εάν  µάλιστα  συνυπολογίσουµε  και  το  ότι  τα  
                                                 
4 Οι  άνθρωπο ι  ο ι  οπο ίο ι  αγνοούν  εντελώς  τ ι  ε ί να ι  αλήθε ια ,  ε ί να ι  πολύ  φυσικό  να  

δ ιατελούν  σχετ ικά  µε  την  ηδονή ,  τον  πόνο  κα ι  την  ενδ ιάµεση  κατάσταση  µεταξύ  

αυτών  των  δύο  σε  µ ι α  κατάσταση  σύγχυσης .  Η  ηδονή  κα ι  ο  πόνος  σχετ ί ζοντα ι  µε  
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τα  ερεθ ίσµατα  ως  εξής :  ο  πόνος  προκαλε ί τα ι  από  την  απότοµη  επ ίδραση  ενός  

β ία ιου  κα ι  παρά  φύση  ερεθ ίσµατος ,  ενώ  η  ηδονή  προκαλε ί τα ι  από  την  απότοµη  

αποκατάσταση  της  ισορροπ ίας  (Τίµαιος  64c -d ) .  Τα  µέρη  του  σώµατος  που  

αποτελούντα ι  από  µεγάλα  µόρ ια  δύσκολα  υποχωρούν  στην  επ ίδραση  των  

ερεθ ισµάτων ,  κα ι  εξα ι τ ίας  της  δυσκολ ίας  αυτής  όταν  µεταδ ίδουν  τ ι ς  κ ινήσε ι ς  σε  

ολόκληρο  το  σώµα  προκαλούν  πόνο  όταν  παραµορφώνοντα ι ,  κα ι  ηδονή  όταν  

επανέρχοντα ι  στην  αρχ ική  τους  κατάσταση .  Σε  όσα  η  παραµόρφωση  ή  η  

εκκένωση  ε ί να ι  αργή ,  ενώ  η  επαναφορά  ή  πλήρωση  ε ί να ι  απότοµη  κα ι  έντονη ,  

τότε  δεν  υπάρχε ι  µετάδοση  της  αίσθησης  της  εκκένωσης ,  αλλά  µόνο  της  

πλήρωσης  µε  αποτέλεσµα  στ ι ς  περ ιπτώσε ι ς  αυτές  να  µην  προκαλε ί τα ι  στο  θνητό  

µέρος  της  ψυχής  πόνος ,  αλλά  η  µεγαλύτερη  ηδονή .  Όσα  όµως  παραµορφώνοντα ι  

απότοµα ,  ενώ  επανέρχοντα ι  µε  δυσκολ ία  κα ι  αργά  στην  αρχ ική  τους  κατάσταση ,  

τότε  προκαλε ί τα ι  στο  θνητό  µέρος  της  ψυχής  πόνος  όπως  συµβα ίνε ι  στην  κοπή  ή  

το  κάψιµο  του  δέρµατος  (Τίµαιος  64e  –65b) .  Η  κατάσταση  αυτή  δηµ ι ουργε ί τα ι  

εξα ι τ ίας  του  ότ ι  όταν  ο ι  άνθρωπο ι  κ ινούντα ι  προς  τη  κατεύθυνση  του  πόνου   

αισθάνοντα ι  κάτ ι  αληθ ινό  κα ι  έτσ ι  αισθάνοντα ι  όντως  πόνο ,  όταν  όµως  κ ινούντα ι  

από  την  κατάσταση  του  πόνου  προς  την  ενδ ιάµεση  κατάσταση  τότε  θα  έχουν  

έντονα  την  εντύπωση  ότ ι  φθάνουν  στην  πλήρωση  κα ι  την  ηδονή ,  γ ιατ ί  θα  

συγκρ ίνουν  τον  πόνο  µε  την  έλλε ιψη  του  πόνου  χωρ ί ς  να  έχουν  όµως  δοκ ιµάσε ι  

την  πραγµατ ική  ηδονή .  Είνα ι  έτσ ι  πολύ  φυσικό  να  θεωρούν  ως  ηδονή  κάτ ι  το  

οπο ίο  ουδεµ ί α  σχέση  έχε ι  µε  την  πραγµατ ική  ηδονή  κα ι  το  οπο ίο  ε ί να ι  κ ίβδηλο ,  

όπως  συµβα ίνε ι  µε  την  ηδονή  του  χρήµατος  κα ι  της  δόξας  που  αφού  αναφέροντα ι  

στο  µη  ον  κα ι  στο  µη  ουσ ιαστ ικό  δεν  µπορε ί  να  ε ί να ι  αληθ ινές .  Για  παράδε ιγµα  η  

πε ίνα  κα ι  η  δ ίψα  ε ί να ι  κάτ ι  σαν  καταστάσε ι ς  κενού  µέσα  στη  σωµατ ικότητα ,  κα ι  

αντ ίστο ιχα  η  άγνο ια  κα ι  η  έλλε ιψη  φρόνησης  ε ί να ι  ένα  ε ίδος  κενού  της  ψυχής ,  

εποµένως  η  λήψη  τροφής  κα ι  η  ενδυνάµωση  του  νου  θα  το  καλύψουν  το  κενό .  Το  

ζητούµενο  όµως  ε ί να ι  πο ια  πλήρωση  ε ί να ι  η  αυθεντ ικότερη ,  αυτή  που  αφορά  το  

λ ιγότερο  πραγµατ ικό  ή  αυτή  που  σχετ ί ζετα ι  µε  το  περ ισσότερο  αυθεντ ικό ,  κα ι  

έχε ι  µεγαλύτερο  µερ ίδ ιο  στην  καθαρή  ουσ ία  του  όντος .  Σίγουρα  αυθεντ ικότερο  

ε ί να ι  αυτό  που  λαµβάνε ι  την  υπόσταση  του  µέσα  στην  περ ιοχή  του  παντοτ ινά  

όµο ιου ,  του  αθάνατου  κα ι  της  αλήθε ιας  κα ι  όχ ι  αυτό  που  λαµβάνε ι  την  υπόσταση  

του  µέσα  στη  περ ιοχή  του  θνητού  κα ι  του  δ ιαρκώς  µεταβαλλόµενου .  Γεν ικά  ο  

Πλάτωνας  π ιστεύε ι  ότ ι  τα  ε ίδη  των  πραγµάτων  που  σχετ ί ζοντα ι  µε  τη  φροντ ίδα  

γ ια  το  σώµα  έχουν  µ ι κρότερο  µερ ίδ ιο  στην  αλήθε ια  κα ι  στην  αυθεντ ική  ουσ ία  

από  ότ ι  τα  ε ίδη  που  σχετ ί ζοντα ι  µε  τη  φροντ ίδα  γ ια  τη  ψυχή ,  κα ι  αυτό  αληθεύε ι  

κα ι  γ ια  το  ί δ ιο  το  σώµα  σε  σύγκρ ιση  µε  τη  ψυχή  (Πολιτε ία  584c -585c ) .  Εποµένως  

όταν  κάπο ιος  χωρ ί ς  να  έχε ι  ι δ έα  τ ι  θα  πε ι  φρόνηση  κα ι  αρετή ,  περνάε ι  τον  κα ιρό  

του  σε  γλέντ ια  κα ι  παρόµο ιε ς  απολαύσε ι ς ,  τότε  κ ινε ί τα ι  από  το  µέσον  προς  τα  
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περισσότερα  συναισθήµατα  βασίζονται  σε  αιτίες  των  οποίων  ο  

χαρακτήρας  είναι  επίσης  πρόσκαιρος  και  φθαρτός ,  τότε  γίνεται  εύκολα  

αντιληπτό  ότι  δια-δικαζόµαστε  σε  ένα  πεδίο  το  οποίο  µας  αποµακρύνει  

από  την  αλήθεια  και  µας  εγκλωβίζει  σε  µ ια  σχετική  και  παραπλανητική  

πραγµατικότητα .  Η  διαπίστωση  αυτή  βέβαια  µας  δεικνύει  πόσο  

αποµακρυνόµαστε  από  την  πραγµατική  επιδίωξη  του  ανθρώπου ,  που  

κατά  τον  Πλάτωνα  δεν  είναι  άλλη  από  το  να  στραφεί  προς  την  

αναλλοίωτη  οµορφιά  και  αλήθεια  του  κόσµου  των  ιδεών ,  τον  µόνο  δρόµο  

που  µπορεί  να  µας  οδηγήσει  στην  απελευθέρωση  από  την  θνητότητα .   

 

                                                                                                                                              
κάτω ,  κ ι  από  εκε ί  πάλ ι  προς  το  µέσον ,  περ ιπλανώµενος  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  σε  

όλη  του  τη  ζωή  χωρ ί ς  να  έχε ι  ποτέ  ξεπεράσε ι  τα  δύο  αυτά  σηµε ία ,  κα ι  να  έχε ι  

ποτέ  αντ ικρ ίσε ι  το  πραγµατ ικό  επάνω ,  γεµ ί ζοντας  µέσα  του  µε  το  πραγµατ ικό  ον  

κα ι  τη  γεύση  της  σταθερής  ηδονής .  Ο  άνθρωπος  λο ιπόν  αυτός ,  που  µε  απληστ ία  

προσπαθε ί  να  γεµ ίσε ι  µε  πράγµατα  ανυπόστατα  το  κοµµάτ ι  εκε ίνο  του  εαυτού  του  

που  ε ί να ι  ουσ ιαστ ικά  ανύπαρκτο  κα ι  αν ίκανο  να  συγκρατήσε ι  οτ ιδήποτε ,  

αναγκαστ ικά  ο ι  ηδονές  που  θα  έχε ι  θα  ε ί να ι  ανάµ ι κ τες  µε  λύπες ,  σαν  ε ίδωλα  ή  

σκ ιαγραφήµατα (κακέκτυπα )  της  αληθ ινής  ηδονής ,  ένα  απατηλό  φαινόµενο  που  

προκύπτε ι  από  τ ι ς  αντ ιθέσε ι ς  που  έχουν  η  µ ί α  συγκρ ινόµενη  µε  την  άλλη .  ∆ίνουν  

έτσ ι  την  εντύπωση  ο ι  λύπες  κα ι  ο ι  χαρές  ότ ι  ε ί να ι  έντονες ,  γεννώντας  

µαν ιασµένα  πάθη  σε  ανθρώπους  που  ε ί να ι  άφρονες ,  χαρές  κα ι  λύπες  όµως  

απατηλές ,  γ ιατ ί  αφορούν  το  ε ίδωλο  των  πραγµάτων  κα ι  όχ ι  την  αληθ ινή ,  

πραγµατ ική  τους  µορφή  (Πολιτε ία  586b-c ) .   
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2.2  ΣΧΕΣΗ  Ι∆ΕΩΝ  ΚΑΙ  ΑΙΣΘΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ  ΣΚΕΨΗ  

 

     Ο  Πλάτωνας  διαχωρίζει  µε  ενάργεια  τον  κόσµο  των  ιδεών  από  τον  

κόσµο  των  αισθητών ,  όπου  ο  πρώτος  είναι  αµετάβλητος ,  άφθαρτος ,  ενώ  

ο  δεύτερος  είναι  µεταβλητός  και  φθαρτός1.  Η  διάκριση  αυτή  οδηγεί  τους  

περισσότερους  µελετητές  στο  να  θεωρούν  ακραιφνώς  δυϊστικές  τις  

αντιλήψεις  του2.  Υπάρχουν  όµως  και  άλλοι  µελετητές  οι  οποίοι  

αποστασιοποιούνται  από  την  θέση  αυτή  είτε  αµβλύνοντας  τον  δυϊστικό  

χαρακτήρα  της  πλατωνικής  σκέψης3,  είτε  διακρίνοντας  και  στοιχεία  

σύνθεσης  µονισµού-δυϊσµού  στο  πλατωνικό  έργο4.  Είναι  εποµένως  
                                                 
1 Φαίδων  78c  κα ι  Τίµαιος  27d -29a  

 
2 Στην  Ιστορ ία  της  Ελλην ικής  φιλοσοφίας  των  Τσέλλερ -Νέστλε  αναφέρετα ι :  «Ο  

συνολ ικός  χαρακτήρας  του  πλατων ικού  συστήµατος  ε ί να ι  ένας  πάνω  σε  

βαθυχάρακτο  δυ ϊσµό ,  ανάµεσα  σε  νου  κα ι  ύλη ,  θεό  κα ι  κόσµο ,  ψυχή  κα ι  σώµα  

θεµελ ιωµένος  ι δ εαλ ισµός ,  που  αναγνωρίζε ι  τέλε ια  ύπαρξη  µόνο  στο  νοητό  κόσµο ,  

ενώ  στον  υλ ικό  βλέπε ι  µόνο  θαµπό  ε ίδωλο  του  κόσµου  των  ι δ εών» .σ .σ . 163 .  

 
3 Στο  έργο  του  Θ .Ζήση ,  Εισαγωγή  στον  Πλάτωνα  αναφέρετα ι :  «Αυτή  ακρ ιβώς  η  

ι δ έα  της  µεθέξεως ,  της  µετοχής  του  α ισθητού  ε ι ς  τον  νοητόν  κόσµον ,  µετρ ιάζε ι  

την  πλατων ικήν  δ ιαρχ ίαν .  ∆εν  έχοµεν  απόλυτον  δ ιαρχ ίαν  ε ι ς  τον  Πλάτωνα ,  αλλά  

σχετ ικήν .  Οι  δύο  κόσµο ι  δεν  ε ί να ι  τελε ίως  αποξενωµένο ι  µεταξύ  των ,  ούτε  

αποτελούν  έκαστος  τον  χώρον  κυρ ιαρχ ίας  µ ιας  δυνάµεως  εχθρ ικής  προς  την  

δύναµ ι ν  που  κυρ ιαρχε ί  ε ι ς  τον  άλλον  κόσµον…».σ .σ . 53 ,54 .  Επίσης  στην  

ε ισαγωγή  του  Ι .Συκουτρή  στο  Συµπόσ ιο  αναφέρετα ι :  «ότ ι  προσφέρε ι  ε ι ς  το  

λογ ικόν  πεδ ίον  η  έννο ια  του  µεταξύ ,  ε ί να ι  δ ια  το  µεταφυσ ικόν  κα ι  θρησκευτ ικόν  

ο  δα ίµων :  µετρ ιάζε ι  τον  δυ ϊσµόν  του  πλατων ικού  συτήµατος ,  τον  απόλυτον  

χωρ ισµόν  µεταξύ  του  κόσµου  του  νοητού ,  του  απε ιροτελε ίου  ε ι ς  ουσ ίαν  κα ι  

αλήθε ιαν  κα ι  αξ ίας ,  κα ι  του  α ισθητού  κόσµου  του  γ ί γνεσθα ι  κα ι  του  

κακού» ,σ .σ . 194 .  

 
4 Στην  ε ισαγωγή  του  στον  Σοφιστή ,  ο  ∆ .Γληνός  αναφέρε ι :  «Γιατ ί  ο  Πλάτωνας ,  

κάνοντας  ετούτη  την  στ ιγµή  µ ιαν  υπέρτατη  προσπάθε ια  να  ξεπεράσε ι  κα ι  τον  

υλ ισµό  κα ι  τον  ι δ εαλ ισµό ,  δ ίνε ι  έναν  ορ ισµό  γ ια  το  ον ,  που  πα ίρνε ι  γ ια  κύρ ιο  

γνώρ ισµα  της  ουσ ίας  την  ενέργε ια  κα ι  το  πάθος ,  τη  δράση  κα ι  την  αντ ίδραση ,  τη  

δύναµη» ,  κα ι  π ιο  κάτω  «…το  ότ ι  ο  Πλάτωνας  δεν  ξαναγυρ ίζε ι  ποτέ  π ια  σε  τούτη  
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φυσικό  να  ανατρέξουµε  στα  έργα  του  Πλάτωνα  για  να  αντλήσουµε  

στοιχεία  που  να  διαφωτίζουν  τον  τρόπο  µε  τον  οποίο  αντιλαµβάνεται  την  

ύπαρξη  των  δύο  κόσµων ,  αλλά  κυρίως  την  σχέση  µεταξύ  τους .  Η  

ποιότητα  της  σχέσης  µεταξύ  αισθητών  και  νοητών  είναι  το  καθοριστικό  

εκείνο  σηµείο  που  µπορεί  να  αναδείξει  τις  βαθύτερες  σκέψεις  του  

Πλάτωνα  για  το  σηµαντικό  αυτό  ζήτηµα .  Θα  πρέπει  να  λάβουµε  υπόψη  

ότι  το  πρόβληµα  είναι  από  τα  αρχέγονα  της  φιλοσοφικής  σκέψης ,  και  ο  

Πλάτωνας  το  είχε  συναντήσει  στην  αέναη  ροή  του  ηρακλειτικού  

γίγνεσθαι ,  στην  πέρα  από  τα  αισθητά  σωκρατική  ηθική ,  στην  απόλυτη  

στάση  του  παρµενιδικού  όντος ,  καθώς  και  στην  πυθαγόρεια  αντίληψη  

όπου  τα  µαθηµατικά  προβάλλουν  σαν  το  στοιχείο  που  µεσολαβεί  

ανάµεσα  στον  αισθητό  και  τον  καθαρά  νοητό  κόσµο5.  Μάλιστα  

προσπάθησε  να  το  αντιµετωπίσει  συνθετικά ,  συγχωνεύοντας  τις  δοµ ικές  

αυτές  θεµελιώσεις  της  σκέψης  του ,  στην  θεωρία  του  των  ιδεών6.   

Το  κύριο  στοιχείο  που  αµβλύνει  τον  απόλυτο  χαρακτήρα  του  πλατωνικού  

δυϊσµού  είναι  αυτό  της  µέθεξης  των  ειδών ,  σύµφωνα  µε  την  οποία  «…τα  

επί  µέρους  αισθητά  αποτελούν  πραγµατικό  και  σηµασιακό  τµήµα  της  

ευρύτερης  ιδέας .  Η  ιδέα  ενυπάρχει  στο  επί  µέρους  στον  βαθµό  που  το  

                                                                                                                                              
την  αντ ίληψη  γ ια  το  ον ,  γ ια  να  στηρ ίξε ι  πάνω  σε  αυτήν  έναν  δυναµ ι κό  ρεαλ ισµό ,  

που  θα  εξηγούσε  κα ι  τη  σχέση  των  ορατών  µε  τα  νοητά ,  την  γεν ικήν  

αλληλεπ ίδραση ,  αλληλουχ ία  κα ι  αιτ ιακήν  εξάρτηση ,  δεν  αφαιρε ί  τ ίποτα  από  την  

αξ ία  του  ορ ισµού  αυτού ,  που  βρέθηκε  στην  ανάγκη  να  δώσε ι  γ ια  µ ι α  στ ιγµή ,  γ ια  

να  συνθέσε ι  υλ ισµό  κα ι  ι δ εαλ ισµό . » .σ .σ . 148 .  

 
5 Σχετ ική  αναφορά  γ ίνετα ι  στο  β ιβλ ίο  του  Γ .Παναγ ιωτ ίδη  «Πλάτων» :  «Εν  γένε ι  δε  

ο ι  αρ ιθµο ί  κα ι  αι  µαθηµατ ικα ί  σχέσε ι ς  λαµβάνοντα ι  ως  σύνδεσµος  µεταξύ  ι δ εών  

κα ι  πραγµάτων  ή  φαινοµένων» .σ .σ . 487 ,488 .  

 
6 Τσέλλερ -Νέστλε  ο .π . ,  «Από  αυτά  τα  τρ ία  στο ιχε ία ,  τη  Σωκρατ ική ,  τον  

Πυθαγορ ισµό  κα ι  την  ελεατ ική  θεωρ ία ,  κρυσταλλώθηκε  το  κεντρ ικό  δόγµα  της  

πλατων ικής  φιλοσοφίας ,  η  θεωρ ία  των  ι δ εών ,  ενώ  ο  Ηρακλε ι τ ισµός ,  σαν  αρνητ ική  

όψη  της  θεωρίας  των  ι δ εών ,  χρησ ίµεψε  γ ια  την  εξήγηση  του  βασ ιλε ίου  της  ύλης ,  

του  µη  όντος» .σ .σ . 162 .  
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τελευταίο  έχει  γνωρίσµατα  και  ιδιότητες  της  ιδέας»7. Μέσα  από  την  

αντίληψη  αυτή  γίνεται  φανερό  ότι  µεταξύ  ιδέας  και  φαινοµένου  υπάρχει  

κατά  τον  βαθµό  µετοχής  ποιοτική  οµοείδεια8,  η  οποία  πέραν  του  βαθµού  

µετοχής  φανερώνει  επίσης  και  ποιοτική  διαφοροποίηση .  Το  κρίσιµο  

λοιπόν  σηµείο  είναι  αυτό  το  «και  κατά  τοσούτον  όσον  αν  µεταλαµβάνη», 

το  οποίο  οριοθετεί  έναν  κοινό  τόπο   µεταξύ  ιδέας  και  αισθητού .  Έτσι  ο  

τρόπος  της  σχέσης  για  τον  Πλάτωνα  δεν  εµπερικλείει  σύγκρουση ,  

διαµάχη ,  αλλά  αφορά  ουσιαστικά  µ ιαν  διεύρυνση  που  η  έννοια  της  ιδέας  

κατέχει  έναντι  του  αισθητού .  Με  τον  τρόπο  αυτό  όµως  πέρα  από  την  

ποιοτική  διαφοροποίηση  στην  οποία  αναφερθήκαµε ,  λαµβάνει  χώρα  και  

µ ια  ποσοτική  διάκριση .  Το  νοητό  κατέχει  έτσι  ποιοτικά  και  ποσοτικά  

την  εξέχουσα  θέση  στην  αξιολόγηση  από  µέρους  του  Πλάτωνα  των  δύο  

κόσµων ,  αλλά  και  το  αισθητό  παρά  την  υποδεέστερη  κατάταξη  του  σε  

αυτήν  την  αξιολογική  κλίµακα ,  αποτελεί  ένα  αναπόσπαστο  µέρος  της  

συνολικής  πραγµατικότητας .  Υπό  αυτήν  την  έννοια ,  και  µε  δεδοµένη  την  

αισθητή  υπόσταση  του  περιβάλλοντος  κόσµου  του  ανθρώπου ,  του  

ανθρώπινου  σώµατος ,  αλλά  και  της  αποκλειστικής  από  την  ύλη  

εξάρτησης  των  αισθήσεων ,  γίνεται  φανερό  πόσο  σηµαντική  ήταν  για  τον  

Πλάτωνα  η  σε  βάθος  ενασχόληση  του  µε  τον  κόσµο  των  φαινοµένων ,  

αλλά  και  η  διερεύνηση  της  αιτιακής  συσχέτισης  του  µε  τον  νοητό  κόσµο  

του  όντος .   

 

                                                 
7 Εισαγωγή  στον  Φίληβο ,  από  τον  Ο .Περδ ικ ίδη  ,  σηµ .2 .  Αναφέρετα ι  επ ίσης  ότ ι  

«Η  πο ιοτ ική  κατωτερότητα  του  α ισθητού  κόσµου  µετρ ιάζετα ι  µε  τη  µέθεξη  στον  

νοητό ,  αφού  τα  α ισθητά  λαµβάνουν  ύπαρξη  κα ι  όνοµα  από  τ ι ς  ι δ έες ,  ο ι  οπο ίε ς  

εκδηλώνοντα ι  στην  περ ιοχή  του  α ισθητού» .σ .σ . 32 .  

 
8  «…κα ι  τα  µεν  της  οµο ιότητος  µεταλαµβάνοντα  όµο ια  γ ί γνεσθα ι  ταύτη  τε  κα ι  

κατά  τοσούτον  αν  µεταλαµβάνη ,  τα  δε  της  ανοµο ιότητος  ανόµο ια ,  τα  δε  

αµφοτέρων  αµφότερα ; » ,  Παρµεν ίδης  129a .  
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2.3  ΣΧΕΣΗ  ΑΙΤΙΟΥ-ΑΙΤΙΑΤΟΥ  

 

     Μια  διαφορετική  οπτική  στην  προσέγγιση  της  συσχέτισης  σώµατος  

και  ψυχής  είναι  η  τοποθέτηση  τους  στη  θέση  του  αιτίου  και  του  

αιτιατού .  Όταν  ο  Πλάτωνας  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ότι  «η  ψυχή  του  

ανθρώπου  υποφέρει  εξαιτίας  των  ενεργειών  του  σώµατος ,  και  γίνεται  

νοσηρή  και  ανόητη», αλλά  και  ότι  «ο  κακός  γίνεται  κακός  από  κάποια  

άσχηµη  κατάσταση  του  σώµατος  του  και  από  κακή  ανατροφή»1, φαίνεται  

ο  θεµελιώδης  ρόλος  που  αποδίδει  στο  σώµα  και  στην  κατάσταση  στην  

οποία  αυτό  βρίσκεται ,  όσον  αφορά  την  πορεία  του  ανθρώπου  συνολικά .  

Είναι  πολύ  σηµαντικό  να  δούµε  αυτή  την  αντίστροφη  σε  σχέση  µε  άλλες  

θέσεις  του  Πλάτωνα  προοπτική ,  ότι  η  κατάσταση  στην  οποία  περιέρχεται  

η  ψυχή ,  προκαλείται  επειδή  το  σώµα  βρίσκεται  σε  άσχηµη  κατάσταση .  

Με  τον  τρόπο  αυτό  η  ψυχή  µπαίνει  στη  θέση  του  αιτιατού  και  το  σώµα  

στη  θέση  του  αιτίου .  Όµως  από  τη  στιγµή  που  το  σώµα  είναι  το  αίτιο ,  

αυτό  σηµαίνει  µ ια  άµβλυνση  ή  ακόµη  και  έµµεση  ή  µερική  ανατροπή  της  

άποψης ,  ότι  η  ψυχή  αξιολογικά  τίθεται  σε  υψηλότερη  θέση  από  αυτήν  

του  σώµατος .  Σε  µ ια  πιο  συνολική  θεώρηση  θα  µπορούσαµε  να  

υποστηρίξουµε  ότι  από  τη  στιγµή  που  τα  δύο  µέρη ,  όποια  κι  αν  είναι  

αυτά  τίθενται  σε   σχέση  αιτίου-αιτιατού ,  αυτό  σηµαίνει  ότι  µεταξύ  τους  

υπάρχει  σχέση  εξάρτησης ,  ή  µε  µαθηµατικούς  όρους  το  ένα  µέρος  είναι  

εξαρτηµένη  µεταβλητή  και  το  άλλο  ανεξάρτητη  µεταβλητή .  Με  βάση  το  

σκεπτικό  αυτό  το  σώµα  είναι  η  ανεξάρτητη  µεταβλητή  και  η  ψυχή  η  

εξαρτηµένη  µεταβλητή .  Όµως  στην  Πολιτεία  βλέπουµε  ότι  ο  Πλάτωνας  

θέτει  τα  πράγµατα  µε  αντίστροφο  τρόπο2,  όπου  στην  θέση  του  αιτίου  
                                                 
1 Πλάτων ,  Τίµαιος  86d -e ,  µ τφ .Β .Κάλφας .  

 
2 Συγκεκρ ιµένα  αναφέρε ι  ότ ι  η  ψυχή  αποτελε ί τα ι  από  τρ ία  µέρη ,  το  λογ ιστ ικό ,  το  

θυµοε ιδές  κα ι  το  επ ιθυµητ ικό ,  όπου  το  λογ ιστ ικό  στρέφετα ι  προς  το  πνεύµα  κα ι  

το  υλ ικό  στρέφετα ι  προς  την  ύλη .  ∆εδοµένης  της  ύπαρξης  των  αντ ίθετων  αυτών  

τάσεων  στην  ανθρώπινη  ύπαρξη ,  κα ι  προκε ιµένου  µ ί α  από  τ ι ς  τάσε ι ς  αυτές  να  

επ ικρατήσε ι  τελ ικά  ως  συνολ ική  τάση  της  πορε ίας  του  ανθρώπου ,  εκε ίνο  που  

απα ιτε ί τα ι  ε ί να ι  να  συµπορευτε ί  το  θυµοε ιδές  µέρος  της  ψυχής  ε ί τ ε  µε  το  
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τίθεται  η  ψυχή  και  στην  θέση  του  αιτιατού  το  σώµα ,  αφού  η  συσχέτιση  

µεταξύ  των  µερών  της  ψυχής  είναι  εκείνη  που  προσδιορίζει  την  πορεία  

του  ανθρώπου .  Παρουσιάζεται  έτσι  µ ια  αντιφατική  θέση  από  την  πλευρά  

του  Πλάτωνα  όπου  από  την  µ ια  πλευρά  το  σώµα  είναι  ανεξάρτητη  

µεταβλητή  και  η  ψυχή  εξαρτηµένη ,  ενώ  από  την  άλλη  πλευρά  το  σώµα  

είναι  στη  θέση  της  εξαρτηµένης  και  η  ψυχή  στη  θέση  της  ανεξάρτητης  

µεταβλητής .  Το  γεγονός  αυτό  µας  οδηγεί  στο  να  διερευνήσουµε  την  

πιθανότητα  η  σχέση  µεταξύ  της  ψυχής  και  του  σώµατος  να  µην  είναι  

σχέση  µεταξύ  διαφορετικών  µερών ,  αλλά  µ ια  σχέση  µεταξύ  εκδοχών ,  ή  

λειτουργικών  προβολών  της  ίδιας  και  ενιαίας  ύπαρξης ,  τουλάχιστον  

όσον  αφορά  το  πεδίο  της  ανθρώπινης  ύπαρξης .  Οδηγούµαστε  δηλαδή  στο  

να  αµφισβητήσουµε  την  σχέση  δυϊσµού  µεταξύ  ψυχής  και  σώµατος ,  και  

να  αποδεχτούµε  µ ια  µονιστική  αντίληψη  όπου  η  ενιαία  πραγµατικότητα ,  

εµπεριέχει  επιπλέον  έναν  χαρακτήρα  εσωτερικής  λειτουργικής  

διαφοροποίησης .  Υπό  το  πρίσµα  µ ιας  τέτοιας  οπτικής  η  αντίφαση  στην  

οποία  αναφερθήκαµε  παύει  να  υφίσταται  µ ια  και  οι  έννοιες  του  αιτίου  

και  του  αιτιατού ,  της  εξαρτηµένης  και  ανεξάρτητης  µεταβλητής  δεν  

έχουν  πια  νόηµα ,  αφού  πλέον  δεν  υπάρχουν  δύο  µέρη  που  συσχετίζονται  

εντός  µ ιας  τρίτης  υπόστασης  καθορίζοντας  την  πορεία  της ,  αλλά  ένα  

ενιαίο  υπαρκτικό  γεγονός ,  µ ια  υπόσταση ,  αυτή  του  ανθρώπου ,  όπου  

εντός  της  υπάρχουν  δύο  εκφράσεις  της ,  δύο  δυνατότητες  πρόσληψης  ή  

δύο  τρόποι  εκδήλωσης  της  ουσίας  της .  

 

                                                                                                                                              
λογ ιστ ικό ,  ε ί τ ε  µε  το  επ ιθυµητ ικό .  Εάν  το  θυµοε ιδές  συµπορευτε ί  µε  το  λογ ιστ ικό  

µέρος  της  ψυχής ,  τότε  επ ιβάλλοντα ι  στο  επ ιθυµητ ικό  κα ι  η  ανθρώπινη  πορε ία  

τε ί νε ι  προς  την  πνευµατ ική  κατεύθυνση ,  εάν  όµως  το  θυµοε ιδές  συµπορευτε ί  µε  

το  επ ιθυµητ ικό  τότε  ο  άνθρωπος  τε ί νε ι  προς  την  ύλη  κρατώντας  σε  λανθάνουσα  

κατάσταση  το  αθάνατο  µέρος  της  ψυχής  του .  Η  πρωτοκαθεδρ ία  έτσ ι  όσον  αφορά  

τον  α ι τ ιώδη  παράγοντα  της  πορε ίας  του  ανθρώπου ,  αποδ ίδετα ι  στην  ψυχή .  
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2.4  ΣΧΕΣΗ  ΨΥΧΗΣ  ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΟΣ  

 

     Αποτελεί  αρχέγονο  ερώτηµα  της  φιλοσοφικής  σκέψης  αυτό  που  

αφορά  την  σχέση  µεταξύ  της  ψυχής  και  του  σώµατος1.  Η  ψυχή  και  το  

σώµα  αποτελούν  ένα  ζεύγος  αντιθέτων ,  υπό  την  έννοια  του  ότι  το  ένα-το  

σώµα- είναι  ανθρώπινο ,  θνητό ,  πολυειδές ,  µη  νοητό ,  διαλυτό  και  ποτέ  

δεν  είναι  ίδιο  µε  τον  εαυτό  του ,  ενώ  το  άλλο-η  ψυχή- είναι  θεία ,  

αθάνατη ,  νοητή ,  µονοειδής ,  αδιάλυτη  και  διατηρεί  πάντοτε  αναλλοίωτη  

την  ταυτότητα  της(Φαίδων  80b). Παρά  τον  αντίθετο  χαρακτήρα  τους  

όµως  βρίσκονται  σε  µ ια  αµφίδροµη  σχέση  γιατί  η  ιδιαίτερη  ιδιοσυστασία  

του  ενός  προκύπτει  και  προσδιορίζεται  από  την  ιδιοσυστασία  του  άλλου .  

Συγκεκριµένα  το  σώµα  ως  κάτι  το  υλικό  προσδιορίζεται  ως  τέτοιο ,  µε  το  

να  µετέχει  στο  ορατό ,  το  απτό ,  το  µεταβλητό ,  το  θνητό ,  το  έχων  µορφή .  

Από  την  άλλη  µεριά  η  ψυχή  ως  κάτι  το  άυλο  αντλεί  τα  ιδιαίτερα  

στοιχεία  που  την  προσδιορίζουν  µέσα  από  την  µετοχή  της  στο  αόρατο ,  

το  µη  απτό ,  το  αµετάβλητο ,  το  άµορφο .  Εποµένως  η  έννοια  για  

παράδειγµα  του  αόρατου  µπορεί  να  προσδιορισθεί  ως  σύλληψη  για  την  

ανθρώπινη  νόηση  µέσω  της  αντίθεσης  της  προς  την  έννοια  του  ορατού .  

Έτσι  µ ία  έννοια  που  µετέχει  στον  ικανό  προς  λήψη  από  τις  αισθήσεις  

κόσµο  του  γίγνεσθαι ,  προσδιορίζει  στην  ανθρώπινη  αντίληψη  και  την  

αντίθετη  της  στον  κόσµο  του  νοητού .  Άλλωστε  αποτελεί  δεδηλωµένη  

πλατωνική  πεποίθηση  ότι  το  κάθε  τι  προκύπτει  από  το  αντίθετο  του2.  Με  

τον  τρόπο  αυτό  γίνεται  ικανός  ο  άνθρωπος  να  αντιληφθεί  τον  κόσµο  του  

νοητού ,  να  µετέχει  σε  αυτόν .  Η  µετοχή  αυτή  µάλιστα  στο  νοητό  γίνεται  

µε  έναν  διττό  τρόπο ,  αφενός  δια  µέσου  της  µέθεξης  του  απεικάσµατος  

                                                 
1 «Στα  πλαίσια  της  φιλοσοφικής  ανθρωπολογίας  προηγείται  ιστορικά  το  ερώτηµα  

γ ια  τη  σχέση  της  ψυχής  µε  το  σώµα»,  Χ .  Γιανναράς ,  «Η  Μεταφυσική  του  

Σώµατος»,σ .σ .17 .  

 
2 «άρα  αναγκαίον  όσοις  έστ ι  τ ι  εναντ ίον ,  µηδαµόθεν  άλλοθεν  αυτό  γ ίγνεσθαι  ή  εκ  

του  αυτώ  εναντ ίου»,  Φαίδων  70e .   
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στην  ιδέα3,  και  αφετέρου  δια  της  δια  του  αντιθέτου  αισθητού  είδους ,  

αντιληπτικού  προσδιορισµού  του  νοητού  είδους .  Η  διασύνδεση  αυτή  

µεταξύ  αισθητών  και  νοητών  όπως  φανερώνεται  στην  πλατωνική  σκέψη ,  

αποκλείει  την  κλασσική  αντίληψη  του  δυαλισµού  όπου  οι  δύο  αυτές  

πραγµατικότητες  διαστέλλονται  µε  οξύτητα4.  Στην  πραγµατικότητα  αυτό  

που  φανερώνεται  είναι  ότι  για  τον  Πλάτωνα  οι  δύο  κόσµοι  βρίσκονται  σε  

µ ια  συνεχή  αλληλεπίδραση  το  αποτέλεσµα  της  οποίας  δεν  είναι  ο  

διχασµός ,  η  αντιδιαστολή ,  η  αντιπαράθεση ,  αλλά  η  δηµ ιουργική  σύνθεση  

που  προάγει  τον  άνθρωπο5.  Μέσα  από  την  οπτική  αυτή  η  σχέση  του  

σώµατος  και  της  ψυχής  δεν  αποτελεί  µ ια  διαρκή  αντιπαράθεση ,  µ ια  µάχη  

µέχρις  εσχάτων ,  όπου  το  ένα  προσπαθεί  να  επικρατήσει  του  άλλου  

αφανίζοντας  το .  Αυτό  που  ίσως  πραγµατικά  επιδιώκει  ο  Πλάτωνας  να  

αναδείξει ,  είναι  η  πραγµατικότητα  του  ενιαίου  τρόπου  ύπαρξης  τους  

στον  άνθρωπο ,  γεγονός  το  οποίο  εκφράζει  µε  την  µέγιστη  όπως  τη  θέτει  

ανάγκη  της   συµµετρίας  µεταξύ  τους .  Εξασφαλίζεται  έτσι  το  µέγιστο  

αγαθό ,  η  υγεία  του  σώµατος  και  η  αρετή  της  ψυχής ,  απέναντι  στον  

                                                 
3 «και  µέγα  αν  βοώης  ότ ι  ουκ  οίσθα  άλλως  πως  έκαστον  γ ιγνόµενον  ή  µετασχόν  της  

ιδ ίας  ουσίας  εκάστου  ου  αν  µετάσχη»,  Φαίδων101c .  

 
4 Στο  βιβλίο  του  Χ .Γιανναρά  «Η  Μεταφυσική  του  Σώµατος» αναφέρεται :  «Αντίθετα  

µε  τον  Μονισµό ,  που  βλέπει  το  πνεύµα  και  την  ύλη  σαν  εν ια ία  πραγµατικότητα ,  ο  

∆υαλισµός  διαστέλλε ι  µε  οξύτητα  τ ις  δύο  αυτές  πραγµατικότητες»,σ .σ .19 .  

 
5 Όπως  εύστοχα  αναφέρει  ο  Μ .Ανδρόνικος  σε  µ ια  άλλη  δυϊστ ικού  τύπου  διαµάχη  

σχετ ικά  µε  τον  Πλάτωνα (αν  ήταν  κατά  κύριο  λόγο  ποιητής  ή  φιλόσοφος ) :  «Το  

ζήτηµα  ε ίναι  να  δώσουµε  περιεχόµενο  εξακριβωµένο  στις  δύο  αυτές  έννοιες ,  να  

αποδώσουµε  στην  καθεµ ιά  το  µερδικό  της  και  να  συλλάβουµε  την  ουσία  της  

συζυγίας  των  αντ ίζυγων  αυτών  καταστάσεων ,  ή  πλατωνικότερα  να  φτάσουµε  ίσαµε  

την  κοινή  κορυφή ,  όπου  συνάπτονται   ‘δυ ’όντε ’ ,  υπακούοντας  στη  διαλεκτ ική  τους  

γόν ιµη  συνθετ ική  σύγκρουση».Βλ .σχετ .  Ο  Πλάτων  και  η  Τέχνη ,  Εκδ .Νεφέλη ,  

Αθήνα  1984 ,σ .σ .90 .  
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κίνδυνο  της  ασθένειας  και  την  κακίας  που  καραδοκούν6.  Φαίνεται  έτσι ,  

ότι  για  τον  Πλάτωνα  µεταξύ  ψυχής  και  σώµατος  υπάρχει  ένας  ανοιχτός  

δίαυλος  επικοινωνίας  και  αλληλεπίδρασης  όπου  η  ψυχή  επιδρά  στο  σώµα  

και  το  σώµα  επιδρά  στην  ψυχή7.  Προτιµότερο  λοιπόν  είναι  να  

θεωρήσουµε  την  ψυχή  και  το  σώµα  σαν  αυτόνοµα  µέρη  ενός  ενιαίου  

µορφώµατος ,  το  οποίο  είναι  οντολογικά  αυθυπόστατο .  Υπό  το  πρίσµα  

αυτό  αφενός  διατηρείται  ο  διακριτός  χαρακτήρας  τους  ο  οποίος  είναι  

ξεκάθαρος  σε  όλο  το  φάσµα  του  πλατωνικού  έργου ,  και  αφετέρου  

ικανοποιούνται  οι  συνθήκες  της  συνεργασίας ,  της  επικοινωνίας ,  και  της   

αµοιβαίας  διείσδυσης  και  προσδιορισµού .  

 

                                                 
6 «προς  γαρ  υγιε ίας  και  νόσους  αρετάς  τε  και  κακίας  ουδεµ ία  συµµετρία  και  

αµετρία  µε ίζων  ή  ψυχής  αυτής  προς  σώµα  αυτό»,  Τίµαιος  87  d .  

 
7 «αλλά  τουναντ ίον  ψυχή  αγαθή  τη  αυτής  αρετή  σώµα  παρέχε ι  ως  οιόν  τε  

βέλτ ιστον»,Πολιτε ία  403  d .  Επίσης :  «Και  τα  µεν  περί  το  σώµα  νοσήµατα  ταύτη  

συµβαίνε ι  γ ιγνόµενα ,  τα  δε  περί  ψυχήν  διά  σώµατος  έξ ιν  τήδε .» ,  Τίµαιος  86  b ,  και  

λίγο  πιο  κάτω :  «νοσούσαν  και  άφρονα  ίσχων  υπό  του  σώµατος  την  ψυχήν»,  

Τίµαιος  86  d .  
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2.5  ΜΟΝΙΣΜΟΣ-∆ΥΪΣΜΟΣ: ΛΟΓΙΚΗ  ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  

   

     Συχνά  µελετητές  του  Πλάτωνα ,  αποδίδουν  στις  αντιλήψεις  του  έναν  

δυϊστικό  χαρακτήρα .  Χαρακτηριστική  είναι  η  περίπτωση  της  σχέσης  

µεταξύ  του  σώµατος  και  της  ψυχής ,  στον  καθορισµό  της  οποίας  ο  

Πλάτωνας  θεωρείται  συχνά  από  τους  µελετητές  ως  ο  κατεξοχήν  

εκπρόσωπος  της  δυαλιστικής  αντίληψης ,  όπου  το  σώµα  θνητό  και  

υποδεέστερο  της  ψυχής ,  αποτελεί  τη  φυλακή  του ,  ενώ  η  ψυχή  είναι  

ανώτερη  από  το  σώµα ,  θεϊκή ,  και  το  µόνο  που  την  ανακόπτει  από  τη  

θέαση  της  αλήθειας  και  του  όντος  είναι  η  συνύπαρξη  της  µε  το  σώµα1.     

     Εάν  θεωρήσουµε  ότι  πράγµατι  υφίσταται  µ ια  σχέση  του  είδους  

αυτού ,  τότε  προκύπτουν  εύλογα  µ ια  σειρά  από  ερωτήµατα  που  αφορούν  

τη  σηµασία  που  αποδίδει  ο  Πλάτωνας  στο  έργο  του ,  στο  σώµα .  Είναι  

δηλαδή  άξιο  απορίας  πώς  είναι  δυνατόν  κάτι  που  αξιολογείται  ως  

υποδεέστερο  της  ψυχής  και  που  ποιοτικά  απέχει  σε  σηµαντικό  βαθµό  

από  αυτήν ,  να  είναι  σε  θέση  να  ανακόπτει  την  ανοδική  πορεία  της  προς  

το  θεϊκό .  Πώς  δηλαδή  µπορεί  το  υποδεέστερο  να  υπερνικά  του  

καλύτερου ,  και  να  αναδεικνύεται  σε  καθοριστικό  παράγοντα  ο  οποίος  

τελικά  ρυθµ ίζει  ή  σηµατοδοτεί  µ ια  ζωτική  για  την  ανθρώπινη  ύπαρξη  

πορεία  εξέλιξης .  Ακόµη  εάν  η  ψυχή  διαχωρίζεται  από  το  σώµα ,  και  αυτά  

τα  δύο  νοούνται  ως  ξεχωριστές  υποστάσεις ,  τότε  πώς  είναι  δυνατόν  ο  
                                                 
1 Χαρακτηρ ιστ ικά  µπορούµε  να  αναφέρουµε  τον  Πλωτ ίνο :  «Αλλά  µήπως  

οδηγήθηκαν  στο  να  µ ισήσουν  τη  φύση  του  σώµατος ,  επε ιδή  άκουσαν  συχνά  τον  

Πλάτωνα  να  µέµφετα ι  συχνά  το  σώµα  γ ια  τα  εµπόδ ια  που  παρέχε ι  στην  ψυχή  κα ι  

να  λέε ι  ότ ι  κάθε  σώµα  ε ί να ι  κατώτερης  φύσης ; » ,  ΕΝΝΕΑ∆ΩΝ  ΒΙΒΛΙΑ ,  17  1 -4 .    

Σχολ ιάζε ι  σχετ ικά  ο  Γ .  Τζαβάρας :  «Ο  Πλωτ ίνος  αποδ ίδε ι  τη  γνωστ ική  

καταφρόνηση  του  α ισθητού  σώµατος  σε  πλατων ική  επ ίδραση ,  κάνοντας  υπα ιν ι γµό  

στο  πλατων ικό  χωρ ίο  όπου  γ ίνετα ι  λόγος  γ ια  τα  εµπόδ ια  που  ‘παρέχε ι  το  σώµα ’  

στην  ψυχή» .Βλ .σχετ . :   Πλωτ ίνος -ΕΝΝΕΑ∆ΩΝ  ΒΙΒΛΙΑ30-33 ,  Αθήνα -Γιάνν ινα  

1995 ,  Εκδ .∆ωδώνη ,  Εισ -Μτφ -Σχόλ ια :  Γιάννη  Τζαβάρα ,  σηµ .87 ,σ .σ . 314 -315 .  

   Ανάλογες  αντ ιλήψε ι ς  εκφράζουν  ο ι  Τσέλλερ  κα ι  Νέστλε (Βλ .υποσηµε ίωση  2  

στην  ενότητα  2 . 2 ) ,  ο  Χ .Γιανναράς (Βλ .υποσηµε ίωση  4  στην  ενότητα  2 . 4 ) ,  καθώς  

κα ι  πληθώρα  άλλων  µελετητών .  
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Πλάτωνας  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  έργου  του  να  συνδέει  αναπόσπαστα  

τις  λειτουργίες  του  ενός  µε  τις  λειτουργίες  του  άλλου .  Γιατί  κι  αν  ακόµη  

δεχτούµε  ότι  δύο  ξεχωριστές  εννοιολογικά  µονάδες  µπορούν  να   

επηρεάζουν  η  µ ία  την  άλλη ,  η  συσχέτιση  αυτή  αφενός  διατηρεί  πάντοτε  

την  λειτουργική  αυτονοµ ία  των  δύο ,  και  αφετέρου  συνεπάγεται  επίσης  

ότι  κάθε  µ ία  από  αυτές  διατηρεί  δικαίωµα  άρνησης  της  µετοχής  της  στο  

γεγονός  της  συσχέτισης .  Όµως  κάτι  τέτοιο  δεν  συµβαίνει  στον  Πλάτωνα ,  

γιατί  αφενός  η  λειτουργική  αυτονοµ ία  δεν  τηρείται  σε  καµ ία  περίπτωση ,  

αφού  σε  πολλά  σηµεία  του  πλατωνικού  έργου  παρουσιάζονται  ανένδοτα  

λειτουργικά  σύνολα  µεταξύ  σώµατος  και  ψυχής .  Αφετέρου  δεν  νοείται  

ως  δυνατή ,  η  παντελής  αποχή  του  ενός  εκ  των  δύο  µερών  από  την  

λειτουργική  αυτή  συσχέτιση ,  οπότε  υπό  το  δεδοµένο  αυτό  

καταστρατηγείται  κάθε  έννοια  αυτόνοµης  παρουσίας  και  εποµένως  

πραγµατικού  διαχωρισµού .  Τα  ερωτήµατα  αυτά ,  καθώς  και  άλλα  που  

προκύπτουν  κατά  την  εκτύλιξη  µ ιας  δυαλιστικής  προσέγγισης  του  

προβλήµατος ,  δηµ ιουργούν  στον  µελετητή  την  αίσθηση  της  αντιφατικής  

αντιµετώπισης  και  παρουσίασης  του  θέµατος  από  την  πλευρά  του  

Πλάτωνα .  Όµως  µπορεί  ο  µελετητής  να  αρνηθεί  τον  δυαλισµό  που  

αποδίδεται  στον  Πλάτωνα ,  και  να  στραφεί  προς  την  αναζήτηση  µ ιας  

διαφορετικής  προσέγγισης .  Την  ευκαιρία  αυτή  µας  τη  δίνει  ο  Πλάτωνας  

µέσα  από  το  έργο  του ,  και  συγκεκριµένα  µέσα  από  τον  «Παρµενίδη». 

Στο  έργο  αυτό  η  συζήτηση  ανάµεσα  στον  Παρµενίδη  και  το  Ζήνωνα  από  

τη  µ ία  πλευρά ,  και  το  Σωκράτη  από  την  άλλη ,  περιστρέφεται  γύρω  από  

τις  έννοιες  του  ενός  και  των  πολλών ,  του  όµοιου  και  του  ανόµοιου .  Εκεί  

γίνεται  η  εξής  διερεύνηση ,  εάν  τα  όµοια  µπορεί  να  είναι  ανόµοια  και  εάν  

τα  ανόµοια  µπορεί  να  είναι  όµοια .  Ο  Ζήνωνας  υποστηρίζει  ότι  είναι  

αδύνατο  κάτι  τέτοιο  να  συµβαίνει ,  και  εποµένως  τα  πολλά  δεν  υπάρχουν ,  

θέλοντας  ουσιαστικά  να  επιχειρηµατολογήσει  υπέρ  της  θέσης  του  

δασκάλου  του  Παρµενίδη ,  ότι  «το  παν  είναι  εν»(Παρµενίδης  128b). Στο  

σηµείο  αυτό  ο  Σωκράτης  απαντά ,  ότι  στο  βαθµό  που  µετέχει  το  κάθε  τι  

στην  καθαυτή  οµοιότητα  είναι  όµοιο ,  και  στον  βαθµό  που  µετέχει  στην  

καθαυτή  ανοµοιότητα  είναι  ανόµοιο(Παρµενίδης  129a). Εποµένως  την  
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ίδια  στιγµή  κάτι  µπορεί  να  είναι  όµοιο  και  ανόµοιο  µετέχοντας  

αντίστοιχα  στις  καθεαυτό  ιδέες  της  οµοιότητας  και  την  ανοµοιότητας .  

Μετέχοντας  δηλαδή  και  στα  δύο ,  τότε  και  οι  δύο  καταστάσεις  

υφίστανται2.  Γίνεται  εποµένως  φανερό  ότι  πραγµατοποιώντας  ένα  

διαλεκτικό  άλµα(διαλεκτική  των  εναλλακτικών  προοπτικών),  ο  

Πλάτωνας  ξεπερνά  αυτό  το  γραµµ ικό  δίπολο  σκέψης ,  δηλαδή  τα  πάντα  

από  τη  µ ια ,  και  το  ένα  από  την  άλλη ,  υιοθετώντας  µε  τον  τρόπο  αυτό  

εναλλακτικά ,  και  τα  πάντα  και  το  ένα .  Το  τέχνασµα  που  πυροδοτεί  την  

υπέρβαση  αυτή  είναι  η  µέθεξη ,  ο  βαθµός  της  µετοχής  στην  καθεαυτό  

ιδέα  του  ενός  υπό  διερεύνηση  µέρους ,  αλλά  και  στην  καθεαυτό  ιδέα  του  

άλλου  υπό  διερεύνηση  µέρους ,  το  οποίο  επιτρέπει  την  µετοχή  του  

µετέχοντος  και  στα  δύο  αντίθετα  µέρη ,  χωρίς  να  αλλοιώνεται  η   

υπόσταση  του3.  Εάν  επεκτείνουµε  τη  σκέψη  αυτή  θέτοντας  στη  θέση  των  

αντίθετων  µερών  που  εξετάζονται  τη  ψυχή  και  το  σώµα ,  και  στη  θέση  

αυτού  του  κάτι  που  µετέχει  κάθε  φορά  σε  αυτά  την  ανθρώπινη  

υπόσταση ,  τότε  ο  συλλογισµός  µας  θα  διαµορφώνονταν  περίπου  ως  εξής .  

                                                 
2 Στο  σηµε ίο  αυτό  προκύπτε ι  το  ερώτηµα  του  πο ιε ς  ε ί να ι  ο ι  προϋποθέσε ι ς  γ ια  να  

µπορε ί  κάτ ι  να  µετέχε ι  κα ι  στ ι ς  δύο  αυτές  αντ ίθετες  µεταξύ  τους  ι δ έες .  Την  

απάντηση  την  δ ίνε ι  ενδεχοµένως  ο  Πλάτωνας  στον  Σοφιστή ,  όταν  υποστηρ ί ζε ι  ότ ι  

η  επ ικο ινων ία  των  ε ιδών  εξαρτάτα ι  από  το  εάν  υπάρχε ι  µεταξύ  τους  η  δυνατότητα  

της  συναρµογής  ή  όχ ι .  Αντλε ί  το  επ ιχε ίρηµα  αυτό  από  την  γλώσσα ,  όπου  τα  

γράµµατα  σχηµατ ί ζουν  λέξε ι ς  ανάλογα  µε  το  εάν  τα ιρ ιάζουν  ή  όχ ι  µεταξύ  

τους (Σοφιστής  253a -b ) .  Η  γλωσσολογ ική  υφή  του  πλατων ικού  αυτού  

επ ιχε ιρήµατος  µας  επ ι τρέπε ι  να  θεωρήσουµε  ότ ι  η  µετοχή  καθορ ίζετα ι  ως  

δυνατότητα  στο  παραδε ιγµατ ικό  επ ίπεδο ,  ενώ  η  έκφραση  της  εάν  προκύψε ι  ως  

αναγκα ιότητα  ,εκδηλώνετα ι  στο  συνταγµατ ικό  επ ίπεδο .  Με  άλλα  λόγ ια  µπορε ί  

κάτ ι  να  µετέχε ι  ταυτόχρονα  σε  δύο  ι δ έες ,  ακόµη  κα ι  µεταξύ  τους  αντ ίθετες ,  αρκε ί  

να  υπάρχε ι  η  δυνατότητα  σε  επ ίπεδο  αρχετύπων ,  γ ια  αυτού  του  ε ίδους  την  

συσχέτ ιση .  

 
3 «αν  όλα  τα  πράγµατα  µετέχουν  σε  αυτές  τ ι ς  δύο  ι δ έες  που  ε ί να ι  αντ ίθετες ,  κα ι  

γ ι ’αυτό  ε ί να ι  κα ι  µεταξύ  τους ,  χάρη  σε  αυτή  τη  δ ιπλή  συµµετοχή ,  συγχρόνως  

όµο ια  κα ι  ανόµο ια ,  τ ι  ε ί να ι  εδώ  το  εκπληκτ ικό ; »Παρµεν ίδης129a -b ,  µ τφ .  Η .  

Λάγ ιος .  Ανάλογη  αναφορά  υπάρχε ι  κα ι  στο  Φαίδωνα :  102b-103a .  
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Η  ανθρώπινη  υπόσταση  στο  βαθµό  που  µετέχει  στην  καθεαυτό  ιδέα  του  

σώµατος  είναι  σώµα ,  αλλά  και  στο  βαθµό  που  µετέχει  στην  καθεαυτό  

ιδέα  της  ψυχής  είναι  ψυχή ,  χωρίς  όµως  να  χάνει  την  αυθυπαρξία  της  ως  

τέτοια ,  δηλαδή  ως  ανθρώπινη  υπόσταση .  ∆ηλαδή  ο  άνθρωπος   στο  βαθµό  

που  µετέχει  στο  σώµα  είναι  σώµα ,  ενώ  στον  βαθµό  που  µετέχει  στην  

ψυχή  είναι  ψυχή ,  χωρίς  ποτέ  όµως  να  παύει  να  είναι  άνθρωπος .  

Λειτουργώντας  αφαιρετικά ,  µπορούµε  να  πούµε  ότι  εάν  έχουµε  δύο  ιδέες  

τις  οποίες  ονοµάζουµε  Α  και  Β ,  τότε  εάν  µ ία  τρίτη  οντολογικά  αυτόνοµη  

οντότητα  Γ ,  µετέχει  στο  Α ,  γίνεται  Α  κατά  τον  βαθµό  της  µετοχής  του  σε  

αυτό ,  και  εάν  µετέχει  στο  Β ,  τότε  γίνεται  Β  κατά  το  βαθµό  της  µετοχής  

του  σε  αυτό .  Το  Γ  όµως ,  αν  και  κάτι  ξεχωριστό ,  συγκροτείται  από  τις  

ποιότητες  των  Α  και  Β ,  τα  οποία  αποτελούν  συστατικά  µέρη  της  ύπαρξης  

του .  Εποµένως  χωρίς  την  παρουσία  τους ,  κατά  τον  βαθµό  της  µετοχής  

του  σε  αυτά ,  σίγουρα  θα  είναι  κάτι  διαφορετικό  από  το  Γ ,  εποµένως  θα  

είναι  Γ΄ .  Εκτός  όµως  από  την  απουσία  των  Α  και  Β  που  διαφοροποιεί  

την  υπόσταση  του  Γ ,  διαφοροποίηση  επίσης  υπάρχει  και  όταν  

µεταλλαχθεί  η  ποιότητα ,  ο  τρόπος  της  µετοχής  του  Γ  στα  Α  και  Β ,  οπότε  

θα  µετατραπεί  σε  Γ΄΄ .  Εάν  λοιπόν  αναλογιστούµε  τις  άπειρες  

µεταλλάξεις  που  µπορεί  να  υποστεί  ο  τρόπος  της  µετοχής  στα  Α  και  Β ,  

τότε  είναι  εύκολο  να  διαπιστώσουµε  ότι  ανάλογα  άπειρες  θα  είναι  και  οι  

µεταλλάξεις  που  θα  υποστεί  και  το  Γ ,  κατά  τον  βαθµό  της  µετοχής  του  

σε  αυτά .  Καταλήγουµε  λοιπόν  λέγοντας ,  ότι  το  Γ  αποτελεί  ένα  

διακύβευµα  που  άπειρες ,  λεπτεπίλεπτες  διαφοροποιήσεις  του  τρόπου  µε  

τον  οποίο  µετέχει  στα  µέρη  που  το  συγκροτούν ,  το  διαµορφώνουν  όπως  

αυτές  κάθε  φορά  αποκρυσταλλώνονται .  ∆εν  µπορούµε  εποµένως  να  

προσδώσουµε  στο  Γ  ένα  στατικό  χαρακτήρα  ο  οποίος  θα  το  προσδιορίζει  

αµετάκλητα ,  αλλά  επίσης  δεν  µπορούµε  να  καθορίσουµε  καν ,  ένα  

σταθερό  πλαίσιο  µεταβολής  του ,  αφού  κάτι  τέτοιο  θα  σηµαίνει  ότι  

µπορούµε  µε  ακρίβεια  να  προβλέψουµε  τον  τρόπο  και  τον  βαθµό  της  

µετοχής  του .  Η  αδυναµ ία  αυτή  όµως  δεν  σηµαίνει  ότι  υπάρχει  µ ια  

ασυδοσία  στον  καθορισµό ,  ή  µ ια  φραγή  στη  δυνατότητα  να  διαµορφωθεί  

µ ια  συγκεκριµένη  τάση ,  µ ια  ροπή  εξελίξεων  ιδιαίτερου  χρώµατος  και  
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χροιάς .  Έτσι  επεκτείνοντας  τον  συλλογισµό  µας ,  µπορούµε  να  

υποθέσουµε  ότι  τα  Α  και  Β  αντιπροσωπεύουν  δύο  ποιότητες  αντίθετες ,  

και  ότι  το  Γ  εκπροσωπεί  ένα  υπαρκτικό  γεγονός ,  στο  οποίο  

ενσωµατώνονται  ως  ενιαία  υπαρκτική  δυνατότητα  οι  αντίθετες  ποιότητες  

των  Α  και  Β .  Υπό  το  πρίσµα  αυτό ,  εάν  ένα  από  τα  Α  ή   Β  υποστούν  µ ία  

σε  έντονο  βαθµό  διαφοροποίηση  της  ποιότητας  τους ,  χωρίς  αντίστοιχης  

έντασης  ποιοτική  διαφοροποίηση  του  άλλου ,  τότε  η  µετάλλαξη  που  θα  

υποστεί  το  Γ ,  θα  είναι  έντονα  «χρωµατισµένη» από  την  ποιότητα  

µετάλλαξης  αυτού  που  διαφοροποιήθηκε .  Γίνεται  λοιπόν  φανερό  ότι  το  Γ   

µετατοπίζεται  προς  την  ισχυρότερη  κάθε  φορά  τάση  που  αναπτύσσεται .   

Ενώ  λοιπόν  είναι  αδύνατο  να  δούµε  στατικά  το  Γ  ή  υπό  ένα  στατικό  

πλαίσιο  µετάλλαξης ,  είναι  εφικτό  να  εντοπίσουµε  την  τάση  της  εξέλιξης  

του ,  εάν  διακρίνουµε  τις  ποιοτικές  µεταλλάξεις  των  συστατικών  που  το  

συγκροτούν .  Με  άλλα  λόγια ,  αν  θεωρήσουµε  ως  αντίθετες  τις  ιδέες  του  

σώµατος  και  της  ψυχής ,  θα  µπορούσαµε  να  πούµε  ότι  αν  ο  άνθρωπος  ως  

ενιαία  και  αυτόνοµη  υπόσταση  µετέχει  στο  σώµα ,  τότε  στον  βαθµό  που  

µετέχει  σε  αυτό  είναι  σώµα .  Επίσης  στο  βαθµό  που  µετέχει  στην  ψυχή  ,  

είναι  ψυχή .  Άρα  ο  άνθρωπος  ως  ενιαία  και  αυθύπαρκτη  υπόσταση ,  

συνεχίζει  να  υπάρχει  ως  τέτοια ,  παρά  το  ότι  υφίστανται  και  οι  δύο  

καταστάσεις ,  αφού  αυτό  δεν  σηµαίνει  ότι  εξοµοιώνεται  µε  το  σώµα  ή  

την  ψυχή ,  και  άρα  διατηρεί  την  ανοµοιότητα  του  ως  προς  αυτά .  Επειδή  

όµως  ο  άνθρωπος  κατά  τον  βαθµό  µετοχής  του  στο  σώµα  ή  την  ψυχή  

γίνεται  αντίστοιχα  κατά  αναλογία  σώµα  ή  ψυχή ,  µπορούµε  να  πούµε  ότι  

όπου  ο  βαθµός  µετοχής  είναι  πιο  ισχυρός  και  έντονος ,  τότε  θα  κυριαρχεί  

ως  τάση ,  ως  ροπή .  Έτσι  αν  ο  βαθµός  µετοχής  του  ανθρώπου  στο  σώµα  

είναι  έντονος  και  ισχυρός ,  τότε  θα  επικρατεί  σε  αυτόν  η  τάση  προς  το  

σώµα ,  χωρίς  βέβαια  αυτό  να  σηµαίνει  ότι  δεν  µπορεί  η  τάση  αυτή  να  

αναστραφεί .  Αντίστοιχα  θα  συµβαίνει  και  ως  προς  την  ψυχή .  Εν  

κατακλείδι  λοιπόν  θα  επικεντρώναµε  σε  δύο  σηµεία .  Το  πρώτο  είναι  ότι  

ο  δυϊσµός  που  αποδίδεται  στον  Πλάτωνα  ως  χαρακτηριστικό  της  σκέψης  

του  για  τον  άνθρωπο  δεν  υφίσταται ,  τουλάχιστον  υπό  την  µορφή  της  

ουσιαστικής  και  απόλυτης  αντίθεσης  µεταξύ  ψυχής  και  σώµατος .  
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∆εύτερο  σηµείο  επικέντρωσης ,  είναι  ότι  στον  Πλάτωνα  δεν   είναι  δυνατό  

µόνο  ένα  είδος  υπάρξεως ,  µ ια  υπαρκτική  δυνατότητα .  Έτσι  το  παράδοξο  

ή  αντιφατικό  της  πλατωνικής  θεώρησης  για  τη  σχέση  ψυχής-σώµατος ,  

καταρρίπτεται  ως  τέτοιο ,  από  την  υπέρβαση  που  µας  επιτρέπει  η  

διαλεκτική  των  εναλλακτικών  προοπτικών ,  δηλαδή  από  την  δυνατότητα  

της  εναλλακτικής  µετοχής  της  ανθρώπινης  υπόστασης  προς  τη  µορφή  

που  διαφορετικά  κάθε  φορά ,  µέσω  συσχετισµών ,  αποκρυσταλλώνεται .  
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2.6 Η  ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ  

    

     Οι  εναλλακτικές  προοπτικές  ή  δυνατότητες  του  τρόπου  της  ύπαρξης ,  

γίνονται  φανερές  στις  αντιλήψεις  που  εκφράζει  ο  Πλάτωνας  σχετικά  µε  

την  έννοια  της  σωµατοποίησης  της  ψυχής .  Εάν  δηλαδή  ο  άνθρωπος  

αφεθεί  στην  κυριαρχία  των  επιδιώξεων  του  σώµατος ,  τότε  ουσιαστικά  

αφήνεται  στο  να  κυριαρχήσει  µέσα  του  ο  παραπλανητικός  κόσµος  των  

αισθήσεων1.  Έτσι  δεν  µπορεί  να  αντιληφθεί  την  αλήθεια  του  κόσµου  που  

δεν  υπόκειται  στην  εµβέλεια  των  αισθήσεων ,  του  κόσµου  των  ιδεών ,  

γεγονός  το  οποίο  δεν  του  επιτρέπει  να  προσεγγίσει  την  πραγµατικότητα  

του ,  υπό  την  έννοια  ότι  δεν  τον  αφήνει  να  την  επιδιώξει  καν ,  µ ια  και  

αγνοεί  παντελώς  την  ύπαρξη  της .  Η  πέραν  του  αναγκαίου  βαθµού  

συσχέτιση  µε  το  σώµα ,  κάνει  την  ψυχή  να  θεωρεί  ότι  η  αλήθεια  

βρίσκεται  σε  αυτά  που  το  σώµα  θεωρεί  ως  αληθινά2.  Έτσι  η  ψυχή  

αποµακρύνεται  από  τη  θέαση  του  όντος  και  στρέφεται  προς  το  

                                                 
1 «Όταν  η  ψυχή  χρησ ιµοπο ιε ί  το  σώµα  γ ια  να  εξετάσε ι  κάτ ι  ή  µε  την  µεσολάβηση  

της  όρασης  ή  µε  την  µεσολάβηση  της  ακοής  ή  µε  την  µεσολάβηση  κάπο ιας  άλλης  

αίσθησης -γ ιατ ί  αυτό  σηµαίνε ι  µε  τη  µεσολάβηση  του  σώµατος ,  το  να  εξετάζε ι ς  

κάτ ι  µε  την  µεσολάβηση  των  α ισθήσεων -δηλαδή  µε  τ ι ς  α ισθήσε ι ς ,  τότε  

παρασύρετα ι  από  το  σώµα  προς  αυτά  που  δεν  δ ιατηρούν  ποτέ  την  ταυτότητα  τους  

κα ι  η  ί δ ια  περ ιπλαν ι έτα ι ,  ταράζετα ι  κα ι  ι λ ι γγ ιά  σαν  µεθυσµένη ,  επε ιδή  έρχετα ι  σε  

επαφή  µε  τέτο ιου  ε ίδους  πράγµατα» ,  Φαίδων  79c ,  µ τφ .  Φιλολογ ική  οµάδα  

Κάκτου .   

 
2 Ο  άνθρωπος  που  στηρ ίζε ι  την  ύπαρξη  του  στην  πλασµατ ική  ι κανοπο ίηση  που  ο ι  

σωµατ ικές  ηδονές  του  προσφέρουν ,  θα  δυσανασχετε ί  δ ικα ιολογηµένα  στην  ι δ έα  

του  θανάτου ,  κα ι  θα  επ ιδ ιώκε ι  µε  κάθε  τρόπο  τα  χρήµατα  κα ι  τ ι ς  τ ιµές ,  γ ιατ ί  

µόνο  αυτά  θα  µπορούν  να  αποτελέσουν  κρ ι τήρ ιο  πλήρωσης  εκε ίνου  που  αυτός  

θεωρε ί  ως  πραγµατ ικό .  Από  την  άλλη  πλευρά  όταν  ο  άνθρωπος  δεν  παρασύρετα ι  

από  τ ι ς  επ ιθυµ ί ε ς ,  αλλά  τ ι ς  περ ιφρονε ί  κα ι  ε ί να ι  συγκρατηµένος  απέναντ ι  τους ,  

τότε  ε ί να ι  σώφρων  καθώς  περ ιορ ί ζε ι  τον  συσχετ ισµό  του  µε  το  σώµα  στον  βαθµό  

που  αυτό  ε ί να ι  αναγκα ίο ,  κα ι  έτσ ι  δ ιάγε ι  τον  φιλοσοφικό  τρόπο  του  β ίου (Φαίδων  

68c ) .  
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µεταβαλλόµενο  γίγνεσθαι .  ∆ιατηρώντας  τα  λειτουργικά  της  

χαρακτηριστικά  η  ψυχή  συνεχίζει  να  επιτελεί  το  έργο  της ,  αλλά  αυτό  

γίνεται  µε  λάθος  προσανατολισµό ,  αφού  τα  µέρη  που  συγγενεύουν  µε  

τον  κόσµο  του  γίγνεσθαι  σαν  βαρίδια  την  στρέφουν  προς  τα  κάτω .  Ο  

Πλάτωνας  τονίζει  ότι  δεν  είναι  θέµα  ικανότητας  της  ψυχής  των  

ανθρώπων  ως  γνωστικό  όργανο ,  η  αποτελεσµατικότητα  τους  στο  να  

θεαθούν  τα  όντα ,  αλλά  το  πρόβληµα  έγκειται ,  στην  αδυναµ ία  τους  να  

έχουν  επίγνωση  στο  προς  τα  πού  πρέπει  να  στρέψουν  την  ικανότητα  τους  

αυτή3.  Όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρει  ο  Πλάτωνας ,  ο  άνθρωπος  µε  κάθε  

ηδονή  και  θλίψη  ουσιαστικά  υποβαθµ ίζει ,  µεταλλάσσει  την  ψυχή  του ,  

την  σωµατοποιεί(«ποιεί  σωµατοειδή»), µε  αποτέλεσµα  να  την  κάνει  να  

θεωρεί  ως  µόνη  πραγµατικότητα  αυτή  που  σχετίζεται  µε  το  ορατό ,  το  

υλικό ,  το  παροδικό4.  Αν  και  η  πλατωνική  αυτή  αντίληψη  προσοµοιάζει  

                                                 
3 «…αν  έπα ιρνε  κάπο ιος  ένα  µαχα ίρ ι  κ ι  άρχ ι ζε  από  την  πα ιδ ική  ηλ ικ ία  να  της  

κόβε ι  ( της  ψυχής )ολόγυρα  τα  µέρη  που  συγγενεύουν  µε  τον  κόσµο  του  γ ί γνεσθα ι  

κα ι  που  µε  την  πολυφαγ ία  κα ι  τη  λαγνε ία  κα ι  τ ι ς  άλλες  ηδονές  έχουν  

προσκολληθε ί  επάνω  της  κα ι  σαν  κοµµάτ ια  µολύβ ι  της  γυρ ί ζουν  την  όψη  προς  τα  

κάτω…τότε  η  ί δ ια  αυτή  δύναµη  των  ί δ ιων  ανθρώπων  θα  έβλεπε  τα  αληθ ινά  τόσο  

ξεκάθαρα  όσο  κ ι  αυτά  στα  οπο ία  ε ί να ι  τώρα  στραµµένη» ,  Πολιτε ία  519b ,  µ τφ .  

Ν .Σκουτερόπουλος ) .   

 
4 «Γιατ ί  γνωρ ίζουν  ο ι  φίλο ι  της  µάθησης  ότ ι  η  ψυχή  τους  ε ί να ι  ολοκληρωτ ικά  

δεµένη  κα ι  προσκολληµένη  στο  σώµα ,  κα ι  ότ ι  δ ια  της  β ίας  αναγκάζετα ι  σαν  να  

βρ ίσκετα ι  σε  δεσµωτήρ ιο ,  να  ερευνά  τα  όντα  δ ιαµέσου  του  σώµατος  κα ι  όχ ι  µε  

τον  ί δ ιο  τον  εαυτό  της .  Έτσι  µέσα  σε  πλήρη  αµάθε ια  περ ιφέρετα ι ,  µέχρ ι ς  ότου  

κάπο ια  στ ιγµή  µπορέσε ι  να  καταλάβε ι  ότ ι  το  φοβερό  αυτό  δεσµωτήρ ιο  της ,  

δηµ ι ουργε ί τα ι  µε  την  επ ιθυµ ί α ,  κα ι  εποµένως  ο  ί δ ιο ς  ο  δέσµ ι ο ς  ε ί να ι  συνεργός  

κα ι  α ίτ ιο ς  των  δεσµών  του .  Για  τους  λόγους  αυτούς  η  ψυχή  του  φιλοσόφου  δεν  

πρέπε ι  να  εναντ ιώνετα ι  σε  αυτή  την  αποδέσµευση ( της  ψυχής  από  τ ι ς  επ ιθυµ ί ε ς ) ,  

αλλά  θα  πρέπε ι  να  απέχε ι  από  τ ι ς  ηδονές ,  τ ι ς  επ ιθυµ ί ε ς ,  τ ι ς  λύπες  κα ι  τους  

φόβους  όχ ι  γ ια  αυτούς  τους  λόγους  που  ο ι  πολλο ί  νοµ ί ζουν ,  δηλαδή  τ ι ς  

αρρώστ ιε ς  που  µπορε ί  να  προκληθούν  κα ι  τα  έξοδα ,  αλλά  γ ιατ ί  µε  µ ι α  τέτο ια  

συµπερ ιφορά  ο  άνθρωπος  κ ινδυνεύε ι  να  πάθε ι  αυτό  που  ε ί να ι  το  µεγαλύτερο  κακό  

από  όλα .  ∆ηλαδή  να  ευχαρ ιστηθε ί  ή  να  λυπηθε ί  έντονα  η  ψυχή  του  ανθρώπου  από  

κάτ ι  που  θεωρε ί  ότ ι  ε ί να ι  ξεκάθαρο  κα ι  αληθ ινό ,  ενώ  πρόκε ι τα ι  γ ια  ορατά  
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µε  έναν  αυστηρό  κώδικα  ηθικής ,  στην  πραγµατικότητα  είναι  κάτι  

ολότελα  διαφορετικό .  Ο  Πλάτωνας  δεν  προβάλλει  ένα  κανονιστικό  

πλαίσιο  το  οποίο  νοµοτελειακά  οδηγεί  στην  αρετή  ή  το  αγαθό ,  γιατί  οι  

περιορισµοί  αυτοί  από  µόνοι  τους  δεν  έχουν  την  ικανότητα  αυτή5.  

Εκείνο  που  επιδιώκει  ο  Πλάτων  είναι  ο  απεγκλωβισµός  της  ανθρώπινης  

αντίληψης ,  όσον  αφορά  την  ικανότητα  διάκρισης  ανάµεσα  στην  αέναη  

αλήθεια  και  το  πρόσκαιρο  ψεύδος .  Η  προσέγγιση  αυτή  εποµένως  οδηγεί  

τον  φιλόσοφο  στην  επιδίωξη  της  κάθαρσης ,  ως  αναγκαία  και  

απαρέγκλιτη  οδό  της  πορείας  του .  

 

                                                                                                                                              
πράγµατα  τα  οπο ία  δεν  ε ί να ι  ούτε  ξεκάθαρα ,  ούτε  αληθ ινά ,  αλλά  αποτελούν  

αυταπάτες  που  κάνουν  τη  ψυχή  δέσµ ι α  του  σώµατος .  Γίνετα ι  δέσµ ι α  γ ιατ ί  κάθε  

ηδονή  κα ι  λύπη  ε ί να ι  σαν  ένα  καρφί  που  καρφώνε ι  την  ψυχή  στο  σώµα ,  κα ι  µε  

τον  τρόπο  αυτό  στερεώνε ι  τη  ψυχή  κάνοντας  τη  σωµατοε ιδή (ή  σωµατ ική ) ,  οπότε  

έπε ι τα  θεωρε ί  ως  αληθ ινά  εκε ίνα  που  κα ι  το  σώµα  θεωρε ί  ότ ι  ε ί να ι  έτσ ι ,  µ ιας  κα ι  

έχουν  π ια  συσσωµατωθε ί .  Έτσι  µε  το  να  συµµερ ί ζετα ι  πλήρως  τη  γνώµη  του  

σώµατος  αποκτά  τους  ί δ ιους  τρόπους  κα ι  την  ί δ ια  ζωή  µε  αυτό ,  έτσ ι  που  βγα ίνε ι  

µολυσµένη  από  τη  συναναστροφή  της  αυτή ,  οπότε  όταν  έρθε ι  ο  θάνατος  δεν  

µπορε ί  να  µετέχε ι  στο  θε ίο ,  στο  καθαρό» .Φαίδων  82e  –83e ,  µ τφ .  Φιλολογ ική  

οµάδα  Κάκτου .  

 
5 Όµως  όλο ι ,  εκτός  από  τους  φιλοσόφους ,  ε ί να ι  εγκρατε ί ς  κα ι  απέχουν  από  

κάπο ιες  ηδονές ,  γ ιατ ί  φοβούντα ι  µήπως  στερηθούν  κάπο ιες  άλλες  ηδονές  από  τ ι ς  

οπο ίε ς  κυρ ιαρχούντα ι .  Έτσι  συµβα ίνε ι  το  παράδοξο ,  ενώ  εκε ίνο ι  ονοµάζουν  

ακολασία  το  να  εξουσ ιάζετα ι  κάπο ιος  από  τ ι ς  ηδονές ,  στην  ουσ ία  κα ι  εκε ίνο ι  να  

κυρ ιαρχούντα ι  από  ηδονές  κα ι  µε  τον  τρόπο  αυτό  να  κυρ ιαρχούν  πάνω  σε  άλλες  

ηδονές .  Έτσι  µπορούµε  να  πούµε  ότ ι  ο ι  άνθρωπο ι  αυτο ί  έχουν  γ ίνε ι  σώφρονες  

προς  χάρ ιν  της  ακολασίας .  Μια  τέτο ια  όµως  συναλλαγή  ανταλλαγής  ηδονών  µε  

ηδονές ,  λυπών  µε  λύπες ,  φόβων  µε  φόβους  δεν  ε ί να ι  ορθή  µε  βάση  την  αρετή ,  

αλλά  στην  πραγµατ ικότητα  όλα  αυτά  πρέπε ι  να  ανταλλάσσοντα ι  µε  ένα  µόνο  

νόµ ισµα ,  την  φρόνηση .  Φαίδων  68e -69b ,  µ τφ .  Φιλολογ ική  οµάδα  Κάκτου .  
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2.7  Η  ΕΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΣΗΣ  

   

     Με  την  έννοια  της  κάθαρσης  προσδιορίζει  ο  Πλάτωνας  την  

διαδικασία  «του  να  αποχωρίζει  ο  άνθρωπος  κατά  την  διάρκεια  της  ζωής  

του  την  ψυχή  όσο  γίνεται  από  το  σώµα ,  και  να  την  εθίζει  στο  να  

ξεσηκώνεται  πανταχόθεν  από  όλα  τα  µέρη  του  σώµατος ,  και  να  

συγκεντρώνεται  και  να  ζει ,  στις  παρούσες  και  στις  µέλλουσες  συνθήκες ,  

καθεαυτό ,  µόνη  µε  τον  εαυτό  της ,  αφού  λυθεί  από  τα  δεσµά  καθώς  λέµε  

του  σώµατος»1. Πρέπει  δηλαδή  η  ψυχή  να  µένει  όσο  το  δυνατόν  

περισσότερο  αναπόσπαστη  από  την  συσχέτιση  της  µε  το  σώµα ,  µ ια  και  

το  ζητούµενο  για  τον  άνθρωπο  δεν  είναι  να  ζήσει  ή  να  πεθάνει ,  αλλά  να  

καθαρθεί ,  ώστε  η  ψυχή  µετά  τον  θάνατο  να  είναι  ελεύθερη  από  τα  

σωµατικά  δεσµά .  Στην  πραγµατικότητα  δεν  πρόκειται  για  µη  συσχέτιση  

µε  το  σώµα ,  κάτι  που  αντιτίθεται  στην  ανθρώπινη  φύση ,  αλλά  πρόκειται  

για  έναν  ιδιαίτερο  τρόπο  συσχέτισης  ο  οποίος  χαρακτηρίζεται  από  

ιδιαίτερες  ισορροπίες  που  η  τήρηση  τους  οδηγεί  τον  άνθρωπο  προς  το  

θείο2.Αναδεικνύεται  έτσι  ένας  διαφορετικός  ρόλος  του  σώµατος ,  καθώς  

αυτό  είναι  που  δίνει  την  δυνατότητα  στην  ψυχή  να  ανακτήσει  την  

αγνότητα ,  την  καθαρότητα  της .  Γιατί  αν  δεν  υπήρχε  η  κοινωνία  µε  το  

σώµα  κατά  την  διάρκεια  της  θνητής  ζωής ,  η  ψυχή  θα  ήταν  

καταδικασµένη  να  πλανιέται  φορτωµένη  µε  την  διαστρεβλωµένη  

αντίληψη  για  το  τι  είναι  το  αληθινό ,  χωρίς  να  έχει  την  δυνατότητα  να  

απεµπλακεί  από  αυτό .  Η  κοινωνία  εποµένως  της  ψυχής  µε  το  σώµα  που  

σηµατοδοτείται  µε  την  γέννηση  µπορεί  να  αποτελέσει  την  οδό  της  

σωτηρίας  της ,  ή  την  οδό  της  περαιτέρω  παγίδευσης  της .  Επειδή  όµως  η  

δυνατότητα  απεµπλοκής  της  ψυχής  προσφέρεται  µόνο  µέσω  της  

κοινωνίας  της  µε  το  σώµα ,  προκύπτει  έστω  και  µε  έµµεσο  τρόπο  µ ια  

                                                 
1  Φαίδων  67  c -d ,  µ τφ .  Φιλολογ ική  οµάδα  Κάκτου .  
2 «…κα ι  όπως  ακρ ιβώς  λέγετα ι  γ ια  όσους  έχουν  µυηθε ί ,  περνά  αληθ ινά  τον  

υπόλο ιπο  χρόνο  συντροφ ιά  µε  θεούς» ,  Φαίδων  81a ,  µ τφ .  Φιλολογ ική  οµάδα  

Κάκτου .  
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ερµηνεία  για  την  αναγκαιότητα  συνύπαρξης  τους  στον  άνθρωπο3.  Ο  

τρόπος  όµως  της  συνύπαρξης  δεν  µπορεί  παρά  να  ειδωθεί  σε  ένα  ενιαίο  

πρίσµα  µε  τον  τρόπο  διαχωρισµού ,  σηµείο  που  µας  στρέφει  στο  να  

εξετάσουµε  την  πλατωνική  ερµηνεία  για  τον  θάνατο .  

 

                                                 
3 «Θα  απε ίχε  βέβα ια  η  ψυχή  από  το  σώµα ,  όπως  ο ι  ι δ έες  απέχουν  από  την  ύλη .  

Αλλά  γ ια  τη  στ ιγµή ,  η  ψυχή  δεν  έχε ι  απαλλαγε ί  από  την  σάρκα  κα ι  τότε  βλέπε ι  

τον  εαυτό  της  υποχρεωµένο  να  χρησ ιµοπο ιήσε ι  αυτό  το  εµπόδ ιο  σαν  ένα  όργανο  

που  χωρ ί ς  αυτό  αυτή  δεν  µπορε ί  τ ίποτε  κα ι  πρ ιν  από  όλα ,  τ ίποτε  από  ότ ι  η  ί δ ια  

επ ιθυµε ί :  να  γνωρ ίσε ι  τ ι ς  ι δ έες  κα ι  να  τ ι ς  µ ιµηθε ί .  Το  παν  έτσ ι  συνοψίζετα ι  στο  

να  κάµε ι  αυτό  το  όργανο ,  όσο  µπορε ί  π ιο  τέλε ιο  µε  καθηµερ ινές  ασκήσε ι ς» ,  

V .Go ldschmid t ,  «Ο  Πλατων ισµός  κα ι  η  σύγχρονη  σκέψη» ,  σ .σ . 65 ,  

Eκδ .Αναγνωστ ίδη .  
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2.8  Ο  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΣΤΗ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΤΟΥ  ΠΛΑΤΩΝΑ  

      

     Ο  θάνατος  για  τον  Πλάτωνα  είναι  χωρισµός  ψυχής  και  σώµατος ,  τα  

µέρη  που  έχουν  συντεθεί  και  συνυπάρξει  για  πολύ  καιρό ,  τα  οποία  

αποµακρύνονται  και  συνεχίζουν  την  ύπαρξη  τους  ξέχωρα ,  απαλλαγµένα  

το  ένα  από  την  συσχέτιση  µε  το  άλλο(Φαίδων  64c).  Ο  θάνατος  

σηµαίνεται  από  τον  διαχωρισµό  των  συνθετικών  µερών  που  συνιστούν  

την  ανθρώπινη  ύπαρξη(Φαίδων  79b), συµβάν  που  διακόπτει  το  

ανθρώπινο  υπαρκτικό  γεγονός .  Έτσι  η  ανθρώπινη  ύπαρξη  αποκτά  τον  

χαρακτήρα  του  παροδικού ,  του  εφήµερου ,  που  ο  θάνατος  δύναται  να  την  

ανακαλεί  αµετάκλητα1.  Όµως  το  εφήµερο  γεγονός  της  ανθρώπινης  

ύπαρξης ,  που  είναι  έρµαιο  στον  θάνατο ,  κατέχει  θεµελιώδη  ρόλο  στον  

προσδιορισµό  της  πορείας  της  ψυχής .  Ο  θάνατος  για  τον  Πλάτωνα  δεν  

είναι  ένα  συµβάν  µε  µονοσήµαντη  κατάληξη2,  αλλά  η  βαρύτητα  του  και  

ο  τρόπος  καθορισµού  του  εξαρτάται  από  την  σχέση  που  αναπτύχθηκε  

µεταξύ  ψυχής  και  σώµατος  κατά  την  διάρκεια  της  ανθρώπινης  ζωής .  Η  
                                                 
1 Τελ ικά  το  παροδ ικό ,  εφήµερο  κα ι  πεπερασµένο  ε ί να ι  η  ανθρώπινη  ύπαρξη .  Εάν  

αναλογ ιστούµε  τ ι ς  πλατων ικές  αναφορές  στον  ‘Τίµαιο ’  ότ ι  το  σώµα  ε ί να ι  ύλη  που  

εκ  της  αταξ ίας  αποκτά  µορφή  κα ι  τάξη ,  θα  δούµε  ότ ι  καθεαυτό ,  η  ύλη  που  

αποτελε ί  το  σώµα  δεν  αφαν ίζετα ι  οντολογ ικά  στη  δ ιάρκε ια  του  χώρου  κα ι  του  

χρόνου .  Απλώς  µεταβάλλετα ι  ως  προς  τη  µορφή  κα ι  τ ι ς  κανον ικότητες  που  την  

συγκροτούν ,  της  δ ίνουν  συνοχή .  Η  ψυχή  επ ίσης  µε  σαφήνε ια  ορ ί ζετα ι  ως  αέναη  

κα ι  άφθαρτη .  Εάν  όµως  η  ύλη  από  την  οπο ία  αποτελε ί τα ι  το  σώµα  κα ι  η  ψυχή  

ποτέ  δεν  παύουν  να  υφίσταντα ι  κ ι  εποµένως  υπερβα ίνουν  τη  χρον ικότητα (ή  τη  

δ ιάσταση  του  χρόνου ) ,  τότε  το  µόνο  που  υπόκε ι τα ι  στην  απαρέγκλ ι τη  φθαρτότητα  

του  γ ί γνεσθα ι  ε ί να ι  η  ανθρώπινη  ύπαρξη .  Έτσι  ενώ  ύλη  κα ι  ψυχή  δ ιαχρον ικά  

υφίσταντα ι (έστω  κ ι  αν  το  καθένα  µε  τον  τρόπο  του  πο ιοτ ικά  µεταλλάσσετα ι ) ,  το  

µόρφωµα  που  συγκροτούν  ως  αυτόνοµο  υπαρκτ ικό  γεγονός ,  ο  άνθρωπος ,  ε ί να ι  

αυστηρά  πεπερασµένο ,  τραγ ικά  κα ι  απαρέγκλ ι τα  θνητό  κα ι  εφήµερο .   

 
2 «εκε ίνος  µεν  γαρ  απλήν  ο ιµόν  φησιν  ε ι ς  Άιδου  φέρε ιν ,  η  δ ’ούτε  απλή  ούτε  µ ί α  

φαίνετα ι  µο ι  ε ί να ι .  Ουδέ  γαρ  αν  ηγεµόνων  έδε ι ,  ου  γαρ  που  τ ι ς  αν  δ ιαµάρτο ι  

ουδαµόσε  µ ιας  οδούς  ούσης .  Νυν  δε  έο ικε  σχ ίσε ι ς  τε  κα ι  τρ ιόδους  πολλάς  έχε ιν» ,  

Φαίδων  108a .  
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σχέση  σώµατος  και  ψυχής  µπορεί  να  αναπτυχθεί  µόνο  µέσα  από  την  

ανθρώπινη  ύπαρξη ,  η  οποία  αν  και  πρόσκαιρη  και  φθαρτή ,  

αναδεικνύεται  έτσι  σε  µ ια  µοναδική  ευκαιρία ,  που  δίνει  την  δυνατότητα  

υπέρβασης  της  θνητότητας ,  της  προσέγγισης  του  θεϊκού .  Ο  θάνατος  

λοιπόν  µπορεί  να  είναι  επιθυµητός  γιατί  οδηγεί  στο  θεϊκό3,  ή  και  να  

είναι  ανεπιθύµητος  γιατί  αποτελεί  µ ια  ακόµη  πράξη  στον  ατελείωτο  

κύκλο  των  γεννήσεων  και  του  πόνου  της  θνητότητας(Φαίδων  81c-82b).     

     Ο  φιλόσοφος  είναι  αυτός  που  δεν  αποστρέφεται  τον  θάνατο ,  γιατί  το  

φυσικό  αποτέλεσµα  του  θανάτου-ο  χωρισµός  της  ψυχής  από  το  σώµα-θα  

βρεθεί  σε  απόλυτη  συµφωνία  µε  αυτό  που  σε  όλη  του  την  ζωή  επιδιώκει .  

Η  ψυχή  του  θα  είναι  απαλλαγµένη  από  τις  παραµορφωτικές(πέραν  του  

αναγκαίου)συµφύσεις  του  συγχρωτισµού  της  µε  το  σώµα .  Αυτό  βέβαια  

µπορεί  να  συµβεί  µόνο  σαν  αποτέλεσµα  της  προσπάθειας  του  να  

αποδεσµεύσει(απολύων) την  ψυχή  από  την  επικοινωνία  µε  το  σώµα  (την  

ψυχήν  από  της  του  σώµατος  κοινωνίας) µε  διαφορετικό  τρόπο  

(διαφερόντως) από  ότι  οι  υπόλοιποι  άνθρωποι4.   

     Άρα  το  γεγονός  του  θανάτου  µετατοπίζεται  από  την  συµβατή  του  

εννοιολογική  οριοθέτηση ,  χάνει  τον  οριστικό  και  απότοµο  χαρακτήρα  

του ,  και  θεωρείται  ως  µ ία  διαρκής  διαδικασία ,  ένας  τρόπος  προσέγγισης  

της  ψυχής  στα  του  σώµατος .  Η  αντίληψη  αυτή  µεταθέτει  τον  θάνατο ,  ως  

µ ία  πράξη  που  το  περιεχόµενο  της  αφήνεται  στην  ευχέρεια  της  

ανθρώπινης  βούλησης .  Από  την  στιγµή  που  ο  θάνατος  γίνεται  

επιθυµητός  και  εξαρτάται  από  τον  τρόπο  δράσης  του  ανθρώπου ,  η  

θνητότητα  µεταβάλλει  την  έννοια  της .  Γιατί  ταυτόχρονα  µε  την  
                                                 
3 «ο  δε  κεκαθαρµένος  τε  κα ι  τετελεσµένος  εκε ίσε  αφικόµενος  µετά  θεών  

ο ικήσε ι» ,  Φαίδων  69c .  Επίσης  «Εις  δε  γε  θεών  γένος  µη  φιλοσοφήσαντ ι  κα ι  

παντελώς  καθαρώ  απ ιόντ ι  ου  θέµ ι ς  αφικνε ίσθα ι  αλλ ’ή  τω  φιλοµαθε ί» ,  Φαίδων  

82b -c .  

 
4 «Άρ ’ουν  πρώτον  µεν  εν  το ι ς  το ιούτο ι ς  δήλος  εστ ιν  ο  φιλόσοφος  απολύων  ότ ι  

µάλ ιστα  την  ψυχήν  από  της  του  σώµατος  κο ινων ίας  δ ιαφερόντως  των  άλλων  

ανθρώπων» ,  Φαίδων  64d -65a .  
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µετατόπιση  της  σηµασίας  του  θανάτου  µετατοπίζεται  και  αυτή  της  ζωής .  

Η  ζωή  αποτελεί  ένα  πεδίο  άσκησης  θανάτου5,  αποδεσµεύεται  από  την  

µονοµερή  σύνδεση  της  µε  τις  ηδονές  και  τις  φροντίδες  του  σώµατος ,  και  

αποτελεί  την  γέφυρα  για  το  θείο(Βλ .  και  σηµ.3). Πρόκειται  για  µ ια  

αντιστροφή  της  οπτικής  των  πολλών ,  που  επιτυγχάνει  ο  πλατωνικός  

στοχασµός ,  όπου  η  ζωή  φαίνεται  ως  µ ια  διαρκής  προσπάθεια  θανάτου ,  

και  ο  θάνατος  ως  η  απαρχή  της  πραγµατικής  και  αιώνιας  ζωής .  Η  

θνητότητα  και  η  αθανασία  δεν  αποτελούν  πια  δύο  συγκρουόµενους  

κόσµους  που  ο  ένας  αντιµάχεται  τον  άλλο ,  αλλά  γίνονται  δύο  διαδοχικές  

καταστάσεις  της  ίδιας  πραγµατικότητας .  Ο  Πλάτωνας  επιχειρεί  µ ια  

γνωσιολογικής  και  ψυχολογικής  υφής  ερµηνεία  της  αντιστροφής  αυτής .  

Όταν  το  σώµα  κοινωνεί  µε  την  ψυχή  κατά  την  διερεύνηση  του  όντος ,  

ταράζει  την  ψυχή  και  δεν  την  αφήνει  να  προσεγγίσει  την  αλήθεια  και  

την  φρόνηση6,  καθώς  ανατρέπει  τους  συσχετισµούς  µεταξύ  των  µερών  

της  ψυχής .  Όµως  η  κοινωνία  σώµατος  και  ψυχής  είναι  δεδοµένη  και  

είναι  αδύνατον  να  απαλειφθεί  πλήρως .  Οπότε  ο  φιλόσοφος  πρέπει  να  

ελαχιστοποιήσει  όσο  είναι  δυνατόν-στο  βαθµό  του  αναγκαίου7-την  

                                                 
5    «ο ι  ορθώς  φιλοσοφούντες  αποθνήσκε ιν  µελετώσι» ,  Φαίδων  67e .  
6 «όταν  δε  γε  αυτή  καθ ’αυτήν  σκοπή ,  εκε ίσε  ο ίχετα ι  ε ι ς  το  καθαρόν  τε  κα ι  αε ί  ον  

κα ι  αθάνατον  κα ι  ωσαύτως  έχον ,  κα ι  ως  συγγενής  ούσα  αυτού  αε ί  µετ ’εκε ίνου  τε  

γ ί γνετα ι ,  ότανπερ  αυτή  καθ ’αυτήν  γένητα ι  κα ι  εξή  αυτή ,  κα ι  πέπαυτα ί  τε  του  

πλάνου  κα ι  περ ί  εκε ίνα  αε ί  κατά  ταυτά  ωσαύτως  έχε ι ,  άτε  το ιούτων  εφαπτοµένη ,  

κα ι  τούτο  αυτής  το  πάθηµα  φρόνησ ι ς  κέκλητα ι» ,  Φαίδων  79d .  Ο  Πλάτων  δ ίνε ι  

στην  φρόνηση  έναν  δ ιαρκή  χαρακτήρα ,  όπου  η  ψυχή  βρ ίσκετα ι  πάντα  κοντά  στο  

ον ,  χωρ ί ς  π ια  εµπόδ ια  κα ι  πλάνη .  Η  φρόνηση  δηλαδή  ε ί να ι  αποτέλεσµα  µ ιας  

πολύχρονης  προσπάθε ιας .  

 
7 Ο  αναγκα ίος  βαθµός ,  χρησ ιµοπο ιε ί τα ι  συχνά  από  τον  Πλάτων  κα ι  δε ικνύε ι  την  

συνε ιδητοπο ίηση  από  την  πλευρά  του  της  ελάχ ιστης  ορ ιακής  συσχέτ ισης  που  

υπάρχε ι  µεταξύ  ψυχής  κα ι  σώµατος ,  αλλά  κα ι  της  εκπορευόµενης  από  την  σχέση  

αυτή ,  φροντ ίδας ,  που  πρέπε ι  να  έχε ι  ο  φιλόσοφος  γ ια  το  θνητό  µέρος  της  ύπαρξης  

του .  Για  τον  λόγο  αυτό  πολύ  προσεκτ ικά  στ ι ς  εκφράσε ι ς  του  που  αφορούν  την  

ενδε ικνυόµενη  γ ια  τον  φιλόσοφο  δ ιάκρ ιση  ψυχής  κα ι  σώµατος ,  αφήνε ι  το  
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κοινωνία  αυτή ,  αφού  ο  ύψιστος  στόχος  του  είναι  η  αναζήτηση  του  όντος .  

Υπό  αυτή  την  έννοια  ο  φιλόσοφος  επιζητά  τον  θάνατο ,  όχι  όµως  τον  

φυσικό  θάνατο ,  αλλά  το  λειτουργικό  για  την  γνωστική  ικανότητα  της  

ψυχής  αποτέλεσµα  του  θανάτου ,  στον  µέγιστο  βαθµό  που  αυτό  είναι  

δυνατόν  να  γίνει .  

 

                                                                                                                                              
περ ιθώρ ιο  του  απαρα ίτητου ,  του  µη  δυνατού  να  παρακαµφθε ί .  Ενδε ικτ ικά  

µπορούµε  να  αναφέρουµε :  

- «πε ίθουσα  δε (η  ψυχή )εκ  τούτων ( των  α ισθήσεων )µεν  αναχωρε ίν ,  όσον  µη  ανάγκη  

αυτο ί ς  χρήσθα ι» .Φαίδων  83a .  

-«Τι  δε  τας  άλλας  τας  περ ί  το  σώµα  θεραπε ίας ,  δοκε ί  σο ι  εντ ίµους  ηγε ίσθα ι  ο  

το ιούτος…καθ ’όσον  µη  πολλή  ανάγκη  µετέχε ιν  αυτών» .  Φαίδων  64d .  

-«…η  του  το ιούτου ( του  αληθ ινού  φιλοσόφου )πραγµατε ία  ου  περ ί  το  σώµα  ε ί να ι ,  

αλλά  καθ ’όσον  δύνατα ι  αφεστάνα ι  αυτού ,  προς  δε  την  ψυχήν  τετράφθα ι» .  Φαίδων  

64e .  
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3.1  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

     Η  αγωγή  στην  πλατωνική  σκέψη  αποτελεί  µ ια  µοναδική  δίοδο  

διαµέσου  της  οποίας  οι  άνθρωποι  έχουν  την  δυνατότητα  να  

υπερκεράσουν  τα  αδιέξοδα  της  θνητής  τους  φύσης  και  της  κοινωνικής  

δυσπραγίας  που  τους  περιβάλλει .  Η  αγωγή  δηλαδή  στοχεύει  στον  

άνθρωπο  και  την  εσωτερική  του  υπέρβαση  και  τελειοποίηση ,  η  οποία  

στην  συνέχεια  σαν  φυσικό  επακόλουθο  θα  επιφέρει  την  βελτίωση  της  

κοινωνίας1.  Αναδεικνύεται  έτσι  στον  θεµελιώδη  εκείνο  παράγοντα  

διαµέσου  του  οποίου  ο  άνθρωπος  θα  µπορέσει  να  προσεγγίσει  τους  

απώτερους  στόχους  της  ύπαρξης  του ,  καθώς  του  δίνει  την  δυνατότητα  

να  απεγκλωβιστεί  από  τον  τραχύ  κόσµο  του  γίγνεσθαι  και  να  αντικρίσει  

τον  κόσµο  της  αλήθειας  και  του  θεϊκού ,  αλλά  και  να  δοµήσει  µ ια  υγιή  

κοινωνική  οργάνωση  βασισµένη  στην  δικαιοσύνη  και  την  αρετή .  Η  

ανθρωποκεντρική  αυτή  προσέγγιση  απελευθερώνει  σε  έναν  βαθµό  τον  

άνθρωπο  από  την  θνητότητα  και  το  κοινωνικό  του  περιβάλλον ,  και  του  

δίνει  τη  δυνατότητα  να  προχωρήσει  µε  βάση  τη  δική  του  βούληση  και  

δύναµη  στην  προσέγγιση  µ ιας  µετά  ανθρώπινης  κατάστασης  που  τείνει  

προς  το  θεϊκό .  Παρά  τον  υπερβατικό  χαρακτήρα  αυτής  της  πορείας  

µετάβασης  ο  Πλάτωνας  δεν  απαλείφει  την  ανάγκη  για  τη  δηµ ιουργική  

συµµετοχή  του  ανθρώπου  στα  κοινά ,  µε  στόχο  τη  βέλτιστη  δυνατή  

κοινωνική  οργάνωση .   

                                                 
1 Αυτή  η  δ ι τ τή  λε ι τουργ ία  της  αγωγής  προς  το  ενδουποκε ιµεν ικό  αρχ ικά  κα ι  το  

ενδοπολ ι τε ιακό  επ ίπεδο  στη  συνέχε ια  παρουσ ιάζετα ι  αναλυτ ικά  από  τον  

∆ .Λαµπρέλλη .  Τοποθετε ί  την  µετάβαση  µεταξύ  των  δύο  αυτών  επ ιπέδων  στη  

δ ιαδ ικασ ία  κατά  την  οπο ία  η  δράση  του  λογ ισµού  ενάντ ια  στην  ηδονή  κα ι  την  

λύπη  γ ίνετα ι  κο ινά  αποδεκτή  σε  µ ι α  πόλη .  Τότε  ο  λογ ισµός  λέγετα ι  νόµος .  

Βλ .σχετ .  ∆ .Λαµπρέλλης ,  Επιθυµ ί α  κα ι  Τραγωδ ία ,  Εκδ .∆ωδώνη ,  Αθήνα -Γιάνν ινα  

1995 ,σ .σ . 91 -102 .   
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   Μετατοπίζεται  στην  πλατωνική  αντίληψη  της  παιδείας  η  βαρύτητα  

από  τα  ορατά  και  φθαρτά  στα  όντα  τα  νοητά  και  αέναα2.  Το  ότι  τίθεται  

το  ον  ιεραρχικά  σε  προτεραιότητα ,  δεν  σηµαίνει  ότι  δεν  αναγνωρίζεται  

και  δεν  επιδιώκεται  η  αναγκαιότητα  της  εύρυθµης  και  δίκαιης  

λειτουργίας  στον  κόσµο  του  γίγνεσθαι3.  Μπορούµε  έτσι  να  πούµε  ότι  

διακρίνουµε  στον  Πλάτωνα  µ ια  υπερβατική  θεµελίωση  της  αγωγής  όπου  

το  ίδιο  το  γεγονός  της  παιδείας  νοηµατοδοτείται  από  το  αγαθό .  Είναι  

δηλαδή  το  αγαθό  η  απροϋπόθετη  προϋπόθεση  της  παιδείας ,  κάτι  που  

σηµαίνει  την  αιτιακής  φύσεως  αφετηριακή  θέση  του  στην  τροφοδοσία  

του  παιδαγωγικού  γεγονότος ,  όντας  όµως  το  ίδιο  αναίτιο4.  Ταυτόχρονα  

όµως   τελεολογικά  προσανατολίζει  την  πορεία  της  αγωγής  καθώς  αυτή  

ανελίσσεται  µεταξύ  των  συµπληγάδων  του  αναγκαίου  και  εκείνου  χωρίς  

το  οποίο ,  το  αναγκαίο  δεν  θα  ήταν  ποτέ  αναγκαίο .  Πρόκειται  για  ευφυή  

υπέρβαση  ενδεικτική  της  πλατωνικής  σκέψης  καθώς  επιτυγχάνει  

                                                 
2 «…έτσ ι  πρέπε ι  να  στραφε ί  η  ψυχή  από  την  περ ιοχή  του  γ ί γνεσθα ι  προς  την  άλλη  

πλευρά ,  ώσπου  να  γ ίνε ι  ι κανή  η  ψυχή  να  αντ ικρύζε ι  το  ον  κα ι  το  π ιο  φωτε ινό  από  

το  ον ,  κα ι  ισχυρ ι ζόµαστε  ότ ι  αυτό  ε ί να ι  το  αγαθό…Εποµένως  η  πα ιδε ία  θα  ε ί να ι  

η  τέχνη  γ ια  αυτό  το  πράγµα ,  γ ια  την  µεταστροφή  της  ψυχής…»,  Πολιτε ία  518c4 -

518d7 ,  µ τφ .  Ν .Μ .Σκουτερόπουλος .  

 
3 «…θα  κοπ ιάζουν  κα ι  γ ια  τα  ζητήµατα  του  κράτους  κα ι  θα  αναλαµβάνουν  

αξ ιώµατα  γ ια  χάρη  της  πόλης  θεωρώντας  αυτή  την  δραστηρ ιότητα  τους  όχ ι  κάτ ι  

όµορφο  αλλά  κάτ ι  αναγκα ίο» ,  Πολιτε ία  540b ,  µ τφ .  Ν .Μ .Σκουτερόπουλος .  

 
4 Αυτό  το  σηµε ίο  εκκ ίνησης  που  δεν  ε ί να ι  κα ι  δεν  εξαρτάτα ι  από  κάπο ια  υπόθεση  

φαίνετα ι  να  περ ιγράφε ι  ο  Πλάτων  στην  Πολιτε ία :  «…λέγοντας  εγώ  το  άλλο  τµήµα  

του  νοητού  εννοώ  αυτό  που  η  πορε ία  του  λόγου  το  αγγ ί ζε ι…χρησ ιµοπο ιώντας  τ ι ς  

υποθέσε ι ς  όχ ι  ως  πρώτες  αρχές  αλλά  τωόντ ι  ως  υποθέσε ι ς ,  κάτ ι  σαν  πάτηµα  κα ι  

αφετηρ ία  γ ια  να  φθάσε ι  ίσαµε  το  ανυπόθετο ,  την  πρώτη  αρχή  του  παντός…»,  

511b ,  µ τφ .Ν .Μ .Σκουτερόπουλος .  Σύµφωνα  µε  τον  Be rna rd  W i l l i ams  ο  Πλάτωνας  

περ ιγράφοντας  την  εκπα ίδευση  των  φυλάκων  αναφέρετα ι  σε  «µ ι α  απολύτως  

λογ ική  κα ι  σαφή  κατασκευή  που ,  κατά  µ ι α  έννο ια ,  θεµελ ιώνετα ι  στο  αυτεξήγητο  

σηµε ίο  εκκ ίνησης  του  Αγαθού . » .  Βλ .  σχετ .  Πλάτων :  Η  επ ινόηση  της  φιλοσοφίας ,  

Αθήνα  2001 ,  Εκδ .  Ενάλ ιος ,  µ τφ .  Μίρκα  Σκαρά ,σ .σ . 63 .   
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ταυτόχρονα  την  διάκριση  και  τον  συγκερασµό  ανάµεσα  στο  αισθητό  

φυσικό  και  το  νοητό  µεταφυσικό ,  εγείροντας  όµως  αξιώσεις  γεφύρωσης  

των  δύο  οντολογικών  επιπέδων ,  κάτι  που  φαίνεται  να  απασχολεί  τον  

Πλάτωνα  στο  σύνολο  του  έργο  του .  Αναδεικνύεται  µε  τον  τρόπο  αυτό  η  

αγωγή  σε  έναν  πολυεπίπεδο  και  πολύπλοκο  µηχανισµό ,  που  έργο  του  

είναι  ο  οντολογικός  κύκλος  του  θανάτου  και  της  γέννησης .  Θάνατος  της  

θνητότητας  υπό  την  έννοια  της  απελευθέρωσης  από  το  θνητό  και  

εφήµερο ,  και  γέννηση  της  αθανασίας  υπό  την  έννοια  της  αφύπνισης  της  

αντίληψης  στο  θεϊκό  και  αιώνιο5.  Κύρια  επιδίωξη  εποµένως  είναι  η  

αγωγή  να  έχει  την  δυνατότητα  να  προετοιµάζει  τον  άνθρωπο ,  υπό  τους  

όρους  που  τον  χαρακτηρίζουν  ως  ον  που  ανήκει  στο  γίγνεσθαι ,  αλλά  να  

απευθύνεται  στις  ανάγκες  που  εκπληρώνουν  τις  προσδοκίες  του  ως  ον  

που  κατάγεται  και  αποβλέπει  προς  το  είναι .   

 

                                                 
5 Η  Μαραγγ ιανού  σχολ ιάζε ι  την  πο ιοτ ική  δ ιαφοροπο ίηση  της  αντ ίληψης  προς  µ ι α  

µετά -ανθρώπινη  κατάσταση  λέγοντας  : «…ο  χώρος  του  απόλυτου  ε ί να ι  απρόσιτος  

σε  κάθε  λογ ική  προσέγγ ιση .  Για  να  τον  φτάσε ι  ο  άνθρωπος  πρέπε ι  να  

πραγµατοπο ιήσε ι  το  άλµα  που  θα  τον  φέρε ι  από  το  ο ικε ίο  επ ίπεδο  των  

ανθρώπινων  δυνατοτήτων  κα ι  του  εµπε ιρ ικού  στον  υπερβατ ικό  χώρο  του  

παράδοξου  κα ι  της  αποκάλυψης ,  όπου  κυρ ιαρχε ί  η  άµεση  θέα ,  η  άλογη  

συνε ιδητοπο ίηση  κα ι  η  εσωτερ ική  β ίωση» .  Βλ .σχετ .  Πλατων ικά  Θέµατα ,  Αθήνα  

1994 ,  Εκδ .  Καρδαµ ί τσα ,  Ευαγγελ ία  Μαραγγ ιανού -∆ερµούση ,  σ .σ . 104 .   
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3.2  ΤΟ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  

      

     Στην  πλατωνική  σκέψη  αποτελεί  πρωταρχικό  παράγοντα  για  την  

εσωτερική  πορεία  του  ανθρώπου ,  η  ικανότητα  του  να  αποκτά  γνώσεις ,  

οι  οποίες  αφορούν   την  πρακτική  εφαρµογή  σε  διάφορα  πεδία ,  και  οι  

οποίες  εκ  των  πραγµάτων  πρέπει  να  είναι  αποτελεσµατικές .  Πρέπει  

όµως  η  εκµάθηση  αυτή  να  µην  γίνεται  σε  επίπεδο  έκφρασης  ή  σε  τελικό  

στάδιο  εκτύλιξης  της  γνώσης ,  αλλά  να  γίνεται  σε  επίπεδο  αρχής .  Ο   

άνθρωπος  δηλαδή  οφείλει  να  αντιλαµβάνεται  τις  αρχές ,  τους  

µηχανισµούς  που  διέπουν  την  κάθε  εξειδικευµένη  γνώση ,  χωρίς  βέβαια  

να  την  απορρίπτει  και  αυτή  στον  βαθµό  που  του  είναι  απαραίτητη .  

     Χαρακτηριστικό  άλλωστε  είναι  η  συχνή  χρήση  από  µέρους  του  

Πλάτωνα  παραδειγµάτων  από  διάφορες  τέχνες ,  προκειµένου  να  µεταβεί  

διαµέσου  αυτών  στο  θέµα  το  οποίο  πραγµατεύεται .  Αναφερόµενος  σε  

ένα  παράδειγµα  από  µ ια  τέχνη  το  οποίο  είναι  προσιτό  στις  γνωστικές  

συνειδήσεις  των  συµµετεχόντων  στους  διάλογους  του ,  επιτυγχάνει  να  

µεταφέρει  την  βαθύτερη  αρχή  που  το  διέπει  στον  υπό  διερεύνηση  

προβληµατισµό .  Φωτίζει  έτσι  ένα  σύνθετο  ζήτηµα  µέσα  από  την  

ανάδειξη  της  κοινής  αρχής  µεταξύ  παραδείγµατος  και  θεωρητικού  

προβληµατισµού .  Με  τον  τρόπο  αυτό  γίνεται  δυνατό  να  µετασχηµατίσει  

σε  ικανούς  προς  λήψη  κωδικούς  την  ανώτερη  γνώση  που  θέλει  να  

µεταδώσει .   

     Ο  µετασχηµατισµός  αυτός  έχει  αποτέλεσµα  να  γίνονται  αντιληπτές  

από  την  ανθρώπινη  νόηση  αυτές  οι  βαθύτερες  αλήθειες ,  όχι  µόνο  ως  

διανοητικά  µορφώµατα  αποκοµµένα  από  την  πρακτική  εφαρµογή  της  

ανθρώπινης  σκέψης ,  αλλά  ως  τρισδιάστατες  πραγµατικότητες  που  έχουν  

ζωντάνια  και  ικανότητα  αυτόνοµης  και  αυτοτελούς  ανάπτυξης  στην  

ανθρώπινη  δράση .  ∆ηλαδή  όταν  ο  άνθρωπος  καθώς  βιώνει  τις  

καταστάσεις  στην  ζωή  του  δεν  ταυτίζεται  µε  αυτές  στο  πεδίο  που  έχουν  

εκτυλιχθεί ,  αλλά  ανελίσσεται  η  σκέψη  και  η  κατανόηση  του  προς  τις  

αιτίες  ή  τις  αρχές  που  τις  έχουν  προκαλέσει ,  τότε  µπορούµε  να  πούµε  

ότι  έχει  αντιληφθεί  και  έχει  καταχωρίσει  στην  εµπειρία  του  όχι  µόνο  
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ότι  σχετίζεται  µε  την  συγκεκριµένη  κατάσταση  και  τα  χαρακτηριστικά  

που  την  προσδιορίζουν ,  αλλά  ότι  έχει  αντιληφθεί  αναρίθµητες  

διαφορετικές  καταστάσεις  που  θα  µπορούσαν ,  θα  ήταν  δυνατές  να  

προκύψουν  από  τις  συγκεκριµένες  αιτίες  ή  τις  αρχές  που  έχουν  

εντοπισθεί1.   

      ∆ιακρίνει  λοιπόν  ο  Πλάτωνας  επεκτείνοντας  την  θεωρία  του  των  

ιδεών ,  τα  αισθητά  αντικείµενα  των  επιστηµών  από  τις  νοητές  αρχές  που  

αυτά  εκπορεύονται .  Αναδεικνύει  µε  τον  τρόπο  αυτό  έναν  τελείως  

διαφορετικό  τρόπο  προσέγγισης  της  γνώσης ,  όπου  το  αισθητό  απλώς  

χρησιµεύει  στο  να  αποµονωθούν ,  να  γίνουν  κατανοητές  οι  αρχές  των  

επιστηµών .  Από  το  αντιληπτικό  αυτό  όριο  και  µετά ,  ο  αισθητός  κόσµος  

του  γίγνεσθαι  παύει  να  αποτελεί  το  κεντρικό  πεδίο  διερεύνησης ,  και  το  

κέντρο  βάρους  µετατίθεται  στο  νοητό  κόσµο  του  όντος .   

     Παρατηρούµε  εποµένως  ότι  αυτή  η  ανελικτική  πορεία  της  σκέψης  

που  ανεβάζει  τον  άνθρωπο  ψηλά  από  τον  τραχύ  κόσµο  του  ψεύδους  

προς  την  θέαση  της  αλήθειας ,  είναι  ακριβώς  αυτή  η  διαλεκτική  

ανακάλυψη  από  τον  άνθρωπο  της  αρχής  που  διέπει  τα  συµβάντα ,  εάν  τα  

συµβάντα  µέσα  από  την  διαδικασία  αυτή  απογυµνωθούν  από  τα  

ιδιαίτερα  κάθε  φορά  χαρακτηριστικά  τους2.  Χαρακτηριστικά  τα  οποία  

καθώς  είναι  συναισθηµατικά  ή  κοινωνικά  φορτισµένα  λειτουργούν  σαν  

πέπλα  που  αποκρύπτουν  την  θέαση  της  αλήθειας ,  του  όντος .  Αναφέρει  

συγκεκριµένα  ο  Πλάτωνας  ότι  η  αληθής  πλευρά  του  λόγου  είναι  λεία  

                                                 
1 «Επειδή  τα  πάντα  µέσα  στη  φύση  ε ίναι  συγγεν ικά  και  η  ψυχή  τα  έχε ι  µάθει  όλα ,  

τ ίποτε  δεν  εµποδίζε ι ,  αν  ένα  µόνο  ξαναφέρει  κανείς  στο  νου  του…µόνος  του  να  

ξαναβρεί  όλα  τα  άλλα ,  φτάνει  να  έχε ι  θάρρος  και  να  µην  αποκάµε ι  ερευνώντας»,  

Μένων  81c-d ,  µτφ .  Β ,Τατάκης .  

 
2 «Εκείνος  λοιπόν  που  ε ίναι  ικανός  να  το  κάνει  αυτό -το  έργο  της  διαλεκτ ικής  

επιστήµης - ,  ξεδιαλύνε ι  πολύ  καθαρά ,  πως  µ ια  ιδέα  πέρα  γ ια  πέρα  απλώνεται  

διαπερνώντας  πολλές  άλλες ,  που  η  κάθε  µ ια  τους  µένε ι  χωριστή ,  και  πως  άλλες  

διαφορετ ικές  συναµεταξύ  τους  περικλε ίνουνται  από  µ ιαν  άλλη  απέξω ,  και  πάλι  πως  

µ ια  ιδέα  µέσα  από  πολλά  σύνολα  συλλαµβάνεται  σε  µ ιαν  ενότητα ,  και  πως  πολλές  

ιδέες  µένουν  όλως  διόλου  ξεχωριστές»,  Σοφιστής  253d ,µτφ .∆ .Γληνός .  
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και  θεία  και  κατοικεί  επάνω ,  ψηλά ,  µαζί  µε  τους  θεούς ,  ενώ  η  ψευδής  

πλευρά  του  µένει  κάτω ,  χαµηλά  µαζί  µε  τα  πλήθη  των  

ανθρώπων(Κρατύλος  408c). 

     Γίνεται  λοιπόν  φανερό  ότι  για  τον  Πλάτωνα  αυτή  είναι  η  διαδικασία  

µε  την  οποία  µπορεί  ο  άνθρωπος  να  γνωρίσει  την  αλήθεια ,  και  

εποµένως  αυτό  είναι  το  ζητούµενο  και  στην  παιδεία  του ,  να  µπορέσει  

δηλαδή  ο  άνθρωπος  να  αποκτήσει ,  να  καλλιεργήσει  αυτήν  ακριβώς  την  

ικανότητα  αντιµετώπισης  των  καταστάσεων  που  τον  περιβάλλουν  αλλά  

και  κυρίως  του  ίδιου  του ,  του  εαυτού .  Μόνο  έτσι  θα  µπορέσει  να  

υπερβεί  την  θνητή  του  φύση  η  οποία  τον  περιορίζει  σε  ένα  

πεπερασµένο  γνωστικό  πλαίσιο ,  και  δεν  του  επιτρέπει  να  επεκταθεί  σε  

πεδία  όπου  δεν  άπτονται  άµεσα  του  βεληνεκούς  των  αισθήσεων  του .  

     Η  µέθοδος  αυτή  της  διαλεκτικής  ανέλιξης  µέχρι  την  θέαση  της  

αρχής ,  της  αλήθειας  γίνεται  φανερή  σε  όλα  σχεδόν  τα  έργα  του  

Πλάτωνα  που  έχουν  διαλογική  µορφή ,  στοιχείο  που  υποδεικνύει  ότι  

εκτός  από  τον  δραµατουργικό  χαρακτήρα  που  αποκτούσαν ,  

αποτελούσαν  συνειδητή  επιλογή  για  τον  φιλόσοφο  και  ως  µέσο  παιδείας  

και  αγωγής  για  τους  αναγνώστες  του ,  αφού  ουσιαστικά  τους  

προετοίµαζε  για  τον  τρόπο  µε  τον  οποίο  προσωπικά  και  µοναδικά  θα  

µπορούσαν  να  προσεγγίσουν  οι  ίδιοι  την  γνώση .  ∆εν  ήταν  εποµένως  το  

κύριο  µέληµα  του  να  φτάσει  στην  γνώση  και  στη  συνέχεια  να  την  

µεταδώσει ,  αυτή  άλλωστε  ήταν  η  καταδικαστέα  από  τον  Πλάτωνα  

πρακτική  των  σοφιστών ,  αλλά  κυρίως  ενδιαφέρονταν  να  µεταδώσει  την  

πορεία ,  τον  τρόπο ,  τον  µηχανισµό  µέσα  από  τον  οποίο  οι  άνθρωποι  θα  

µπορούσαν  οι  ίδιοι  να  ανακαλύψουν  την  γνώση  µέσα  από  την  δική  τους  

εσωτερική  διαδροµή  προς  αυτήν3.  Έτσι  η  πορεία  του  ανθρώπου  

                                                 
3  Άλλωστε  δεν  πρέπει  να  παραβλέπουµε  ότι  για  τον  Πλάτωνα  η  γνώση  που  αφορά  

την  αληθινή  ουσία  των  όντων ,  δεν  µπορεί  να  διατυπωθεί  µε  το  λόγο ,  ενώ  κι  αν  

ακόµη  µπορούσε  δεν  θα  ήταν  ωφέλιµη .  Αναφέρει  σχετικά  στην  Ζ΄  Επιστολή (341 c-

d) :  «…γιατί  η  γνώση  τους  δεν  µπορεί  να  διατυπωθεί  µε  το  λόγο ,  όπως  άλλες  

γνώσεις ,  αλλά  µέσα  από  µακρόχρονη  κοινή  αναζήτηση  της  ουσίας  του  πράγµατος  

και  την  αδιάκοπη  απασχόληση  µε  το  πρόβληµα ,  ξαφνικά ,  σαν  το  φως  που  ανάβει  από  
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ακολουθεί  µ ια  βαθµ ιαία  µεταβολή  και  όχι  µ ια  ακαριαία  µετάλλαξη ,  

αποτελεί  δηλαδή  µ ια  προοδευτική  ποιοτική  εκλέπτυνση ,  µ ια  κλιµάκωση  

προς  την  αληθινή  γνώση .  

 

                                                                                                                                              
µ ία  σπίθα ,  γεννιέται  στην  ψυχή  και  ύστερα  τρέφεται  µόνη  της».  Λίγο  πιο  

κάτω (341e-342a) ,  συνεχίζε ι :  «Αλλά  ούτε  ωφέλιµη  πιστεύω  πως  θα  ήταν  για  τους  

ανθρώπους  η  ανακοίνωση  των  σκέψεων  που  γίνονται  επάνω  σε  αυτό  το  

πρόβληµα(την  αληθινή  ουσία  των  όντων ) ,  παρά  µόνο  για  µερικούς  λίγους ,  όσοι  είναι  

ικανοί  µόνοι  τους ,  µε  µ ια  µ ικρή  υπόδειξη ,  να  ανακαλύψουν  την  αλήθεια ,  ενώ  τους  

υπόλοιπους  θα  τους  γέµ ιζε ,  άλλους  µε  µ ια  άστοχη  περιφρόνηση  που  δεν  ταιριάζει  

καθόλου ,  κι  άλλους  µε  µ ια  γεµάτη  αξιώσεις  και  άστοχη  ελπίδα ,  πως  τάχα  έµαθαν  

κάποια  πολύ  υψηλά  πράγµατα».  Μτφ .  Ηρώ  Κορµπέτη .  
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3.3  Η  ΕΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ  ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ  ΑΝΕΛΙΞΗΣ  

 

     Η  έννοια  της  κλιµάκωσης ,  της  προοδευτικής  ανέλιξης  είναι  ιδιαίτερα  

χαρακτηριστική  της  πλατωνικής  σκέψης .  ∆εν  υπάρχει  στο  πλατωνικό  

έργο  η  παρουσία  µ ιας  άµεσης  µεταβολής ,  µ ιας  εντυπωσιακής  

µετάλλαξης ,  που  σαν  ένα  σοφιστικό  τέχνασµα  θα  µπορούσε  να  αλλάξει ,  

να  ανατρέψει  οριστικά  σε  ελάχιστο  χρόνο  την  ανθρώπινη  πορεία  προς  τη  

γνώση .  Οποιαδήποτε  µεταβολή  συµβαίνει  είτε  θετική ,  είτε  αρνητική  για  

την  πορεία  του  ανθρώπου  είναι  αποτέλεσµα  µακροχρόνιο  το  οποίο  έχει  

προκύψει  σαν  φυσικό  επακόλουθο  ενός  συγκεκριµένου  τρόπου  δράσης .  

Ο  Πλάτωνας  πιστεύει  στην  ελεύθερη  βούληση  του  ανθρώπου ,  η  οποία  

ακόµη  και  στις  χειρότερες  συνθήκες  είναι  ικανή  να  τον  οδηγήσει  σε  µ ια  

µετρηµένη  και  γεµάτη  φρόνηση  ζωή1.  Η  ελεύθερη  βούληση  οδηγεί  τον  

άνθρωπο  προς  µ ια  συγκεκριµένου  είδους  συµπεριφορά  και  αντιµετώπιση  

της  ζωής  του ,  η  οποία  συµβαδίζει  µε  την  αναζήτηση  συγκεκριµένων  

επιδιώξεων  που  επιλέγει .   

   Επειδή  όµως  ο  άνθρωπος  που  αναζητά  κάτι  το  σταθερό  και  άφθαρτο ,  

ενώ  βρίσκεται  σε  έναν  κόσµο  φθοράς  και  γέννησης ,  βιώνει  την  

αντιθετική  δύναµη  αυτών  των  δύο  έλξεων ,  είναι  απαραίτητο  να  

προετοιµαστεί  αναβαθµό  προς  αναβαθµό ,  βήµα  προς  βήµα  για  να  

επιτύχει  την  υπέρβαση ,  την  θέαση  του  κόσµου  των  ιδεών .  Στο  Συµπόσιο  

ο  Πλάτων  αναφέρεται  στην  έννοια  της  βαθµ ιαίας  αποκάλυψης ,  κάνοντας  

λόγο  για  την  κλιµακωτή  θέαση  της  οµορφιάς  από  κάποιον  που  την  

                                                 
1 Στην  Πολιτε ία -619b-εκε ί  που  ο ι  ψυχές  καλούντα ι  να  επ ιλέξουν  την  ζωή  που  θα  

ακολουθήσουν  αναφέρε ι  ο  Πλάτων :  «Ακόµη  κα ι  σε  εκε ίνον  που  θα  παρουσ ιαστε ί  

τελευτα ίος ,  αν  κάνε ι  την  επ ιλογή  του  µε  λογ ισµό  κα ι  γνώση ,  κα ι  ζήσε ι  µε  

αυστηρότητα ,  του  επ ιφυλάσσετα ι  ένας  αγαπητός  κα ι  όχ ι  κακός  β ίος .  Μήτε  αυτός  

που  θα  εκλέξε ι  πρώτος  να  ε ί να ι  ανέµελος ,  µήτε  ο  τελευτα ίος  να  χάνε ι  το  

κουράγ ιο  του»(µ τφ .Ν .Μ .  Σκουτερόπουλος ) .  Αναδε ικνύετα ι  εδώ  η  π ίστη  του  

Πλάτωνα  στην  ελεύθερη  βούληση  του  ανθρώπου  η  οπο ία  ε ί να ι  ι κανή  να  τον  

στρέψε ι  προς  το  καλύτερο  ή  το  χε ιρότερο  δυνατό  ανάλογα  µε  τον  τρόπο  δράσης  

που  θα  επ ιλέξε ι .   
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αναζητά ,  αποκάλυψη  που  εκκινεί  από  την  οµορφιά  ενός  ωραίου  σώµατος  

και  καταλήγει  µέσω  διαδοχικών  διευρύνσεων  της  αντίληψης ,  στην  θέαση  

της  ίδιας ,  καθεαυτό  της  οµορφιάς2.  Πρόκειται  δηλαδή  για  µ ια  

οντολογική  µετάβαση  από  τον  κόσµο  του  αισθητού  στον  κόσµο  του  

νοητού ,  η  οποία  µπορεί  και  επιτυγχάνεται  µόνο  µέσα  από  διαδοχικές  

αντιληπτικές  εµβαπτίσεις  του  ανθρώπου .  Οι  αναβαθµοί  αυτής  της  

ανελικτικής  πορείας ,  γίνονται  αναπόσπαστο  µέρος  της  συνολικής  

διαδικασίας ,  και  εποµένως  η  αναγκαιότητα  της  παρουσίας  τους  

αµετάκλητη .  Η  ανθρωπολογική  προβολή  αυτής  της  ικανής  και  αναγκαίας  

σχέσης ,  που  υπάρχει  µεταξύ  των  οντολογικών  επιπέδων  στο  

γνωσιολογικό  πεδίο ,  οδηγεί  και  στην  αντίστοιχη  υπαρκτική  συσχέτιση  

µεταξύ  σώµατος  και  ψυχής .  

     Η  πίστη  του  Πλάτωνα  στην  κλιµακωτή  προσέγγιση  των  ανθρώπινων  

επιδιώξεων ,  αναδεικνύεται  επίσης  στο  έβδοµο  βιβλίο  της  Πολιτείας ,  

µέσα  από  την  παρουσίαση  του  µακροχρόνιου  προγράµµατος  εκπαίδευσης  

για  τους  φιλόσοφους ,  ιδανικούς  κυβερνήτες .  Αυτό  το  πρόγραµµα  αγωγής  

χαρακτηρίζεται  από  προοδευτική  δόµηση  και  ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  

των  εκπαιδευόµενων ,  µε  στόχο  οι  περισσότερο  ικανοί  από  αυτούς  να  

φτάσουν  στην  υπέρτατη  γνώση  που  µπορούν  οι  θνητοί .  Όλη  η  δοµή  του  

βασίζεται  στην  σταδιακή  επαφή  του  ανθρώπου  µε  γνώσεις  και  επιστήµες  

της  εποχής ,  µέσα  από  µακρόχρονη  και  πολύπλευρη  προετοιµασία  του  

σώµατος  και  της  ψυχής .  Το  ζητούµενο  της  διαδικασίας  αυτής  είναι  να  

υπάρχει  αρµονική  εξισορρόπηση  σωµατικής  και  πνευµατικής  

καλλιέργειας .  Ο  άνθρωπος  έτσι  προετοιµάζεται  κατάλληλα  ώστε  η  επαφή  

του  µε  τα  γνωστικά  πεδία  των  επιστηµών  να  του  επιτρέπει  να  µπορεί  να  

αποστασιοποιηθεί  από  το  αισθητό  αντικείµενο  τους ,  και  να  αντλήσει  τις  

κοινές  αρχές  που  διέπουν  την  γνώση  τους ,  χρησιµοποιώντας  τις  πάνω  σε  

νοητά  προβλήµατα3.  Όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρεται  από  τον  Πλάτωνα  

                                                 
2  «…αλλά  αυτό  το  θε ίον  καλόν  δύνα ι το  µονοε ιδές  κατ ιδε ί ν» ,  Συµπόσ ιο  210a -

211c .  
3 Ο  Tay lo r  σχολ ιάζοντας  τον  τρόπο  µε  τον  οπο ίο  ο  Πλάτωνας  αντ ιµετωπ ίζε ι  τ ι ς  

επ ιστήµες  αναφέρε ι :  «Η  βασική  σκέψη  ε ί να ι  απλούστατη .  Σε  όλες  τ ι ς  επ ιστήµες ,  
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θα  µπορέσουν  να  δουν  τις  σκόρπιες  γνώσεις  που  έλαβαν  από  την  παιδική  

τους  ηλικία  σε  ένα  συνοπτικό  συνταίριασµα  που  θα  φανερώνει  τη  

συγγένεια  της  µ ιας  γνώσης  µε  την  άλλη ,  αλλά  και  µε  τη  φύση  του  

όντος(Πολιτεία  537c).Με  τον  τρόπο  αυτό  γίνεται  δυνατόν  να  συλλάβει  

σταδιακά  διαµέσου  αυτής  της  ίδιας  της  νόησης  το  αγαθό4.   

     Ο  Πλάτωνας  θεωρεί  πολύ  σηµαντική  την  ανάγκη  της  προετοιµασίας  

του  ανθρώπου  για  να  είναι  ικανός  να  αντεπεξέλθει  στις  ανάγκες  της  

έρευνας  στο  µη  ορατό  αυτό  τόπο .  Στον  µύθο  του  σπηλαίου  αναφέρει  ότι  

ο  δεσµώτης  που  θα  έβγαινε  έξω  στο  φως  θα  χρειαζόταν  κάποιο  χρόνο  

προσαρµογής  προκειµένου  να  αντικρίσει  τα  πράγµατα .  Αρχικά  θα  έβλεπε  

τις  σκιές ,  έπειτα  τα  είδωλα ,  και  στο  τέλος  τα  ίδια  τα  πράγµατα(Πολιτεία  

516a). Θα  πορευθεί  εποµένως  µε  τις  αρχές  της  επιστηµονικής  γνώσης ,  

µετατοπίζοντας  προοδευτικά  την  κατεύθυνση  της  προβολής  τους  από  το  

αισθητό  στο  νοητό .  Για  να  το  επιτύχει  αυτό  απαιτείται  επίγνωση  για  

κάθε  επιµέρους  αναβαθµό  της  κλίµακας ,  που  τα  όρια  της  ορίζονται  από  

το  αισθητό  και  το  νοητό5.  Αυτή  η  µορφή  της  κλιµακωτής  ανέλιξης  για  

                                                                                                                                              
τα  πραγµατ ικά  αντ ικε ίµενα  µελέτης  ε ί να ι  νοήσ ιµα ,  αλλά  αδυνατούµε  να  τα  δούµε  

ή  να  τα  αντ ιληφθούµε  µε  άλλη  α ίσθηση .  Ωστόσο ,  ο ι  επ ιστήµες ,  γ ια  να  

επ ιστήσουν  την  προσοχή  στα  αντ ικε ίµενα  αυτά ,  που  στην  πραγµατ ικότητα  ε ί να ι  

Είδη ,  µόν ιµα  επ ικαλούντα ι  πρώτα  πρώτα  τ ι ς  α ισθήσε ι ς . » ,  βλ .σχετ .  Πλάτων .  Ο  

άνθρωπος  κα ι  το  Έργο  του ,  Αθήνα  2003 ,  Εκδ .ΜΙΕΤ ,  µ τφ . Ιορδάνης  

Αρζόγλου ,σ .σ . 339 .    

 
4 Πολιτε ία  523a  κα ι  524d-525a ,  525b-526b ,526d-527a  ,  529a -530c  κα ι  540a -b .  

Θα  µπορούσαµε  να  πούµε  ότ ι  όλα  αυτά  τα  χωρ ία  ουσ ιαστ ικά  αναδε ικνύουν  τη  

γνωσιολογ ική  αντ ίληψη  του  Πλάτωνα  όσον  αφορά  την  σχέση  µεταξύ  του  

α ισθητού  κόσµου  κα ι  του  κόσµου  των  ι δ εών ,  αλλά  κα ι  την  τελ ική  επ ιδ ίωξη ,  τη  

θέαση  του  αγαθού .   

 
5 Η  γεν ική  περ ιγραφή  των  αναβαθµών  της  κλ ίµακας  αυτής ,  κατά  τον  βαθµό  

προσέγγ ισης  της  αλήθε ιας  κα ι  του  όντος ,  δ ίνετα ι  στην  Πολιτε ία  από  τον  Πλάτωνα  

όπου  δ ιακρ ίνε ι  αρχ ικά  το  α ισθητό  κα ι  το  νοητό  επ ίπεδο ,  τα  οπο ία  µε  την  σε ιρά  

τους  δ ιακρ ίνοντα ι  το  καθένα  σε  δύο  επ ιµέρους  επ ίπεδα .  Το  πρώτο  επ ίπεδο  του  

α ισθητού  επ ι τρέπε ι  µόνο  ε ικασ ίες  κα ι  εκε ί  τα  όντα  ε ί να ι  φαινόµενα ,  ε ικόνες  
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την  πορεία  του  ανθρώπου  προς  την  θέαση  του  θείου ,  προς  το  αγαθό ,  

δεικνύει  την  πεποίθηση  του  Πλάτωνα  ότι  ο  άνθρωπος  εν  δυνάµει  κατέχει  

αυτήν  την  δυνατότητα  της  ανόδου ,  της  µετάβασης ,  από  την  κατάσταση  

προσκόλλησης  που  διακρίνει  την  θνητή  του  φύση  στην  υλική  υπόσταση  

του  φθαρτού  γίγνεσθαι  και  την  πλασµατική  αλήθεια  που  την  

χαρακτηρίζει .  Η  µετάβαση  αυτή  όµως  προϋποθέτει  µ ια  µακρά  και  

επίπονη  προσπάθεια  από  την  πλευρά  του  ανθρώπου ,  µ ια  και  σηµαίνει  

την  µεγιστοποίηση  της  θείας  φύσης  του  εις  βάρος  της  θνητής6.  Το  βάρος  

της  προσπάθειας  αυτής  είναι  ιδιαίτερα  µεγάλο ,  κι  ο  Πλάτων  έχει  

επίγνωση  της  δυσκολίας  αυτής7.  Έτσι  έχοντας  γνώση  των  δυσκολιών ,  

αλλά  και  των  ικανοτήτων  που  απαιτούνται  για  να  µπορέσει  ο  άνθρωπος  
                                                                                                                                              
αντανάκλασης .  Το  δεύτερο  επ ίπεδο  του  α ισθητού  αντ ιστο ιχε ί  µε  την  π ίστη  κα ι  

αφορά  τα  έµψυχα  όντα  κα ι  τα  αντ ικε ίµενα  τα  οπο ία  αποτελούν  φορε ί ς  γένους  ή  

µορφής .  Τα  δύο  αυτά  επ ίπεδα  αντ ίληψης  αδυνατούν  να  έχουν  ορ ιστ ική  µορφή  κα ι  

συναποτελούν  τη  γνώµη .  Το  πρωτο  επ ίπεδο  του  νοητού  αντ ιστο ιχε ί  στην  δ ιάνο ια  

κα ι  αφορά  τον  συλλογ ισµό  σε  νοητές  υποθέσε ι ς  που  χρησ ιµοπο ιούν  αντ ικε ίµενα  

του  α ισθητού  κόσµου ,  αποβλέποντας  όµως  στα  ι δ εατά  τους  πρότυπα .  Τέλος  στο  

δεύτερο  επ ίπεδο  του  νοητού  αντ ιστο ιχε ί  η  νόηση ,  η  οπο ία  αφορά  εκε ίνο  το  οπο ίο  

ο  λόγος  προσεγγ ί ζε ι  µε  τη  δύναµη  της  δ ιαλεκτ ικής  φτάνοντας  µέχρ ι  το  

ανυπόθετο ,  την  πρώτη  αρχή  του  παντός .  Έπε ι τα ,  µε  αυτά  που  σε  εκε ίνην  

βασίζοντα ι  κατεβα ίνε ι  ξανά .  Όλη  αυτή  η  πορε ία  της  νόησης  ε ί να ι  πέρα  κα ι  πάνω  

από  τα  α ισθητά ,  κα ι  αφορά  τ ι ς  ι δ έες  κα ι  το  αγαθό . (Βλέπε  σχετ ικά  Πολιτε ία  509d -

511e ) .  

 
6 Στον  Τίµαιο  ( 90b -c ) ,  αναφέρετα ι  ο  Πλάτωνας  στην  δ ι τ τή  φύση  του  ανθρώπου ,  

όπου  στον  ουρανό  βρ ίσκοντα ι  ο ι  ρ ίζες  της  θε ίας  καταγωγής  του .  Το  εάν  

επ ικρατε ί  τελ ικά  στον  άνθρωπο  το  θνητό  ή  το  αθάνατο  ε ί να ι  κάτ ι  που  εξαρτάτα ι  

από  τον  βαθµό  ενασχόλησης  του  µε  τ ι ς  επ ίγε ι ε ς  επ ιθυµ ί ε ς  κα ι  φιλον ικ ί ε ς ,  ή  µε  

την  επ ιδ ίωξη  της  µάθησης  κα ι  της  αληθ ινής  σοφίας  σκεπτόµενος  τα  αθάνατα  κα ι  

τα  θε ία .  

 
7 Ο  πόλεµος  αυτός  όµως  ε ί να ι  µακρύς  κα ι  επ ίπονος  κα ι  απα ιτε ί  πολύχρονες  

προσπάθε ι ε ς  κα ι  συνεχε ί ς  αγώνες  γ ια  να  µπορέσε ι  κάπο ιος  να  επ ικρατήσε ι .  

«µέγας  γαρ ,  έφην ,  ο  αγών ,  ώ  φίλε  Γλαύκων ,  µέγας ,  ουχ  όσος  δοκε ί ,  το  χρηστόν  ή  

κακόν  γενέσθα ι» ,  Πολιτε ία  608  b .  
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να  τις  υπερνικήσει ,  θεωρεί  ότι  µόνο  µε  αρµονική  και  ισορροπηµένη  

προοδευτική  αύξηση  των  ικανοτήτων  είναι  δυνατόν  να  επιτύχει  στο  

δύσκολο  αυτό  έργο ,  το  µέγιστο  που  έχει  να  αντιµετωπίσει .  Ο  Πλάτων  

γνωρίζει  ότι  την  προετοιµασία  αυτή  του  ανθρώπου  µπορεί  να  την  

επιτύχει  µόνο  µ ια  καλά  σχεδιασµένη  και  προσανατολισµένη  αγωγή ,  και  

για  τον  λόγο  αυτό  αφιερώνει  µεγάλο  µέρος  των  έργων  του  Πολιτεία  και  

Νόµοι  στην  παρουσίαση  του  προγράµµατος  αγωγής  που  θεωρεί  

κατάλληλο  για  τους  νέους ,  µ ιας  ιδανικής  και  ευνοµούµενης  κοινωνικής  

οργάνωσης8.   

 

                                                 
8 «  Η  πολ ι τε ία  ε ί να ι  κατά  τον  Πλάτωνα  ου  µόνον  η  εξωτερ ική ,  αλλά  κυρ ίως  η  

εσωτερ ική  προϋπόθεσ ι ς  πάσης  αγωγής» ,  Κ . Ι .Βουρβέρης  στο  «Πλάτων  κα ι  

Βάρβαρο ι» ,  Β΄έκδοση ,  Εκδ .Ελλην ική  Ανθρωπιστ ική  Ετα ιρε ία ,  Αθήναι  1966 ,  σ .σ .  

130 .  
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3.4  Ο  ΑΓΩΝΑΣ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

 

     Ο  Πλάτωνας  υποστηρίζει  µε  συνέπεια  στο  φιλοσοφικό  του  έργο  ότι  ο  

άνθρωπος  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής  του  δίνει  έναν  αγώνα ,  µ ια  µάχη .  

Ο  πόλεµος  αυτός  δεν  αφορά  µάχες  µε  εξωτερικούς  αντιπάλους  και  

στρατεύµατα ,  αλλά  αφορά  την  πιο  κρίσιµη  µάχη  του  κάθε  ανθρώπου ,  τη  

µάχη  απέναντι  στον  εαυτό  του1,  απέναντι  στους  φόβους ,  τις  λύπες ,  τους  

πόθους ,  τις  ηδονές ,  τις  κολακείες2.  Η  έννοια  όµως  του  πολέµου ,  της  

µάχης  δεν  µπορεί  παρά  να  εµπερικλείει  εντός  της  το  ψύχος  του  θανάτου ,  

της  αµετάκλητης  ήττας ,  το  βύθισµα  της  ύπαρξης  στο  απύθµενο  πηγάδι  

του  σκότους .  Γιατί  το  να  νικιέσαι  από  τον  ίδιο  σου  τον  εαυτό  είναι  από  

όλα  το  χειρότερο  κακό  και  η  µέγιστη  ντροπή ,  αφού  το  ζωώδες  επικρατεί  

στο  θεϊκό ,  και  ο  άνθρωπος  ανήµπορος  να  επιβληθεί  στα  πάθη  του ,  

αδύναµος ,  απεµπολεί  την  δυνατότητα  που  η  θεϊκή  σπίθα  µέσα  του  του  

δίνει ,  τη  δυνατότητα  δηλαδή  να  ανελιχθεί  στον  κόσµο  του  όντος ,  εκεί  

που  η  θνητότητα  δεν  είναι  παρά  µ ια  ελάχιστη  ανάµνηση  στο  υπέρτατο  

φως  που  συνοδεύει  τη  γνώση  του(Φαίδρος  256a-b).  Ο  πόλεµος  αυτός  

όµως  είναι  µακρύς  και  επίπονος  και  απαιτεί  πολύχρονες  προσπάθειες  και  

συνεχείς  αγώνες  για  να  µπορέσει  κάποιος  να  επικρατήσει ,  να  βγει  

νικητής  σε  κάτι  τόσο  σπουδαίο(Φαίδρος  274a). Γιατί  στο  πεδίο  της  

µάχης ,  µέσα  στην  ίδια  τη  ψυχή  του  ανθρώπου ,  υπάρχουν  αναρίθµητοι  

                                                 
1 «το  ν ικάν  αυτόν  αυτόν  πασών  ν ικών  πρώτη  τε  κα ι  αρ ίστη ,  το  δε  ηττάσθα ι  αυτόν  

υφ ’εαυτού  πάντων  α ίσχ ιστον  τε  άµα  κα ι  κάκ ιστον .  Ταύτα  γαρ  ως  πολέµου  εν  

εκάστο ι ς  ηµών  όντος  προς  ηµάς  αυτούς  σηµαίνε ι» ,  Νόµο ι  626  e2 -6 .  

 
2 «την  ανδρε ία  δε ,  φέρε ,  τ ι  θώµεν ;  πότερον  απλώς  ούτως  ε ί να ι  προς  φόβους  κα ι  

λύπας  δ ιαµάχην  µόνον ,  ή  κα ι  προς  πόθους  τε  κα ι  ηδονάς  κα ι  τ ι νας  δε ινάς  θωπε ίας  

κολακ ικάς ,  αι  κα ι  των  σεµνών  ο ιοµένων  ε ί να ι  τους  θυµούς  πο ιούσ ιν  κηρ ίνους» ,  

Νόµο ι  633c9 -d4 .  
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αντίπαλοι ,  πολλοί  εχθροί ,  που  το  χειρότερο  είναι  ότι  για  τον  άνθρωπο  

που  παλεύει  δεν  είναι  κάτι  ξένο  από  τον  ίδιο  του  τον  εαυτό3.   

     Ο  συνεχής  αγώνας  του  ανθρώπου  προκύπτει  ως  αναγκαιότητα  και  

στην  κοσµολογική  ερµηνεία  της  ανθρώπινης  ύπαρξης  και  λειτουργίας .  

Στον  Τίµαιο  ο  Πλάτωνας  θέτει  ως  σκοπό  του  ανθρώπου  την  εξοµοίωση ,  

τον  συντονισµό  των  οµαλών  περιφορών  του  ταυτού  ,  που  εκφράζουν  την  

αρµονία  και  την  οµαλή  περιφορά  του  σύµπαντος  µε  τις  περιφορές  που  

επικρατούν  στον  άνθρωπο  και  οι  οποίες  διαστρεβλώθηκαν  κατά  την  

γέννηση  του4.  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  εξοµοιώσει  το  αντικείµενο  της  

κατανόησης  του  µε  αυτό  που  κατανοεί ,  µε  την  νόηση  του5.  Θα  

απαλλαγεί  έτσι  από  τις  διαδοχικές  γεννήσεις  και  τους  πόνους  που  τις  

ακολουθούν  συµπαρασύροντας  τα  πάθη  που  αναγκαστικά  συνοδεύουν  

την  εµφύτευση  της  ψυχής  στο  σώµα ,  και  έτσι  θα  επανέλθει  η  ψυχή  µε  τη  

βοήθεια  του  λόγου  στην  αρχική  άριστη  κατάσταση  της6.  Ο  τρόπος  δια  

µέσου  του  οποίου  θα  επιτευχθεί  ο  συντονισµός  αυτός ,  ο  οποίος  τελικά  

απελευθερώνει  και  τη  ψυχή  από  τα  δεσµά  του  σώµατος(Φαίδων  67c-d),  

αφορά  το  εάν  ο  άνθρωπος  κατά  τη  διάρκεια  του  βίου  του  θα  καταφέρει  

να  επιβληθεί  στα  πάθη  του(Τίµαιος  42b), να  βγει  νικητής  στην  

                                                 
3 «όθεν  του  ανθρώπου  ο  εντός  άνθρωπος  έστα ι  εγκρατέστατος  κα ι  του  

πολυκεφάλου  θρέµµατος  επ ιµελήσετα ι  ώσπερ  γεωργός ,  τα  µεν  ήµερα  τρέφων  κα ι  

τ ιθασεύων ,  τα  δε  άγρ ια  αποκωλύων  φύεσθα ι» ,  Πολιτε ία  589a -b .   

 
4 «τω  δ ’εν  ηµ ί ν  θε ίω  συγγενε ί ς  ε ισ ιν  κ ινήσε ι ς  αι  του  παντός  δ ιανοήσε ι ς  κα ι  

περ ιφορα ί ,  ταύτης  δη  συνεπόµενον  έκαστον  δε ι ,  τας  περ ί  την  γένεσ ιν  εν  τη  

κεφαλή  δ ι εφθαρµένας  ηµών  περ ιόδους  εξορθούντα  δ ιά  το  καταµανθάνε ιν  τας  του  

παντός  αρµον ίας  τε  κα ι  περ ιφοράς» ,  Τίµαιος  90c -d .  

 
5 «τω  κατανοούµενω  το  κατανοούν  εξοµο ιώσα ι» ,  Τίµαιος90d .  

 
6 «αλλάτων  τε  ου  πρότερον  πόνων  λήξο ι ,  πρ ιν  τη  ταυτού  κα ι  οµο ίου  περ ιόδω  τη  

εν  αυτώ  συνεπ ισπώµενος  τον  πολύν  όχλον  κα ι  ύστερον  προσφύντα  εκ  πυρός  κα ι  

ύδατος  κα ι  αέρος  κα ι  γης ,  θορυβώδη  κα ι  άλογον  όντα ,  λόγω  κρατήσας  ε ι ς  το  της  

πρώτης  κα ι  αρ ίστης  αφίκο ι το  ε ίδος  έξεως» ,  Τίµαιος  42c -d .  
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εσωτερική  του  µάχη .  Γιατί  ο  τρόπος  που  η  ψυχή  θα  αποκολληθεί  από  το  

σώµα ,  εξαρτάται  από  το  αν  θα  επιτύχει  να  απέχει  από  τις  επιθυµ ίες  του  

σώµατος7.  Αποτελεί  άλλωστε  και  τη  µοναδική  οδό  διαφυγής ,  αφού  οι  

επιθυµ ίες  είναι  αυτές  που  δηµ ιουργούν  το  δεσµωτήριο  εντός  του  οποίου  

η  ψυχή  είναι  ολοκληρωτικά  δεµένη  και  προσκολληµένη  στο  

σώµα(Φαίδων  82e).   

     Με  δεδοµένο  λοιπόν  ότι  ο  άνθρωπος  είναι  αυτός  που  έχει  την  

ελευθερία  να  επιλέγει  τις  κινήσεις  του ,  αλλά  και  ότι  χρειάζεται  µ ια  

διαρκή  προσπάθεια  από  µέρους  του ,  στοιχείο  που  απαιτεί  µ ία  

σταθερότητα  στις  επιδιώξεις  του ,  είναι  πολύ  φυσικό  ο  Πλάτωνας  να  

επιχειρεί  να  διαµορφώσει  ένα  πλαίσιο  εντός  του  οποίου  η  ανθρώπινη  

οντότητα  θα  στρέφεται  προς  την  κατεύθυνση  του  θείου  µέρους  της .  

Αναµενόµενο  εποµένως  είναι  να  επιδιώκει  τη  δηµ ιουργία  ενός  

συστήµατος  αγωγής  που  θα  στρέφει  τον  άνθρωπο  προς  την  καλλιέργεια  

και  ανάπτυξη  της  θείας  φύσης  του ,  σύστηµα  αγωγής  όµως  που  εξαιτίας  

της  µείζονος  σηµασίας  του  είναι  ανάγκη  να  ενυπάρχει  µέσα  σε  ένα  

πολιτικό  σύστηµα  το  οποίο  επίσης  θα  διέπεται  από  τις  ανάλογες  αρχές  

και  επιδιώξεις .  

 

                                                 
7 «ο ι  ορθώς  φιλόσοφο ι  απέχοντα ι  των  κατά  το  σώµα  επ ιθυµ ιών  απασών  κα ι  

καρτερούσ ι  κα ι  ου  παραδ ιδόασ ιν  αυτα ί ς  εαυτούς»(Φαίδων  82c3 -5 ) .  
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3.5 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

 

     Ο ενιαίος  χαρακτήρας  του  προορισµού  της  αγωγής  ανεξάρτητα  από  

τα  µέσα  που  επιτυγχάνεται , µας  επιτρέπει  την συνολική  παρουσίαση  του  

προγράµµατος  αγωγής  που  προτείνει  ο Πλάτωνας  στην Πολιτεία  και  

στους  Νόµους . Με  τον τρόπο  αυτό  θα  µπορέσουµε  να  διακρίνουµε  πως  

εκφράζονται  στην πρακτική  της  παιδαγωγικής  διαδικασίας  οι  αντιλήψεις  

του  για  την αγωγή .  

     Το  πρώτο  στάδιο  εκκινεί  από  την ενδοµήτρια  ζωή , κατά  την οποία  ο 

Πλάτωνας  θεωρεί  απαραίτητο  η  κυοφορούσα  να  κάνει  περιπάτους , έτσι  

ώστε  διαµέσου  των κινήσεων  του  σώµατος  της  να  ωφελείται  το  έµβρυο  

από  τις  δονήσεις  που  προκαλούνται1.  

     Η διαρκής  κίνηση  µέρα  και  νύχτα , σε  συνδυασµό µε  το  θηλασµό, 

αποτελεί  επίσης  την βάση  της  αγωγής  η  οποία  θα  λειτουργήσει  

προσδιοριστικά , και  θα  διαµορφώσει  τον χαρακτήρα  των παιδιών  κατά  

την βρεφική  τους  ηλικία , έως  ότου  γίνουν τριών ετών, οπότε  και  θα  

µπορούν µόνα  τους  να  κινούνται2. Ο Πλάτωνας  αιτιολογεί  την 

αναγκαιότητα  της  διαρκούς  κινήσεως  του  σώµατος  µε  βάση  το  πρότυπο  

του  σύµπαντος  το  οποίο  θεωρεί  ότι  πρέπει  να  µιµείται  ο άνθρωπος .    

     Αναφέρει  ότι:«Η τροφός  του  γίγνεσθαι-αυτού  που  γεννιέται- 

υγραίνεται , πυρώνεται , ξηραίνεται  και  θερµαίνεται  µε  αποτέλεσµα  να  

εµφανίζει  µεγάλη  ποικιλία  όψεων . Επίσης  κατακλύζεται  από  µη  

οµοιόµορφες  δυνάµεις  και  µη  ισόρροπες , µε  αποτέλεσµα  να  µην 

βρίσκεται  σε  ηρεµία  αλλά  να  βρίσκεται  σε  µια  συνεχή  ανάδευση  χωρίς  

ρυθµό, ανάδευση  που  προκαλείται  από  τα  εισερχόµενα  σε  αυτήν  

                                                 
1 Νόµοι  Ζ΄789 a-e .  Την  ανάγκη  πεζοπορίας  των  γυναικών  που  κυοφορούν  γ ια  την  

καλύτερη  κατάσταση  των  εµβρύων ,  την  επισηµαίνε ι  επίσης  ο  Αριστοτέλης ,  ο  

οποίος  προτε ίνε ι  να  θεσπιστε ί  νόµος  που  να  τ ις  υποχρεώνει  να  περπατούν  

προκειµένου  να  προσφέρουν  θυσίες  στους  θεούς .  Πολιτ ικά  Η΄1335b.  

 
2 Ο  Αριστοτέλης  αναφέρει  σχετ ικά  γ ια  τα  βρέφη  ότ ι  βοηθούν  την  ανάπτυξη  του  

σώµατος  τους ,  όσες  κινήσεις  µπορούν  να  γ ίνουν ,  ακόµη  κι  αν  χρειαστε ί  να  

χρησιµοποιούν  µηχανικά  εργαλεία  προκειµένου  να  µην  παραµορφώνονται  τα  µέλη  

τους  που  ε ίναι  εύπλαστα .  Πολιτ ικά  Η΄1336a .   
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στοιχεία  αλλά  και  από  τις  ωθήσεις  που  αυτή  τους  ανταποδίδει . Η 

συνεχής  αυτή  κίνηση  προς  διαφορετικές  κατευθύνσεις  έχει  ως  

αποτέλεσµα  να  διαχωρίζονται  τα  ανόµοια  µεταξύ  τους  στοιχεία  και  να  

συνωθούνται  τα  όµοια  µε  αποτέλεσµα  να  καταλαµβάνουν  κατά  οµάδες  

οµοιότητας  διαφορετικούς  χώρους»3. Πιστεύει  ότι  το  σώµα  υφίσταται  τις  

διαταραχές  της  θέρµανσης  ή  ψύξης  από  αυτά  που  λαµβάνει  µέσω  των 

τροφών ή  της  εκπνοής  και  επίσης  της  ξήρανσης  και  της  υγρασίας .  

     Εάν ο άνθρωπος  αδρανήσει  και  αφεθεί  στην δράση  των διαταραχών  

αυτών  τότε  ουσιαστικά  αφήνει  το  σώµα  του  σε  ξένη  κυριαρχία  η  οποία  

θα  το  οδηγήσει  στον αφανισµό. Έτσι  πρέπει  να  µην αφήνει  το  σώµα  του  

να  αδρανεί , αλλά  αντίθετα  να  το  κρατά  σε  διαρκή  κίνηση  επιβάλλοντας  

του  δονήσεις , δραστηριότητα  που  το  κάνει  ικανό  να  αντιστέκεται  στις  

εσωτερικές  και  εξωτερικές  διαταραχές . Η κίνηση  αυτή  εάν διακρίνεται  

από  αρµονία  θα  φέρει  τάξη  και  αµοιβαία  συναρµογή  στα  διαφορετικά  

στοιχεία  και  τις  ποιότητες  που  περιφέρονται  στο  σώµα  κατά  το  πρότυπο  

της  τροφού  του  σύµπαντος , µε  αποτέλεσµα  να  φέρει  κοντά  τα  οικεία  και  

να  αποµακρύνει  αυτά  που  είναι  µεταξύ  τους  εχθρικά , επιτυγχάνοντας  

την υγεία  του  σώµατος  και  αποφεύγοντας  τις  ασθένειες  που  

προκαλούνται  σε  αυτό4.  

     Όπως αναφέρει  ο Βασίλης  Κάλφας: «Το  αντίστοιχο  στον µικρόκοσµο 

θα  ήταν  η  κατάλληλη  άσκηση  ή  γυµναστική  που  αναπτύσσει  τις  

αυτόµατες  άµυνες  του  σώµατος , απέναντι  στο  εξωτερικό  περιβάλλον  

αφενός  και  στην τροφή  και  την αναπνοή  αφετέρου»5. Οι  εξωτερικές  

κινήσεις  επίσης  αποκαθιστούν  την εσωτερική  γαλήνη  και  την ηρεµία  της  

ψυχής , η  οποία  όταν διαταράσσεται  και  βρίσκεται  σε  εσωτερική  

ανησυχία  προκαλεί  τον φόβο στον άνθρωπο6. 

                                                 
3 Τίµαιος  52d4-53a7 ,  µτφ .Β .Κάλφας .  

 
4 Τίµαιος  88c7-e  και  Νόµοι  Ζ΄789d.  

 
5 Bλ .  σχετ ικά  σηµ.574,  σελ .492 ,  στο  Τίµαιος ,  εκδ .  Πόλις ,  Αθήνα  1995 ,  Εισ -µτφ -

σχόλια  Β .Κάλφας .  

 
6 Νόµοι  Ζ΄  789e-791a .  
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     Η αγωγή  των παιδιών  από  τα  τρία  µέχρι  τα  έξι  έτη , συντελείται  µέσα  

από  το  παιχνίδι , το  οποίο  διαµορφώνει  τον χαρακτήρα  τους . Το  παιχνίδι  

αποτελεί  το  αρχικό  µέσο  στην πορεία  αγωγής  του  ανθρώπου  καθώς  

αποτελεί  το  πεδίο  της  πρώτης  εκµάθησης  για  τα  παιδιά . Επειδή  δεν 

περιορίζει  την ελευθερία  των ανθρώπων  καθώς  επιλέγουν  οι  ίδιοι  το  

είδος  της  δραστηριότητας  συνδυάζει  την ελευθερία  της  βούλησης  µε  την 

εξωτερίκευση  των κλίσεων  των παιδιών  µε  αβίαστο  και  φυσικό  τρόπο7.    

     Με  την αντιµετώπιση  του  Πλάτωνα  προς  το  παιχνίδι , γίνεται  φανερή  

η  σηµασία  που  αποδίδει  στην ανάγκη  να  προσδιοριστούν  οι  ιδιαίτερες  

ικανότητες  των ανθρώπων  από  τα  πρώτα  τους  βήµατα , έτσι  ώστε  να  

αναπτυχθούν  µε  τον καλύτερο  τρόπο  διαµέσου  της  αγωγής8. Με  αυτό  τον 

τρόπο  τα  παιδιά  αποκτούν  τις  βασικές  δεξιότητες-ικανότητες  τους , 

τουλάχιστον  όσον αφορά  το  πρώτο  επίπεδο  εκµάθησης  τους . Επειδή  οι  

δεξιότητες  αυτές  τις  οποίες  αποκτούν , θα  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  

στις  ιδιαίτερες  φυσικές  κλίσεις  που  τα  χαρακτηρίζουν , είναι  πολύ  

σηµαντικό  για  τον Πλάτωνα  τα  παιδιά  να  επιλέγουν  µόνα  τους  τα  

παιχνίδια  µε  τα  οποία  θα  ασχολούνται .  

     Ανακαλύπτουν  µε  τον τρόπο  αυτό  τις  χαρισµατικές  ικανότητες  τις  

οποίες  έχουν, και  εποµένως εντελώς  φυσικά  το  παιχνίδι  λειτουργεί  ως  

ένα  πεδίο  προ-µάθησης , µια  πρώτη  αναβαθµίδα  προς  την γνώση , όπου  

µπαίνουν  οι  βάσεις  για  µια  υψηλού  επιπέδου  εκµάθηση  στην ενήλικη  

ζωή . Με  τον τρόπο  αυτό  από  πολύ  νωρίς προετοιµάζεται  τόσο  ο 

άνθρωπος  όσο και  η  πολιτεία  για  την καλύτερη  δυνατή  εξειδίκευση  και  

τον καταµερισµό της  εργασίας  αντίστοιχα ,  και  εποµένως για  την 

καλύτερη  δυνατή  πλήρωση  των αναγκαίων  όρων της  επιβίωσης  τους .  

     Το  παιχνίδι  στην σκέψη  του  Πλάτωνα  δεν αποτελεί  όµως  µόνο  µέσο  

προετοιµασίας  για  τις  µελλοντικές  δεξιότητες  και  κλίσεις  των παιδιών , 

                                                 
7 «…κάνε  ώστε  τα  παιδ ιά  να  σπουδάζουν  παίζοντας ,  γ ια  να  µπορείς  κι  εσύ  να  

διακρίνε ις  καλύτερα  γ ια  ποιο  πράγµα  ε ίναι  πλασµένος  ο  καθένας»,  Πολιτε ία ,  

537a ,  µτφ .  Ν .Μ .  Σκουτερόπουλος .  

 
8 «Με  τα  κατάλληλα  παιχν ίδ ια  θα  µπορέσουµε  να  κατευθύνουµε  τ ις  κλίσε ις  και  

τ ις  επιθυµ ί ες  τους  προς  τον  σκοπό  που  πρέπει  να  πετύχουν  όταν  µεγαλώσουν»,  

Νόµοι  Α΄643c ,  µτφ .  Φιλολογική  οµάδα  Κάκτου .  
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αλλά  κατέχει  επίσης  θέση  παράγοντα  ψυχολογικής  προσαρµογής  και  

διανοητικής  προεργασίας  για  την συµπεριφορά  των νέων πολιτών9. 

Αναγνωρίζοντας  τις  βαθύτερες  διεργασίες  δόµησης  που  διαµέσου  του  

παιχνιδιού  εγκαθίστανται  στο  πνεύµα  των παιδιών , ο Πλάτων θεωρεί  το  

παιχνίδι  ως  το  σηµαντικότερο  στοιχείο  που  προσδιορίζει  την διατήρηση  

ή  µη  της  νοµοθεσίας  µιας  κοινωνικής  οργάνωσης10.  

     Τα  ερείσµατα  της  άποψης  αυτής  βρίσκονται  στην σκέψη , ότι  εάν τα  

παιχνίδια  που  αφορούν τα  παιδιά  διατηρούν  τους  κανόνες  τους  

σταθερούς  στο  πέρασµα  του  χρόνου , τότε  και  οι  νόµοι  της  πόλης  που  

αφορούν τους  ενήλικες  δεν θα  µεταβάλλονται . Αποδίδει  έτσι  µέγιστη  

σηµασία  στους  κανόνες  των παιχνιδιών, τονίζοντας  ότι  δεν πρέπει  να  

µεταβάλλονται  συνεχώς  γιατί  τότε  οδηγούν  τους  νέους  σε  αδιάκριτη  

αποδοχή  σε  κάθε  επερχόµενη  αλλαγή  και  καινοτοµία , στάση  που  

µελλοντικά  κατά  την ενήλικη  φάση  της  ζωής  τους  µπορεί  να  τους  

οδηγήσει  στην ανατροπή  των θεµελιωδών αρχών και  κανόνων της  πόλης , 

στοιχείο  το  οποίο  εάν δεν συµβαδίζει  µε  την αρετή  θα  αποβεί  ολέθριο  

για  αυτήν  και  τους  πολίτες  της .  Αυτό  συµβαίνει  γιατί  θεωρεί  ότι  οι  

κανόνες  που  καθορίζουν τον τρόπο  διεξαγωγής  των παιχνιδιών 

αποτελούν  ουσιαστικά  ένα  κριτήριο  στη  βάση  του  οποίου  απονέµεται  ο 

έπαινος  ή  ο ψόγος  στον τρόπο  δράσης  του  ανθρώπου , κι  εποµένως 

διαµορφώνεται  ο χαρακτήρας  του . 

                                                 
9  Η  θεµελιώδης  θέση  του  παιχν ιδ ιού  στην  διαδικασία  της  αγωγής ,  επισηµαίνεται  

και  από  τον  Αριστοτέλη  ο  οποίος  πιστεύε ι  ότ ι  το  παιχν ίδ ι  συντελε ί  στην  αποφυγή  

της  σωµατικής  απραξίας  των  παιδ ιών  («ώστε  διαφεύγε ιν  την  αργίαν  των  

σωµάτων») ,  αλλά  και  στην  προετοιµασία  των  παιδ ιών  γ ια  τ ις  µελλοντ ικές  

ασχολίες  τους  («πάντα  γαρ  δε ι  τα  το ιαύτα  προοδοποιε ίν  προς  τας  ύστερον  

διατριβάς·  διό  τας  παιδ ιάς  ε ίναι  δε ι  τας  πολλάς  µ ιµήσεις  των  ύστερον  

σπουδαζόµενον .» ) ,  Πολιτ ικά  Η΄1335b.  Τα  παιχν ίδ ια  όµως  ε ίναι  και  φάρµακο  της  

ψυχής («…διότ ι  προσφέρωµεν  αυτά  –τα  παιχν ίδ ια -  χάριν  θεραπείας  της  ψυχής  ως  

φάρµακον»,  Πολιτ ικά  Θ΄1337b,  µτφ .Σ .Μαγγίνας .  
10 «Πιστεύω  ότ ι  κανείς  σε  καµ ιά  πόλη  δεν  έχε ι  αντιληφθεί  πραγµατικά  ότ ι  το  

ε ίδος  των  παιχν ιδ ιών ,  µε  τα  οποία  ασχολούνται  οι  νέοι ,  αποτελε ί  το  σοβαρότερο  

θέµα  της  νοµοθεσίας  και  της  διατήρησης  ή  όχι  των  νόµων»,  Νόµοι  Ζ΄797a ,  µτφ .  

Φιλολογική  οµάδα  Κάκτου .  
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     Η µόνη  φροντίδα  των συνοδών τους  θα  είναι  να  παρακολουθούν  την 

συµπεριφορά  και  τον τρόπο  δράσης  τους  κατά  την διάρκεια  των 

παιχνιδιών. Σε  περιπτώσεις  που  κρίνεται  αναγκαίο  θα  επιβάλλουν  

τιµωρίες , χωρίς  όµως  ποτέ  να  ταπεινώνουν  τα  παιδιά , µια  και  ο 

Πλάτωνας  πιστεύει  ότι  η  πειθαρχία  δεν πρέπει  να  επιβάλλεται  µε  τρόπο  

αυταρχικό11. 

     Το  παιχνίδι  θεωρείται  έτσι  ως  ένα  µέσο  εκµάθησης  της  κοινωνικής  

συµβίωσης , αφού  δίνεται  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην ανάγκη  συλλογικής  

συνεύρεσης  των παιδιών , εκπληρώνοντας  µε  τον τρόπο  αυτό  τους  

τελεολογικής  φύσης  όρους  συγκρότησης  της  κοινωνίας , στο  επίπεδο  

συντονισµού  της  δυνητικής  βούλησης  των µετεχόντων  σε  αυτήν . Τα  

παιδιά  συνευρίσκονται  σε  δηµόσιους  χώρους , ανεπηρέαστα  από  τις  

επιρροές  των µεγαλυτέρων , και  εκεί  ανάλογα  µε  την ηλικία  και  την 

ιδιοσυγκρασία  τους  συµµετέχουν  σε  παιχνίδια12.  ∆ιαπιστώνει  εποµένως 

ο Πλάτωνας  την διττή  αναγκαιότητα  του  παιχνιδιού  ως  µέσου  αγωγής , κι  

έτσι  αναγνωρίζει  την αλληλένδετη  συνέχεια  του  ανθρώπου  από  την 

παιδική  µέχρι  την ενήλικη  ζωή  του , υπό  το  πρίσµα  του  ενιαίου  ζεύγους  

των παράλληλων  αξόνων, της  τελεολογίας  και  της  αναγκαιότητας .  

     Μετά  τα  έξι  έτη  τα  παιδιά  χωρίζονται  κατά  φύλο , διατηρώντας  όµως  

επαφή  µεταξύ  τους . Τότε   ξεκινούν  µαθήµατα , των οποίων η  διδασκαλία  

και  η  εξάσκηση  διεξάγεται  σε  σχολεία , δηµόσια  γυµναστήρια , και  

ειδικούς  χώρους  για  ιππασία  και  τοξοβολία  που  µε  µέριµνα  της  πόλης  

έχουν κατασκευαστεί13. Η µόρφωση  είναι  υποχρεωτική  µε  νόµο για  

όλους , ανεξάρτητα  από  τις  επιθυµίες  των γονέων, ώστε  η  πόλη  να  

ωφελείται  το  µέγιστο  από  το  σύνολο  του  ανθρώπινου  δυναµικού  της ,  
                                                 
11 «Οι  ενήλικες  εµποτισµένοι  από  την  παιδ ική  ηλικ ία  στην  πίστη  γ ια  την  ανάγκη  

διατήρησης  του  πατροπαράδοτου  δεν  θα  επιδ ιώκουν  την  άκριτη  αλλαγή ,  

αδιαφορώντας  γ ια  την  χρησιµότητα  της  και  τ ις  συνέπε ιες  που  αυτή  µπορεί  να  

επιφέρει  στην  ατοµ ική  και  κοινωνική  ζωή»,  Νόµοι  Ζ΄797b-c ,  µτφ .  Φιλολογική  

οµάδα  Κάκτου .  

 
12 Νόµοι  Ζ΄793e-794a .  

 
13 Νόµοι  Ζ΄804c .  
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αλλά  και  για  να  γίνονται  τα  παιδιά  πειθαρχικοί  άνθρωποι  χωρίς  πονηρία  

και  αλαζονεία , που  συχνά  συνοδεύει  όσους  είναι  ακαλλιέργητοι14.  

     Τα  µαθήµατα  που  θα  διδάσκονται  τα  παιδιά  έως  τα  δέκα  έτη  τους  

χωρίζονται  σε  δύο  κατηγορίες , η  γυµναστική15 και  όσα  σχετίζονται  µε  

τον πόλεµο από  την µία  πλευρά16, η  µουσική17 και  η  ποίηση  από  την 

άλλη18. Ο Πλάτωνας  θεωρεί  ότι  «η  φιλοσοφία  είναι  το  ανώτερο  είδος  

µουσικής»19, ίσως µε  την έννοια  της  αρµονίας  και  της  αποκάλυψης  των 

µαθηµατικών σχέσεων  που  διέπουν την πραγµατικότητα20.  

                                                 
14 Νόµοι  Ζ΄804d και  808d-e .  

 
15 «Οι  κινήσεις  του  σώµατος  αποτελούν  το  ιδ ια ίτερο  χαρακτηριστ ικό  του ,…όταν  

οι  κινήσεις  του  σώµατος  έχουν  ως  αποτέλεσµα  την  τελε ιοποίηση  και  την  υγε ία  

του  ίδ ιου  του  σώµατος ,  τότε  αυτό  το  χαρακτηρίζουµε  ως  γυµναστική .» ,  Νόµοι  Β΄  

673  a ,  µτφ .  Φιλολογική  οµάδα  Κάκτου .  

 
16 «Όσον  αφορά  την  εκπαίδευση  της  γυµναστικής  θα  περιλάβουµε  σε  αυτήν  και  

όσα  σχετ ίζονται  µε  τον  πόλεµο  και  εποµένως  όλες  τ ις  στρατιωτικές  ασκήσεις  

όπως  ε ίναι  η  τοξοβολία ,  η  ρίψη  αντικε ιµένων ,  η  εξάσκηση  σε  ελαφριά  και  βαριά  

όπλα ,  οι  ελιγµοί ,  οι  πορείες ,  η  στρατοπέδευση  και  τα  µαθήµατα  ιππασίας»,  Νόµοι  

Ζ΄813d-e ,  µτφ .  Φιλολογική  οµάδα  Κάκτου .  

 
17  Την  µουσική  επαινε ί  και  ο  Αριστοτέλης  ως  µέσο  αγωγής  αποδίδοντας  σε  αυτήν  

τρία  κυρίως  στοιχε ία .  Πρώτον  την  διαµόρφωση  ενός  καλού  χαρακτήρα ,  δεύτερον  

την  χαρά  που  δίδε ι  στον  άνθρωπο ,  και  τρ ίτον  το  ότ ι  βοηθά  τον  άνθρωπο  στο  να  

γ ίνεται  συνετός ,  υπό  την  αίρεση  πάντα  ότ ι  οι  νέοι  έρχονται  σε  επαφή  µε  το  

κατάλληλο  ε ίδος  αυτής . (Βλ .σχετ .Πολιτ ικά  1338b,  αλλά  και  σηµε ίωση  71  στην  

παρούσα  ενότητα ) .  

 
18 «…οι  µελωδίες  ε ίναι  έργο  των  φωνητικών  κινήσεων .  Όταν  ο  ήχος  της  φωνής  

διαπερνά  την  ψυχή  τότε  αυτό  το  λέµε  εκπαίδευση  στην  αρετή  και  το  

χαρακτηρίζουµε  ως  µουσική…», Νόµοι  Β΄673a .  

 
19 Φαίδων  61a .  

 
20 Βλ .  επίσης  Μουρατίδη  Ιωάννη ,  Ιστορία  της  Φυσικής  Αγωγής ,  Θεσσαλονίκη ,  

1990 ,  Εκδ .Χριστοδουλίδη  :«Με  τον  όρο  µουσική  οι  αρχαίο ι  εννοούσαν  όχι  µόνο  

την  εκµάθηση  της  µουσικής ,  αλλά  και  τη  γνώση  των  ποιητών  και  γεν ικά  τη  

µόρφωση».  
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     Η γυµναστική  διακρίνεται  στην πάλη  και  στον χορό . Όταν ο 

Πλάτωνας  αναφέρεται  στην πάλη  σηµειώνει  ότι  δεν αξίζει  να  ασχολείται  

κανείς  µε  τεχνάσµατα  που  δεν είναι  καθόλου  χρήσιµα  στην µάχη , αλλά  

πρέπει  να  δοθεί  σηµασία  στις  λαβές(σφιξίµατα  του  λαιµού , των χεριών  

και  των πλευρών), που  έχουν για  στόχο  την ανάπτυξη  της  σωµατικής  

δύναµης  και  υγείας  σε  συνδυασµό µε  την επιθυµία  για  νίκη  χωρίς  

ύπουλες  µεθόδους . Η πάλη  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντική  αφού  οι  κινήσεις  

της  έχουν στενή  συνάφεια  µε  τις  κινήσεις  της  µάχης , κι  έτσι  βελτιώνει  

τους  νέους  όχι  µόνο σαν παλαιστές  αλλά  και  σαν πολεµιστές21.  

     Ρυθµό ονοµάζει  την τάξη  στις  κινήσεις  µας , αρµονία  την τάξη  στη  

φωνή  µέσα  από  το  συνδυασµό ψηλών  και  χαµηλών τόνων, ενώ  ο 

συνδυασµός ρυθµού  και  αρµονίας  λέγεται  χορός22.  Οι  κινήσεις  του  

σώµατος  αποτελούν  το  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  του , ενώ  οι  µελωδίες  

είναι  έργο  των φωνητικών  κινήσεων . Έτσι  όταν ο ήχος  της  φωνής  

διαπερνά  τη  ψυχή  τότε  αυτό  το  λέµε  εκπαίδευση  στην αρετή  και  το  

χαρακτηρίζουµε  ως  µουσική23.  

     Με  το  να  χορεύουν οι  άνθρωποι  είτε  προσπαθούν  να  εκφράσουν  την 

ευγένεια  και  την µεγαλοπρέπεια  που  περιέχουν  τα  λόγια  της  µούσας  

αναπαριστώντας  τα , είτε  αποβλέπουν  στην ευρωστία , την  ευλυγισία  και  

την οµορφιά  του  σώµατος , κάνοντας  κάµψεις  και  εκτάσεις  σύµφωνα  µε  

τον σωστό  τρόπο , ώστε  όλα  τα  µέλη  του  σώµατος  να  κινούνται  µε  

ρυθµικό  τρόπο  για  όλη  τη  διάρκεια  του  χορού24. Γενικά  ο Πλάτωνας  

πιστεύει  ότι  όταν ο άνθρωπος  µιλά  ή  τραγουδά , δεν είναι  εύκολο  να  

κρατήσει  το  σώµα  του  ήρεµο, και  αυτή  ακριβώς  είναι  η  προέλευση  της  

                                                                                                                                            
 
21 Νόµοι  Ζ΄795d-796a ,  και  815c ,  µτφ .  Φιλολογική  οµάδα  Κάκτου .  

 
22 ΝόµοιA ΄664e ,  µτφ .  Φιλολογική  οµάδα  Κάκτου .  

 
23 Νόµοι  Β΄672e-673a .  

 
24 Νόµοι  Ζ΄795d-e .  
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χορευτικής  τέχνης , οι  κινήσεις  που  εκφράζουν  µίµηση  των λόγων25. 

Θεωρεί  µάλιστα  ως  απαίδευτο  κάποιον  που  δεν έχει  µάθει  να  χορεύει , 

µια  και  οι  παραστάσεις  που  δίνουν οι  χοροί  είναι  µιµήσεις  χαρακτήρων  

και  σχετίζονται  µε  κάθε  είδους  πράξεις  και  περιστατικά . Έτσι  ο χορός  

αποτελεί  έκφραση  του  χαρακτήρα  των χορευτών, και  κατά  συνέπεια  το  

σώµα  και  µε  τον τρόπο  αυτό , γίνεται  σήµα  φανέρωσης  της  ψυχής26. 

     Επίσης  το  πρόγραµµα  της  πλατωνικής  αγωγής  εµπερικλείει  και  τους  

αθλητικούς  αγώνες27, οι  οποίοι  περιλαµβάνουν  δροµικά  και  ριπτικά  

αγωνίσµατα  που  κατά  κύριο  λόγο  σχετίζονται  µε  τις  δραστηριότητες  του  

πολέµου , και  συµµετέχουν  σε  αυτά  πολίτες  όλων των ηλικιών  και  των 
                                                 
25 Για  τον  χορό  υπάρχουν  δύο  ε ίδη .  Το  πρώτο  ε ίδος  αφορά  τη  µ ίµηση  των  

κινήσεων  των  ωραίων  σωµάτων  µε  σκοπό  να  αποδοθε ί  η  αίσθηση  του  µεγαλε ίου ,  

ενώ  το  δεύτερο  µ ιµε ίται  τ ις  κινήσεις  των  άσχηµων  σωµάτων  και  τ ις  παρουσιάζε ι  

µε  πρόστυχο  τρόπο .  Και  τα  δύο  ε ίδη  υποδια ιρούνται  σε  δύο  ε ίδη  το  καθένα ,  το  

πρώτο  έχε ι  από  τη  µ ία  τ ις  κινήσεις  όµορφων  και  γενναίων  στρατιωτών  που  έχουν  

ριχτε ί  στη  µάχη ,  αποδίδοντας  στη  µ ίµηση  τ ις  κινήσεις  που  απαιτούνται  γ ια  την  

αποφυγή  χτυπηµάτων ,  τους  ελιγµούς ,  τ ις  υποχωρήσεις ,  τα  άλµατα  στον  αέρα  και  

τα  σκυψίµατα  και  ονοµάζεται  πυρρίχ ιος .  Επίσης  προσπαθεί  να  απεικον ίσε ι  τ ις  

επιθετ ικές  κινήσεις ,  τ ις  στάσεις  δηλαδή  που  το  σώµα  παίρνε ι  γ ια  ρίψη  βελών ,  

ακοντ ίου  και  άλλων  αντικε ιµένων .  Από  την  άλλη  ε ίναι  ο  χορός  που  απεικονίζε ι  

τ ις  κινήσεις  των  συνετών  ανθρώπων  που  µε  εγκράτε ια  απολαµβάνουν  αυτά  που  η  

πόλη  µπορεί  να  τους  προσφέρει  και  ονοµάζεται  ε ιρηνικός .  Ο  χορός  αυτός  τ ιµά  

τους  θεούς  και  περιλαµβάνει  µ ια  µεγάλη  κατηγορία  ε ιδ ικότερων  χορών  που  

εκδηλώνουν  συναισθήµατα  ευδαιµονίας  και  κατατάσσονται  σε  δύο  ε ίδη ,  το  πρώτο  

ε ίδος  αναπαριστά  την  κατάσταση  ευδαιµονίας  που  ν ιώθουν  οι  άνθρωποι  µετά  από  

έναν  σοβαρό  κίνδυνο ,  ενώ  το  άλλο  ε ίδος  δε ίχνε ι  τη  µετρηµένη  απόλαυση  που  

αισθάνονται  όσοι  διατηρούν  και  αυξάνουν  τα  αγαθά  που  διαθέτουν .  Όσο  

µεγαλύτερη  ε ίναι  η  ευχαρίστηση ,  τόσο  ζωηρότερες  ε ίναι  οι  κινήσεις ,  και  το  

αντίστροφο .  Όσο  περισσότερο  σεµνός  και  καλά  εκπαιδευµένος  ε ίναι  ο  άνθρωπος ,  

τόσο  πιο  µετρηµένες  κινήσεις  κάνει ,  ενώ  ο  δε ιλός  και  ακαλλιέργητος  άνθρωπος  

κάνει  πιο  βίαιες  και  απότοµες  κινήσεις .  Οι  χοροί  εκε ίνο ι  που  φέρονται  µε  

εγκράτε ια ,  ονοµάστηκαν  εµµέλε ιες .  Καθιερώθηκαν  έτσι  δύο  κατηγορίες  καλών  

χορών ,  ο  πολεµ ικός  πυρρίχ ιος  και  η  ε ιρηνική  εµµέλε ια .   Νόµοι  Ζ΄814-816.  

 
26 Νόµοι  654a-655b.  

 
27 Νόµοι  834e .  
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δύο  φύλων. Ο Πλάτωνας  θέτει  την αθλητική  αγωγή  στην ίδια  µοίρα  µε  

την πνευµατική  αγωγή28, και  οι  αναφορές  του  και  για  τις  δύο  τις  

παρουσιάζουν  σαν να  είναι  αναπόσπαστα  δεµένες29. Πρέπει  να  αρχίζει  

από  πολύ  µικρή  ηλικία  και  να  διαρκεί  για  όλη  την ζωή  του  ανθρώπου30.    

     Το  γερό  σώµα  που  η  αθλητική  παιδεία  προσφέρει  στους  ανθρώπους , 

στοχεύει  στην ανάπτυξη  της  ικανότητας  τους  να  υπηρετήσουν  την 

χρηστή  τους  σκέψη , αλλά  και  στο  να  µη  γίνουν δειλοί  στον πόλεµο και  

τις  άλλες  πράξεις  της  ζωής  τους , ή  ακόµη  και  σε  µια  ευρύτερη  οπτική , 

να  υπηρετήσουν  την φιλοσοφία31.  

     Εάν η  προοπτική  του  ανθρώπου  είναι  η  ελευθερία  της  βούλησης  να  

κατευθύνει  τις  πράξεις  του , τότε  η  δυνατότητα  άσκησης  της  προοπτικής  

αυτής  είναι  αναγκαίο  να  θωρακιστεί . ∆εν είναι  εύκολο  να  έχεις  τη  

δυνατότητα  της  επιλογής  ανάµεσα  στην φυγοπονία  και  την φιλοπονία , 

                                                 
28 Ο  Αριστοτέλης ,  επίσης ,  θεωρεί  τη  γυµναστική  απαραίτητη  γ ια  την  αγωγή  των  

παιδ ιών  λέγοντας  ότ ι  συντελε ί  στην  ανδρεία  και  στην  βελτ ίωση  της  ποιότητας  

του  σώµατος  τους ,  µέσα  από  την  ενδυνάµωση  και  την  υγε ία  που  

προσφέρει (Βλ .σχετ .  Πολιτ ικά  1337b,  1338a ,  1338b,1339a) .  ∆ιαφοροποιε ίται  

όµως  από  τον  Πλάτωνα  ως  προς  τον  εν ια ίο  και  αλληλεπιδραστικό  ρόλο  της  

σωµατικής  γύµνασης  και  της  διανοητ ικής  ανάπτυξης .  Αναφέρει  σχετ ικά :  «διότ ι  

δεν  πρέπει  να  τους  καταπονούµε  συγχρόνως  διανοητ ικώς  και  σωµατικώς·  διότ ι  

καθένας  από  τους  δύο  κόπους (τον  διανοητ ικόν  δηλ .  και  τον  σωµατικόν )  

παρασκευάζε ι  εκ  φύσεως  αντ ίθετον  αποτέλεσµα ,  δηλαδή  ο  µεν  σωµατικός  κόπος  

εµποδίζε ι  την  ανάπτυξιν  της  διανοίας ,  ο  δε  διανοητ ικός  την  ανάπτυξιν  του  

σώµατος .» ,  Πολιτ ικά  Θ΄1339a ,  µτφ .  Σ .Μαγγίνα .  

  
29 «Μετά  δή  µουσικήν  γυµναστική  θρεπτέοι  οι  νεαν ίαι»,  Πολιτε ία  403c .  

 
30 «εκ  παίδων  σµ ικρών  αρξάµενοι ,  µέχρι  ούπερ  αν  ζώσι ,  και  διδάσκουσι  και  

νουθετούσιν»,  Πρωταγόρας  325  c .  

 
31 «Επιπλέον ,  ύστερα  από  αυτά ,  τα  στέλνουν  στον  παιδοτρίβη ,  προκειµένου ,  µε  

περισσότερο  ρωµαλέα  σώµατα ,  να  υπηρετήσουν  τη  χρηστή  τους  σκέψη  και  να  µην  

καταλήξουν ,  από  την  αδυναµ ία  των  σωµάτων ,  δε ιλοί  στον  πόλεµο  και  στις  άλλες  

πράξεις».  Πρωταγόρας  326  c ,  µτφ . Ι .Σ .Χριστοδούλου -  Ελένη  Πλεύρα .  Ακόµη :  

«…θα  φροντ ίζουν  πάρα  πολύ  το  σώµα  τους  που  πάει  να  ξεπεταχτε ί  και  να  γ ίνε ι  

ανδρικό ,  ώστε  να  αποκτήσουν  ένα  όργανο  ικανό  να  υπηρετήσει  τη  φιλοσοφία».  

Πολιτε ία  498  b ,  µτφ .Ν .Μ .  Σκουτερόπουλος .  
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µια  και  συχνά  η  ελευθερία  επιλογής  ανάµεσα  στο  εύκολο  και  το  δύσκολο  

είναι  βάρος  δυσβάσταχτο  για  τον άνθρωπο . Επιπλέον  της  ίδιας  της  

διαδικασίας  επιλογής , είναι  επίσης  µεγάλο  το  βάρος  της  

συνειδητοποίησης  από  την πλευρά  του  ανθρώπου  ότι  οι  πράξεις  του  και  

η  κατάσταση  της  ζωής  του  εξαρτώνται  από  αυτόν, και  όχι  από  ένα  

νοµοτελειακά  εκπληρούµενο  σχέδιο , στο  οποίο  θα  µπορεί  να  εναποθέσει  

την ευθύνη  της  ύπαρξης  του . Χρειάζεται  η  επιστράτευση  µεγάλων  

πνευµατικών, σωµατικών και  ψυχικών  δυνάµεων προκειµένου  να  

στρέψει  ο άνθρωπος  τις  δυνάµεις  του  προς  το  δρόµο της  αρετής , προς  το  

αγαθό . Η άθληση  µέσα  από  την ανάπτυξη  του  σώµατος  και  την αρµονική  

εξισορρόπηση  του  µε  το  πνεύµα , προσφέρει  την απαραίτητη  αυτή  

ενδυνάµωση . 

     Εκτός  από  τις  γενικές  παρατηρήσεις  του  που  σχετίζονται  µε  τον 

θεµελιώδη  ρόλο  της  αθλητικής  αγωγής  στην παιδαγωγική  διαδικασία , ο 

Πλάτωνας  κάνει  συγκεκριµένες  αναφορές  στο  περιεχόµενο  της  

γυµναστικής . Οι  αναφορές  αυτές  γίνονται  στο  πνεύµα  της  διατήρησης  

της  άσκησης  σε  λογικά  επίπεδα(χωρίς  ακραίες  εντάσεις) υπό  τις  αρχές  

της  αρετής , ώστε  συνδυασµένη  µε  ψυχική  και  πνευµατική  µόρφωση  να  

δώσει  τέλειους  πολίτες .  

     Οι  παρατηρήσεις  του  επεκτείνονται  και  σε  πιο  ειδικά  θέµατα  όπως  

τις  επιδεξιότητες  των δύο  φύλων στα  άκρα , αλλά  και  στις  πλευρικές  

δεξιότητες  των άκρων του  σώµατος . Πιστεύει  ότι  από  τη  φύση  τους  τα  

δύο  φύλλα  δεν διαφέρουν  στις  ικανότητες  των άκρων, αλλά  η  

πραγµατικότητα  είναι  ότι  δεν υπάρχει  καµιά  διαφορά  στις  ενέργειες  των  

µελών του  σώµατος  τους . Επίσης  η  διαφοροποίηση  που  παρατηρείται   

στην δεξιότητα  των άκρων µεταξύ  αριστερής  και  δεξιάς  πλευράς , 

οφείλεται  σε  λανθασµένο  τρόπο  ανατροφής , µια  και  η  φυσική  ικανότητα  

και  των δύο  πλευρών  είναι  ίδια . Είναι  αντίθετο  προς  τη  φύση  να  έχουν 

οι  άνθρωποι  περισσότερο  επιδέξια  την µια  πλευρά  τους(προφανώς  

σχετίζεται  µε  την επιδιωκόµενη  από  την αγωγή  συµµετρία  και  αρµονία  

που  πρέπει  να  αναπτύσσεται), ειδικά  στην περίπτωση  που  πρέπει  

κάποιος  να  µεταχειριστεί  όπλα  σε  µάχη  σώµα  µε  σώµα . Τότε  ο σωστά  

γυµνασµένος  και  εκπαιδευµένος  θα  υπερέχει  αφού  θα  διαθέτει  δύο  άκρα  

για  την επίθεση  ή  την άµυνα  του . Για  το  λόγο  αυτό  κατά  την ανατροφή  
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των παιδιών , όλα  τα  αγόρια  και  κορίτσια  πρέπει  να  διδάσκονται  να  

χρησιµοποιούν και  τις  δύο  πλευρές  του  σώµατος  τους  εξίσου32. 

     Από  τα  αθλητικά  αγωνίσµατα  ο Πλάτωνας  θέτει  ως  απαραίτητα  να  

διατηρηθούν  στην ιδανική  πολιτεία  εκείνα  που  βοηθούν στην πολεµική  

εκπαίδευση , και  τέτοια  είναι  οι  ταχύτητες  και  γενικά  οι  δρόµοι  που  

βελτιώνουν  την ευκινησία  του  ανθρώπου , στοιχείο  απαραίτητο  σε  

περίπτωση  µάχης  σώµα  µε  σώµα  όπου  απαιτείται  δύναµη  και  ευκινησία . 

Όλα  τα  αγωνίσµατα  δρόµων θα  γίνονται  από  ένοπλους  αθλητές  οι  οποίοι  

θα  έχουν βαρύ  οπλισµό ή  οπλισµό τοξότη  και  θα  διανύουν µικρές , 

µεσαίες  και  µεγάλες  αποστάσεις  σε  τρεις  κατηγορίες , παιδιών , νέων και  

αντρών, συνολικά  δηλαδή  εννέα  αγωνίσµατα . Στις γυναίκες  τα  νεαρά  

κορίτσια  έως  δεκατριών  ετών γυµνά  θα  τρέχουν  στο  στάδιο  µικρές , 

µεσαίες  και  µεγάλες  αποστάσεις , ενώ  µετά  τα  δεκατρία  έτη  και  έως  τα  

δεκαοκτώ  ή  είκοσι  χρόνια  τους  θα  µετέχουν  στους  αγώνες  µε  ρούχα .   

     Στους  αγώνες  δύναµης  αντί  για  πάλη  και  άλλα  βαριά  αγωνίσµατα  θα  

υπάρχουν  οπλοµαχίες  αθλητών  ένας  προς  ένας ,  δύο  προς  δύο  και  έτσι  

µέχρι  το  δέκα  προς  δέκα , και  το  ίδιο θα  ισχύει  και  για  τις  γυναίκες  που  

δεν έχουν φτάσει  ακόµη  σε  ηλικία  γάµου . Αντί  για  το  παγκράτιο  θα  

υπάρχουν  αγώνες  πελταστικής  όπου  οι  αγωνιζόµενοι  θα  χρησιµοποιούν 

τόξα , ασπίδες , σφεντόνες  και  ακόντια  που  θα  τα  εκσφενδονίζουν . Επίσης  

θα  υπάρχουν  αγώνες  ιππασίας  όπου  οι  αγωνιζόµενοι  θα  µετέχουν  

ένοπλοι , και  στους  αγώνες  αυτούς  θα  µετέχουν  προαιρετικά  οι  γυναίκες  

αν τους  το  επιτρέπει  η  εκπαίδευση  τους33. 

     Εάν αναπαραστήσουµε  στην φαντασία  µας  την ιδανική  πλατωνική  

πολιτεία  των Νόµων και  της  Πολιτείας , θα  δούµε  µια  κοινωνία  που  

παιδιά , άντρες  και  γυναίκες , σε  συνεχή  βάση  µετέχουν  σε  πολεµικά  

γυµνάσια , σε  αθλητικούς  αγώνες  και  σε  ιερές  τελετές  προς  τιµήν των 

θεών. 

     Η αγωγή  για  το  σώµα  επεκτείνεται  επίσης  από  τον Πλάτωνα  σε  

θέµατα  όπως  ο ύπνος , η  διατροφή , η  ιατρική  και  η  φαρµακευτική  

                                                 
32 Νόµοι  Ζ΄794d-795b.  

 
33 Νόµοι833a-834d.  

 80



φροντίδα . Πιστεύει  ότι  ο χρόνος  του  ύπνου  πρέπει  να  είναι  πολύ  

περιορισµένος , στον βαθµό που  είναι  αναγκαίος  για  την υγεία  του  

σώµατος . ∆ιαφορετικά  ο άνθρωπος  για  ένα  µεγάλο  µέρος  της  ζωής  του  

είναι  ανίκανος  να  ωφελήσει  το  σώµα  και  την ψυχή  του . Με  δεδοµένο  

µάλιστα  το  µέγιστο  αυτό  έργο  που  έχει  να  φέρει  εις  πέρας , πρέπει  µε  

αυστηρό  πρόγραµµα  να  εκµεταλλεύεται  τον χρόνο  όσο το  δυνατόν  

περισσότερο , µένοντας  άγρυπνος  για  πολλές  ώρες  την µέρα34. Η 

λαιµαργία  θα  πρέπει  να  περιορίζεται  από  νεαρή  ηλικία , και  τότε  

συνήθως  εξαφανίζεται . Είναι  πολύ  βλαβερή  για  το  σώµα  η  επιθυµία  

αυτή , αλλά  και  για  τη  ψυχή  σε  σχέση  µε  τη  φρονιµάδα  και  τη  

σωφροσύνη  της .  Το  ίδιο ισχύει  και  για  την ερωτική  επιθυµία , αλλά  και  

για  τις  άλλες  επιθυµίες , τις  οποίες  πρέπει  να  τις  θεωρούµε  µη  αναγκαίες . 

Κάποιος  ο οποίος  χαρακτηρίζεται  ως  κηφήνας  είναι  αυτός  που  είναι  

γεµάτος  από  τέτοιου  είδους  ηδονές  και  επιθυµίες35. Έτσι  η  υπερβολική  

κατανάλωση  ποτού , η  µέθη  και  οι  άκρατες  ερωτικές  επαφές  πρέπει  να  

αποφεύγονται . Η διατροφή  πρέπει  να  περιλαµβάνει  µόνο  ψητά  φαγητά  

και  να  αποφεύγονται  οι  σάλτσες , και  τα  γλυκίσµατα . Ακόµη  να  µην 

υπάρχουν  πολύπλοκα  εδέσµατα , αλλά  η  διατροφή  να  χαρακτηρίζεται  από  

απλότητα , γιατί  αυτό  φέρνει  υγεία  στα  σώµατα , κατά  τον ίδιο τρόπο  που  

ισχύει  στη  µουσική  και  την ποίηση36.  

     Η ιατρική  και  φαρµακευτική  φροντίδα  πρέπει  να  περιορίζεται  στις  

παροδικές  αρρώστιες  των εποχών  και  σε  έκτακτα  περιστατικά , χωρίς  να  

χρειάζεται  συνεχώς  εξαιτίας  του  ακατάλληλου  τρόπου  ζωής37. Όταν οι  

άνθρωποι  συνεχώς  προσφεύγουν  στην ιατρική  και  φαρµακευτική  

φροντίδα  τότε  η  ενασχόληση  τους  µε  το  σώµα  υπερβαίνει  το  µέτρο ,  το  

οποίο  οριοθετείται  στα  πλαίσια  της  απλής  γυµναστικής .    Ενδεικτικό  των 

αντιλήψεων  του  Πλάτωνα , είναι  ότι  όσον αφορά  το  σώµα , θεωρεί  ότι  η  

                                                 
34Νόµοι  Ζ΄808b-c .  

  
35 Πολιτε ία  559b-d .  

 
36 Πολιτε ία  404c-e .  
37 Πολιτε ία  406c-d .  
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γυµναστική  έχει  ανάλογο  ρόλο  µε  αυτόν της  νοµοθετικής  στην πολιτική , 

σε  αντίθεση  µε  την ιατρική  που  αναλογεί  στην απονοµή  δικαιοσύνης . Με  

τον τρόπο  αυτό  η  γυµναστική  αξιολογείται  υψηλότερα  στην ιεραρχική  

κλίµακα  από  την ιατρική , αφού  η  πρώτη  θέτει  τις  βάσεις  για  την υγεία , 

ενώ  η  δεύτερη  απλώς  προσπαθεί  να  αποκαταστήσει  το  αποτέλεσµα  µιας  

διαταραχής , µιας  ανισορροπίας38.  

     Έτσι  δεν πρέπει  οι  άνθρωποι  να  καταχρώνται  των υπηρεσιών  της  

ιατρικής  γιατί  προκαλούνται  δυσχέρειες  στις  καθηµερινές  ασχολίες  τους , 

αλλά  και  στην µάθηση , τη  σκέψη , τη  µελέτη  του  εαυτού  τους , 

αποπροσανατολίζοντας  τους  από  την επιδίωξη  της  αρετής39. Τα  φάρµακα  

είναι  ικανά  να  γιατρέψουν  το  σώµα  ενός  ανθρώπου  που  πριν τον 

τραυµατισµό του  είχε  καλή  υγεία  και  έκανε  µετρηµένο  τρόπο  ζωής , ενώ  

σε  έναν φιλάσθενο  άνθρωπο  µε  αχαλίνωτο  τρόπο  ζωής  δεν µπορούν να  

επιφέρουν  ουσιαστικό  όφελος  τόσο  για  τον ίδιο, όσο και  για  τους  γύρω  

του , αφού  απλώς  παρατείνουν  µια  εκφυλιστική  διαδικασία40. Ένας  

άνθρωπος  ο οποίος  έχει  ανατραφεί  µε  µουσική , ποίηση , και  έχει  επιδοθεί  

στη  σωµατική  άσκηση , δεν θα  χρειάζεται  την ιατρική , παρά  µόνο εάν 

προκύψει  κάτι  έκτακτο41.  

     Όταν τα  παιδιά  φτάνουν σε  ηλικία  δέκα  ετών, εισάγεται  για  την 

επόµενη  εξαετία , επιπλέον   στο  πρόγραµµα  της  εκπαίδευσης  τους , η  

γραµµατική  και  η  λύρα . Τα  πρώτα  τρία  χρόνια  διδάσκονται  γραµµατική , 

και  τα  επόµενα  τρία   λύρα . Η γραµµατική  ασχολείται  µε  την ικανότητα  

της  γραφής  και  της  ανάγνωσης ,  καθώς  και  µε  την µελέτη  πεζών 

συγγραµµάτων χωρίς  ρυθµό και  αρµονία  στα  οποία  εκφράζεται  το  

πρότυπο  της  ευνοµούµενης  πολιτείας42. Η διδασκαλία  της  λύρας  περιέχει  

                                                 
38 Γοργίας  464b-465b.  

 
39 Πολιτε ία  407b-c .  

 
40 Πολιτε ία  408a-b .  

 
41 Πολιτε ία  410b .  
42 Νόµοι  Ζ΄810a-b .  
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τους  βασικούς  φθόγγους  και  την δεξιότητα  χειρισµού  τους , χωρίς  

πολύπλοκες  µελωδίες  οι  οποίες  είναι  περιττές . Τα  έργα  που  πρέπει  να  

προβάλλουν  οι  δάσκαλοι  της  λύρας  είναι  εκείνα  που  εκφράζουν  καλή  

µίµηση , ώστε  να  αποτελούν  πρότυπο  για  τις  ψυχές  των νέων οδηγώντας  

τους  προς  τον δρόµο της  αρετής43.  

     Μετά  την ηλικία  των δεκαέξι  ετών και  έως  τα  είκοσι  χρόνια  τους  

διαδοχικά  οι  νέοι  διδάσκονται  αριθµητική44, γεωµετρία , στερεοµετρία45, 

αστρονοµία46. Η πορεία  του  ανθρώπου  προς  την θεϊκή  του  πλευρά  έχει  

ως  αναγκαία  προϋπόθεση  τις  γνώσεις  αυτές47, αφού  βοηθούν στον 

                                                 
43 Νόµοι  Ζ΄812c-e .  

 
44 Η  γνώση  που  µπορεί  να  τραβήξει  την  ψυχή  από  τη  σφαίρα  του  γ ίγνεσθαι  στη  

σφαίρα  του  ε ίναι ,  ε ίναι  η  αριθµητική  και  ο  υπολογισµός ,  γ ιατ ί  ανήκει  στις  

µαθήσεις  που  από  την  φύση  τους  θέτουν  σε  ενέργε ια  τη  σκέψη  και  έχουν  τη  

δύναµη  να  µας  τραβήξουν  εξολοκλήρου  προς  την  πραγµατικότητα  και  την  ουσία ,  

καθώς  κεντρίζε ι  την  σκέψη  να  ξεφύγε ι  από  την  εύκολη  απάντηση  που  της  δίνουν  

οι  αισθήσεις  µ ια  και  το  αντικε ίµενο  τους  δεν  κατατάσσεται  σε  κάτι  ή  στο  

αντ ίθετο  του .  Πολιτε ία  523a-c ,  µτφ .  Ν .Μ .Σκουτερόπουλος .  

 
45 ∆εύτερη  µάθηση  που  τραβά  την  ψυχή  προς  την  αλήθεια  και  κατευθύνε ι  ανοδικά  

τον  λογισµό  ε ίναι  η  γεωµετρία  η  οποία  αφορά  γνώση  εκε ίνου  που  έχε ι  παντοτ ινή  

υπόσταση  κι  όχι  αυτού  που  υπόκειται  σε  γένεση  και  φθορά ,  ενώ  σαν  τρίτο  

µάθηµα  µε  ανάλογα  κριτήρια  ορίζεται  η  στερεοµετρία .  Πολιτε ία  527b-528b,  µτφ .  

Ν .Μ .Σκουτερόπουλος .  

.  

 
46 Μετά  λοιπόν  από  την  επίπεδη  επιφάνεια  και  το  στερεό ,  δηλαδή  την  δεύτερη  και  

την  τρίτη  ανάπτυξη ,  τέταρτο  µάθηµα  ε ίναι  η  αστρονοµ ία  που  αφορά  το  στερεό  

που  κινε ίται  περιστροφικά  ή  την  κίνηση  των  στερεών  σωµάτων .  Ειδικά  η  

αστρονοµ ία  ε ίναι  µ ια  γνώση  η  οποία  µας  οδηγε ί  στο  να  ερευνήσουµε  τ ι  ε ίναι  ο  

ανώτατος  θεός  και  η  φύση  του  κόσµου ,  αφού  δεν  µας  δίνε ι  µόνο  πληροφορίες  

σχετ ικά  µε  τ ις  τροχιές  των  ουράνιων  σωµάτων ,  αλλά  και  στρέφει  την  ψυχή  προς  

το  ον  και  το  αόρατο .  Πολιτε ία  528d-529b,  και  Νόµοι  Ζ΄821a ,  µτφ .  

Ν .Μ .Σκουτερόπουλος .  

 
47 Νόµοι  Ζ΄817e-818b.  
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απεγκλωβισµό από  την αµάθεια48, και  στρέφουν  τη  ψυχή  προς  το  

πραγµατικό , το  ον49. Ο Πλάτωνας  τονίζει  ότι  η  διδασκαλία  των 

αντικειµένων αυτών  απαιτεί  ιδιαίτερη  προσοχή  από  τους  διδάσκοντες  

στην επιλογή  της  διδακτέας  ύλης , αλλά  και  στον τρόπο  διδασκαλίας  

τους , µια  και  εξαιτίας  της  βαρύτητας  που  έχουν, η  παντελής  άγνοια  τους  

είναι  προτιµότερη  από  την γνώση  τους  µε  ακατάλληλο  τρόπο50.  

      Μέχρι  το  σηµείο  αυτό  το  πρόγραµµα  εκπαίδευσης  που  προτείνει  ο 

Πλάτωνας  απευθύνεται  σε  όλους  τους  νέους  και  των δύο  φύλων. Από  το  

σηµείο  αυτό  και  έπειτα  η  εκπαίδευση  είναι  επιλεκτική , και  αφορά  

εκείνους  που  σε  όλη  την µέχρι  τότε  εκπαίδευση  τους  έχουν αποδείξει  

µέσα  από  διαδοχικές  δοκιµασίες  ότι  είναι  σταθεροί  χαρακτήρες , έχουν 

ανδρεία , ευγένεια , αυστηρό  παρουσιαστικό , οξυδέρκεια , ευκολία  στη  

µάθηση51, και  αγαπούν  ισορροπηµένα  τους  κόπους  του  σώµατος  και  του  

πνεύµατος , αποφεύγοντας  την µονοµέρεια  προς  την µία  ή  την άλλη  

κατεύθυνση  που  µπορεί  να  ανακόψει  την πορεία  τους52. 

     Σε  αυτούς  τους  επίλεκτους  νέους  το  σύνολο  της  γνώσης  που  µέχρι  

εκείνη  τη  στιγµή  έχουν λάβει  θα  δίδεται  µε  συνοπτικό  τρόπο , έτσι  ώστε  

να  αναδεικνύεται  η  οµοιότητα  που  έχουν οι  γνώσεις  µεταξύ  τους , αλλά  

                                                 
48 «Αµάθεια  που  αφορά  την  απόλυτη  ή  σχετ ική  µέτρηση  µεταξύ  των  τριών  

διαστάσεων ,  αλλά  επίσης  και  τ ις  πραγµατικές  σχέσεις  που  υπάρχουν  ανάµεσα  στα  

πράγµατα  που  µπορούν  να  µετρηθούν  και  σε  εκε ίνα  που  δεν  µπορούν  να  

µετρηθούν»,  Νόµοι  Ζ΄819-820,  µτφ .  Ν .Μ .Σκουτερόπουλος .  

 
49 Έτσι  η  σπουδή  των  επιστηµών  που  αναφέραµε  έχε ι  την  δύναµη  και  την  ιδ ιότητα  

να  επαναφέρει  το  πιο  ευγεν ικό  κοµµάτι  που  κλείνε ι  η  ψυχή  µέσα  της  και  να  το  

προσανατολίζε ι  στη  θέα  του  άριστου  ανάµεσα  στα  όντα ,  ενώ  όλες  οι  άλλες  

επιστήµες  έχουν  να  κάνουν  µε  γνώµες  των  ανθρώπων  και  µε  επιθυµ ί ες  τους ,  ή  

ε ίναι  στραµµένες  στις  διαφορετ ικές  εκφάνσεις  του  κόσµου  της  γένεσης  και  τ ις  

τεχν ικές  εφαρµογές  του .  Πολιτε ία  532  c ,  µτφ .  Ν .Μ .Σκουτερόπουλος .  

 
50 Νόµοι  Ζ΄819a .  

 
51 Πολιτε ία  537a-b .  

 
52 Πολιτε ία  535d-e .  
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και  µε  τη  φύση  του  όντος , η  µόνη  γνώση  που  σύµφωνα  µε  τον Πλάτωνα  

αποτελεί  σταθερό  κτήµα  για  όποιον την κατέχει . Η ικανότητα  των νέων 

να  διακρίνουν  µε  άµεσο  τρόπο  την οµοιότητα  µεταξύ  των πολλών , θα  

αποτελεί  και  το  κριτήριο  εάν η  φύση  τους  είναι  διαλεκτική53.  

     Για  δέκα  έτη , οι  νέοι  αυτοί , πρέπει  να  υποβάλλονται  σε  δοκιµασίες  

προκειµένου  να  διασαφηνιστεί  η  διαλεκτική  τους  ικανότητα , και  µε  αυτό  

το  κριτήριο  σε  συνδυασµό µε  την σταθερότητα  που  ανταποκρίνονται  σε  

όλες  τις  υποχρεώσεις  τους , στα  τριάντα  τους  χρόνια   εκ  νέου  

επιλέγονται  οι  περισσότερο  ικανοί . Εκείνοι  που  µπορούν να  

προσεγγίζουν  το  πραγµατικό  ον χωρίς  τη  βοήθεια  των αισθήσεων54. Για  

πέντε  χρόνια  η  µοναδική  τους  ενασχόληση  θα  είναι  η  διαλεκτική .  

     Από  τα  τριανταπέντε  έως  τα  πενήντα  τους  χρόνια , υποχρεωτικά  

πρέπει  να  αναλαµβάνουν  θέσεις  διοίκησης  στο  στράτευµα  και  αξιώµατα  

στην πόλη ,  τόσο για  να  µην υστερούν σε  εµπειρία , αλλά  και  για  να  

δοκιµάζονται  κάτω  από  συνθήκες   πολύπλευρων  πιέσεων  και  ευθυνών55.   

     Σε  ηλικία  πενήντα  ετών και  αφού  έχουν ανταποκριθεί  µε  ικανότητα  

σε  όλες  τις  δοκιµασίες  αυτές , µπορούν πια  να  οδηγηθούν  στον τελευταίο  

αναβαθµό της  εκπαίδευσης  τους , να  αντικρίσουν  µε  τα  µάτια  της  ψυχής  

τους  το  ίδιο καθεαυτό , το  αγαθό , έχοντας  το  ως  υπόδειγµα  για  την 

υπόλοιπη  ζωή  τους56.  

     Ο Πλάτωνας  στις  παιδαγωγικές  του  προτάσεις  δεν αναφέρεται  µόνο 

σε  συγκεκριµένα  αντικείµενα  διδασκαλίας  και  µέσα  τα  οποία  προτείνει  

για  συγκεκριµένες  περιόδους  της  παιδευτικής  διαδικασίας , αλλά  αναλύει  

τις  επιλογές  του  αυτές , σε  επίπεδο  αρχών λειτουργίας  του  ανθρώπινου  

ψυχισµού . Στηρίζει  έτσι , τις  επιλογές  του  αυτές , στην βάση  µιας  

ανθρωποκεντρικής  προσέγγισης , η  οποία  εκτείνεται  σε  δύο  επίπεδα  

                                                 
53 Πολιτε ία  537b-c .  

 
54 Πολιτε ία  537d .  

 
55 Πολιτε ία  539e-540a .  

 
56 Πολιτε ία  540a-b .  
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λειτουργίας .  Τις  κοινωνικές  καθηµερινές  απαιτήσεις(το  αναγκαίο) και  

τις  οντολογικής  φύσεως  επιδιώξεις  του(το  τελεολογικό). Είναι  

σηµαντικό  να  αναφερθούµε  αναλυτικά  στις  αρχές  λειτουργίας  που  ο 

Πλάτωνας  διατυπώνει  σχετικά  µε  την αγωγή , ώστε  να  γίνει  δυνατόν  να  

αναδειχθεί  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  των παιδαγωγικών  του  αντιλήψεων .  

     Μία  αρχή  λειτουργίας  αφορά  την επαφή  των νέων, την  γνωριµία  και  

εµπειρία  τους , µε  κάθε  τι  που  πρέπει  συστηµατικά  να  αποφεύγουν  κατά  

την διάρκεια  της  ζωής  τους  προκειµένου  να  µπορούν να  το  

αντιµετωπίσουν  µε  επιτυχία . Αναφέρει  συγκεκριµένα  στους  Νόµους  ότι  

εάν δεν µεγαλώσουν  έχοντας  εµπειρία  των απολαύσεων  και  δεν 

εξασκηθούν  να  τις  αντιµετωπίζουν  µε  τον προσήκοντα  τρόπο  όταν τις  

συναντούν , τότε  θα  είναι  πνευµατικά  δούλοι  και  θα  υποτάσσονται  σε  

αυτούς  που  µπορούν να  αντιστέκονται  σε  αυτές57.  

     Αποτελεί  λοιπόν  απαραίτητο  στοιχείο  για  να  µπορεί  ο άνθρωπος  να  

αντιµετωπίζει  και  να  απελευθερώνεται  από  κάθε  τι  το  αρνητικό  για  

αυτόν, να  το  γνωρίζει ,  να  έχει  εµπειρία  του , κάτι  που  σηµαίνει  ότι  

µπορεί  να  το  διαχειρίζεται  και  τελικά  να  το  βιώνει  ως  µία  οδό  µαθητείας  

προς  την γνώση  και  την αρετή58. Πρέπει  όµως , να  µην επικρατούν  

ακραίες  καταστάσεις  όσον αφορά  τις  απολαύσεις  και  τις  λύπες ,  αλλά  να  

επιδιώκεται  το  µέσο , η  θεϊκή  εκείνη  κατάσταση  όπου  επικρατεί  το  

προσήκον  και  το  µέτρο .  Έτσι  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  αποκλειστική  

επαφή  των νέων µε  τις  απολαύσεις  ή  τις  λύπες  αφού  ο άνθρωπος  στην 

                                                 
57 Νόµοι  Α΄653c-d .  

 
58 Σύµφωνα  µε  τον  σχολιασµό  του  Taylor :  «…πραγµατικός  έλεγχος  του  πειρασµού  

ε ίναι  η  αντίσταση  και  όχι  η  εξαφάνιση  του .» .  Βλ .σχετ .Πλάτων :  ο  άνθρωπος  και  

το  έργο  του ,  Αθήνα  2003 ,  Εκδ .ΜΙΕΤ ,  µτφ . Ιορδάνης  Αρζόγλου ,σ .σ .531 .  Επίσης  ο  

∆ηµήτρης  Λαµπρέλλης  αναφέρει :  «αν  στην  ηλικ ία  αυτή  (παιδ ική )  επιτευχθε ί  η  

εµπειρ ική ,  βιωµατική  διαλλαγή  ηδονής  και  λύπης ,  …τότε  η  έµπρακτη  αυτή  

επίτευξη  διαλλαγής  προς  την  ηδονή ,  θα  θεωρηθεί ,  εκ  µέρους  µ ιας  κοινωνίας  που  

ορίζε ι  ως  το  υψηλότερο  αγαθό  στην  κλίµακα  των  αξιών  την  διαλλαγή  λόγου ,  

ηδονής  και  λύπης ,  µ ιας  κοινωνίας  του  πράου  λογισµού  και  των  µαλακών  παθών ,  

ως  δε ίγµα  αρετής ,  δικαίου».Βλ .σχετ .∆ηµ.Λαµπρέλλης ,  Επιθυµ ία  και  Τραγωδία :  Η  

ύστατη  πλατωνική  ανθρωπολογία ,  Αθήνα -Γιάνν ινα  1995 ,  Εκδ ,∆ωδώνη ,σ .σ .217 .   
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ζωή  του  θα  συναντήσει  και  το  ένα  και  το  άλλο . Επιδιώκει  την µέση  

οδό59, έτσι  ώστε  να  αποφεύγει  τις  ακρότητες  και  τις  εξάρσεις  που  τις  

ακολουθούν , οι  οποίες  δύσκολα  αντιµετωπίζονται60.       

     Μία  άλλη  αρχή  κυρίως  πρακτικής  υφής, αφορά  την ανάγκη  για  τον 

άνθρωπο  να  έρχεται  σε  συνεχή  επαφή  από  µικρή  ηλικία  µε  ότι  θα  ήθελε  

ως  ενήλικας  να  ασχοληθεί . Η ενασχόληση  αυτή  κατά  τα  χρόνια  της  

παιδικής  ηλικίας , θα  πρέπει  να  γίνεται  είτε  µε  την µορφή  παιχνιδιού  είτε  

µε  την µορφή  ανώδυνης  για  τους  παρατηρητές , παρατήρησης . Μέσα  από  

την διαδικασία  αυτή  οι  νέοι  άνθρωποι  έρχονται  σε  επαφή  µε  τις  βασικές  

αρχές  του  αντικειµένου  µάθησης , έτσι  ώστε  να  εξοικειώνονται  µε  αυτό  

και  να  προετοιµάζουν το  έδαφος  για  την απόκτηση  εις  βάθος  γνώσης  του  

κατά  την ενηλικίωση  τους61. 

                                                 
59 Η  έννοια  της  µέσης  οδού  στην  πλατωνική  σκέψη  δεν  προσδιορίζεται  από  το  

µέτριο ,  το  χλιαρό .  Ως  µέση  οδός  προσδιορίζεται  εκε ίνη  που  δίνε ι  τη  δυνατότητα  

στον  άνθρωπο ,  αν  και  βιώνει  µέσα  από  την  εµπειρ ία  του  τ ις  ακραίες  καταστάσεις ,  

να  έχε ι  τη  δύναµη  να  πορεύεται  εν  τω  µέσω  αυτών ,  και  εντέλε ι  να  

απελευθερώνεται  από  την  έλξη  τους .  ∆ηλαδή  η  µέση  οδός  θα  µπορούσε  να  

παροµοιαστε ί  µε  το  σιδερέν ιο  αντικε ίµενο  που  αν  και  έχε ι  εµπειρ ία  της  

προσκόλλησης  του  στους  αντ ίθετους  πόλους  ενός  ισχυρού  µαγνήτη ,  παρόλα  αυτά  

έχε ι  τη  δύναµη  να  πορεύεται  στο  σηµε ίο  εκε ίνο  που  η  µ ία  έλξη  εξουδετερώνεται  

από  την  αντ ίθετη ,  κι  εποµένως  το  αντικε ίµενο  µπορεί  και  πορεύεται  αυτόνοµα .  Η  

αυτόνοµη  αυτή  πορεία  όµως  του  επιτρέπει  τελικά  να  έχε ι  τη  δυνατότητα  της  

οριστ ικής  αποµάκρυνσης  από  το  πεδίο  έλξης  και  το  βεληνεκές  της  δράσης  του .  Ο  

Αριστοτέλης  επίσης ,  αναφέρει  σχετ ικά :  «Προσέτ ι  δε  επε ιδή  ηµε ίς  αποδεχόµεθα  

την  µεσότητα ,  η  οποία  ευρίσκεται  µεταξύ  δύο  υπερβολών ,  και  υποστηρίζοµεν ,  ότ ι  

πρέπει  να  επιδ ιώκοµεν  αυτήν (ε ις  όλα  τα  θέµατα ) .» .  Πολιτ ικά  1342b,  

µτφ .Σ .Μαγγίνας .   

 
60 Νόµοι  Ζ΄792d-e .  

 
61 Νόµοι  Α΄643b-d .  Όπως  σχετ ικά  αναφέρει  ο  Κ .Βουρβέρης :  «Εις  καλούς  

γεωργούς ,  οικοδόµους  και  πολεµ ικούς  εξελίσσονται  οι  νέοι ,  όταν  ου  µόνον  

αποκτήσωσι  τας  συναφείς  επαγγελµατικάς  γνώσεις ,  αλλά  και  από  µ ικράς  ηλικίας  

ασκηθώσιν  υπό  µορφήν  παιδ ιάς  περί  την  χρήσιν  των  οικε ίων  εργαλείων  και  

οργάνων ,  άτινα  πρέπει  να  ε ίναι  µ ιµήµατα  των  αληθινών ,  αλλά  διαστάσεων  

µ ικρότερων ,  προς  τας  παιδ ικάς  χε ίρας  ανάλογα .  Απαραίτητο ι  ε ίναι  αι  υπό  µορφή  

παιγν ίων  πρακτικαί  ασκήσεις  και  εφαρµογαί ,  δι ’ων  αι  επιθυµ ία ι  των  παίδων  
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     Η ηθεληµένη  στρέψη  των συναισθηµάτων ηδονής  και  πόνου  προς  την 

σωστή  κατεύθυνση  από  το  ξεκίνηµα  της  ζωής  του  ανθρώπου  είναι  µια  

από  τις  βασικές  αρχές  της  πλατωνικής  παιδαγωγικής  σκέψης . Θα  πρέπει  

δηλαδή  µέσω  της  διαδικασίας  της  αγωγής  να  προσανατολίζονται  τα  

συναισθήµατα  της  ευχαρίστησης  και  του  πόνου  σε  µια  κατεύθυνση  που  

να  αντιστοιχεί  στους  παράγοντες  που  πραγµατικά  συµβαδίζουν  µε  την 

αρετή .  Έτσι  όταν αναπτυχθεί  η  ικανότητα  κρίσης  του , µπορεί  ο 

άνθρωπος  να  αντιληφθεί  ότι  η  πορεία  προς  την οποία  η  αγωγή  τον έχει  

διοχετεύσει , είναι  η  αρµόζουσα .  

     Με  τον τρόπο  αυτό  θα  επέλθει  αρµονική  συνύπαρξη  των 

συναισθηµάτων και  της  λογικής  του62, εναρµόνιση  η  οποία  ορίζεται  από  

τον Πλάτωνα  ως  η  αρετή ,  ο υπέρτατος  στόχος  που  η  αγωγή  θα  πρέπει  να  

επιδιώκει63. Η κοσµολογική  ερµηνεία  της  παιδαγωγικής  αυτής  αρχής , την  

οποία  ο Πλάτωνας  ταυτίζει  µε  την εκπαίδευση64, δίδεται  στον Τίµαιο65. 

Εκεί  αναφέρει  ότι  η  σωστή  φροντίδα  για  όλα  τα  πράγµατα  είναι  να  

προσφέρουµε  στο  καθένα  από  αυτά  τις  οικείες  τροφές  και  κινήσεις , οι  

οποίες  για  το  θεϊκό  στοιχείο  που  υπάρχει  µέσα  µας  είναι  οι  σκέψεις  και  

οι  περιφορές  του  σύµπαντος , δηλαδή  οι  περιφορές  του  ταυτού  και  του  

                                                                                                                                            
τρέπονται  προς  την  κατεύθυνσιν  του  επαγγέλµατος ,  όπερ  ως  άνδρες  πρόκειται  να  

σκήσωσι .» ,  Κ .Βουρβέρης  στο  «Πλάτων  και  Βάρβαροι»,  Εκδ .Ελληνική  

Ανθρωπιστ ική  εταιρε ία ,  Β΄έκδοσις ,  Αθήναι  1966 ,  σ .σ .139 .  

 
62 Όπως  αναφέρει  ο  Πλάτωνας :  «Η  ψυχή  του  παιδ ιού  πρέπει  να  εµποδίζεται  να  

αποκτήσει  τη  συνήθεια  να  αισθάνεται  την  απόλαυση  ή  την  θλίψη  µε  τρόπο  

αντ ίθετο  προς  τον  νόµο  και  την  κρίση  εκε ίνων  που  έχουν  πειστε ί  γ ια  την  

ορθότητα  του  νόµου .» .Νόµοι  Β΄659d,µτφ .Φιλολογική  οµάδα  Κάκτου .  Εύστοχα  

σχολιάζε ι  σχετ ικά  η  Χλόη  Μπάλλα  :  «…στον  ενάρετο  άνθρωπο ,  η  δράση  των  

ανθρώπινων  παθών  που ,  σαν  σιδερέν ιες  χορδές ,  έλκουν  τη  µαριονέτα  προς  

διαφορετ ικές  κατευθύνσεις  αντισταθµ ί ζεται  από  τη  δράση  της  χρυσής  χορδής  του  

λογισµού»,  βλ .σχετ .  Πλατωνική  Πειθώ ,  Αθήνα  1997 ,  Εκδ .Πόλις ,  σ .σ .132 .  

 
63 Νόµοι  Β΄653b1-c4 .  

 
64 Νόµοι  Β΄653c .  

 
65 Τίµαιος  90c-d .  

 88



διαφορετικού . Έτσι  πρέπει  να  συντονίσουµε  τις  δικές  µας  περιφορές  µε  

τις  περιφορές  του  σύµπαντος , µια  και  διαστρεβλώθηκαν  όταν τα  

ερεθίσµατα  διαµέσου  του  σώµατος  µεταφέρθηκαν  στην ψυχή  κατά  την 

γέννηση  µας . Ήταν λοιπόν  τόσο  βίαιη  η  αναταραχή  που  επέφεραν  οι  

αισθήσεις , ώστε  ανεστάλλει  η  περιφορά  του  ταυτού  και  διαταράχτηκε  η  

περιφορά  του  διαφορετικού .  

     Στόχος  λοιπόν  του  ανθρώπου  είναι  οι  περιφορές  που  διαγράφουν  οι  

κινήσεις  της  ψυχής  να  επανέλθουν  στο  κανονικό , οπότε  η  κρίση  για  το  τι  

είναι  όµοιο και  το  τι  είναι  διαφορετικό  γίνεται  σωστή(περιφορές  του  

ταυτού  και  του  διαφορετικού), µε  αποτέλεσµα  ο  άνθρωπος  να  αποκτά  

φρόνηση . Εάν µάλιστα  συνοδεύεται  η  εξοµάλυνση  αυτή  µε  την 

αρµόζουσα  εκπαίδευση , ο άνθρωπος  θα  γίνει  υγιής  και  ακέραιος , και  θα  

αποφύγει  την µεγαλύτερη  ασθένεια , την  αµάθεια , την  ανικανότητα  

δηλαδή  να  προσεγγίσει  την αληθινή  επιστήµη , την  γνώση  των ιδεών. 

Είναι  λοιπόν  απώτερος  σκοπός  να  εξοµοιωθεί  η  ανθρώπινη  νόηση(το  

κατανοούν), µε  το  κατανοούµενο66.         

     Βασική  αρχή  και  συνεχής  επιδίωξη  της  αγωγής  επίσης  αποτελεί  η  

συµµετρία  ανάµεσα  στην ψυχή  και  το  σώµα , ο µέγιστος  παράγοντας  

διαµόρφωσης  της  υγείας  και  της  αρετής  για  τον άνθρωπο67. Προκειµένου  

να  αποφευχθεί  η  ασυµµετρία  η  οποία  προκαλεί  ασθένειες  στο  σώµα  και  

αµάθεια  στην ψυχή , πρέπει  να  διατηρείται  πάντοτε  υγιής  ισορροπία  

µεταξύ  τους . Η υγιής  αυτή  ισορροπία  επιτυγχάνεται  µε  το  να  ασκεί  ο 

άνθρωπος  την ψυχή  µαζί  µε  το  σώµα , αλλά  και  το  σώµα  µαζί  µε  την 

ψυχή68. Είναι  λοιπόν  απαραίτητο  να  αποφεύγεται  η  µονοµερής  

ενασχόληση , και  ζητούµενο  είναι  να  υπάρχει  εναρµόνιση  και  ισορροπία  
                                                 
66 Σύµφωνα  µε  τον  Βασίλη  Κάλφα  το  κατανοούµενο  ταυτ ίζεται  µε  το  βασίλε ιο  των  

ιδεών ,  και  µε  τον  τρόπο  αυτό  ο  άνθρωπος  δυνητ ικά  µπορεί  να  επιτύχε ι  την  

εξοµοίωση  µε  το  θε ίο (βλ .σχετ .σηµ.587,  σελ .494 ,  στο  Τίµαιος ,  εκδ .  Πόλις ,  Αθήνα  

1995 ,  Εισ -µτφ -σχόλια  Β .Κάλφας ) .  

  
67 «προς  γαρ  υγιε ίας  και  νόσους  αρετάς  τε  και  κακίας  ουδεµ ία  συµµετρία  και  

αµετρία  µε ίζων  ή  ψυχής  αυτής  προς  σώµα  αυτό»,  Τίµαιος  87d1-3 .  

 
68 «µήτε  την  ψυχήν  άνευ  σώµατος  κινε ίν  µήτε  σώµα  άνευ  ψυχής»,  Τίµαιος  88b-c .  
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στην εκγύµναση  του  σώµατος  µε  την κίνηση , και  στην καλλιέργεια  της  

ψυχής  µε  την µουσική  και  τη  φιλοσοφική  ενασχόληση , ώστε  διαµέσου  

αυτών  οι  άνθρωποι  να  γίνονται  καλοί  και  αγαθοί .  

     Ο Πλάτωνας  διαπιστώνει  ότι  όσοι  µονοµερώς  σε  όλη  τους  τη  ζωή  

ασχολούνται  µε  τη  γυµναστική , χαρακτηρίζονται  από  υπερβολική  

αγριάδα  και  σκληρότητα , ενώ  όσοι  ασχολούνται  µονοµερώς  µε  τη  

µουσική  και  την ποίηση  χαρακτηρίζονται  από  υπερβολική  µαλθακότητα  

και  καταλάγιασµα . Θεωρεί  ότι  η  µεν υπερβολική  αγριάδα  οφείλεται  σε  

υπέρµετρο  τέντωµα  του  θυµοειδούς  στοιχείου  της  φύσης  του  ανθρώπου , 

ενώ  η  µαλθακότητα  οφείλεται  σε  υπερβολική  χαλάρωση  της  φιλοσοφικής  

φύσης  του  ανθρώπου . Για  το  λόγο  αυτό  προτείνει  το  αρµονικό  

συνταίριασµα  αυτών  των δύο  ώστε  η  ψυχή  του  ανθρώπου  να  έχει  

φρονιµάδα  και  αντρειοσύνη , µια  και  διαφορετικά  θα  χαρακτηρίζεται  ως  

άξεστη  και  δειλή .  

     Το  αρµονικό  αυτό  συνταίριασµα , στο  οποίο  αποδίδεται  µέγιστη  

σηµασία  από  τον Πλάτωνα  επιτυγχάνεται  η  αγωγή , διαµέσου  των δύο  

τεχνών, της  µουσικής  και  της  γυµναστικής , οι  οποίες  όταν εξασκούνται  

παράλληλα  από  τους  νέους  επιτυγχάνεται  η  πολυπόθητη  αυτή  αρµονία , 

που  στόχο  της  έχει  όχι  την ψυχή  και  το  σώµα , αλλά  τα  δύο  αυτά , το  

θυµοειδές  και  το  στοχαστικό  και  την µεταξύ  τους  εναρµόνιση69.  

     Μάλιστα  στην «Πολιτεία» ο Πλάτων θεωρεί  ότι  αυτή  η  αέναη  

προσπάθεια  αρµονικού  συνταιριάσµατος  ανάµεσα  στο  θυµοειδές  µέρος  

της  ψυχής  και  στο  στοχαστικό  µέρος  της ,  αποτελεί  την βάση  της  

                                                 
69 Σχετ ική  νύξη  κάνει  και  ο  Αριστοτέλης ,  χωρίς  όµως  να  διασαφηνίζε ι  τον  τρόπο  

συσχέτ ισης  µεταξύ  µουσικής  και  γυµναστικής .  Συγκεκριµένα  αναφέρει  ότ ι :  

«Είναι  λοιπόν  φανερόν ,  ότ ι  η  εκµάθησις  αυτής (της  µουσικής )  δεν  πρέπει  ούτε  να  

παρεµβάλλεται  ως  εµπόδιον  ε ις  την  µελλοντ ικήν  δραστηριότητα  των  νέων ,  ούτε  

να  καθιστά  το  σώµα  άξεστον  και  άχρηστον  ε ις  τας  πολεµ ικάς  και  πολιτ ικάς  

ασκήσεις ,  τώρα  µεν  κατά  την  νεότητα  των  εν  σχέσει  προς  την  µάθησιν ,  

βραδύτερον  δε  εν  σχέσει  προς  την  χρησιµοποίησιν .» ,  Πολιτ ικά  1341a ,  µτφ .  

Σ .Μαγγίνας .  
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παιδείας , την  θεµελιώδη  επιδίωξη , τις  γενικές  αρχές  της  αγωγής , που  θα  

πρέπει  να  θεσπίσει  η  ιδανική  πολιτεία70. 

     Τέλος  η  αγωγή  πρέπει  να  βασίζει  την λειτουργία  της  στην επίδραση  

των προτύπων στη  ψυχή  των νέων. Τα  πρότυπα  της  οµορφιάς  που  

εκφράζουν  τα  έργα  των καλλιτεχνών , έχουν θετικό  αντίκτυπο , σε  

αντίθεση  µε  τις  απεικονίσεις  του  κακού  που  λειτουργούν  αρνητικά71. 

Εξαιτίας  αυτού , ο Πλάτωνας  πιστεύει  ότι  οι  νέοι  πρέπει  να  έρχονται  σε  

επαφή  µόνο µε  έργα , στα  οποία  οι  δηµιουργοί  τους  έχουν ανιχνεύσει  και  

απεικονίσει  την αληθινή  οµορφιά . Τότε  θα  οδηγηθούν  σε  οµοίωση , 

ταίριασµα  µε  το  πρότυπο  του  λόγου72. Μέσα  από  την διαδικασία  αυτή  

εγκαθίσταται  στην ψυχή  των νέων το  µέτρο  του  αληθινού , που  τους  

επιτρέπει  ακόµη  και  πριν την διανοητική  ωρίµανση , να  είναι  σε  θέση  να  

                                                 
70 Πολιτε ία  410b-412a .  

 
71  Την  θέση  αυτή ,  σχετ ικά  µε  το  ρόλο  των  προτύπων  που  προβάλλονται  µέσα  από  

τα  έργα  των  καλλιτεχνών  όσον  αφορά  την  αγωγή  των  νέων ,  εκφράζει  και  ο  

Αριστοτέλης .  Πιστεύε ι  ότ ι  οι  άρχοντες  οι  επιφορτισµένοι  µε  την  αγωγή ,  δεν  θα  

πρέπει  να  επιτρέπουν  στους  νέους  να  παρακολουθούν  αισχρές  παραστάσεις  και  

λόγους ,  αλλά  ούτε  και  να  έρχονται  σε  επαφή  µε  µουσικά  έργα ,  γλυπτά  και  

ζωγραφικές  παραστάσεις  που  µ ιµούνται  αισχρές  πράξεις .  Πρέπει  η  παιδε ία  να  

καταστήσει  αυτούς  ασφαλείς ,  από  το  να  πάθουν  βλάβη  προερχόµενη  από  τέτο ιου  

ε ίδους  έργα .  (Βλ .σχετ .  Πολιτ ικά  1336b) .  

 
72 Πολιτε ία  401b-d .  Σχετ ικά  µε  αυτό  ο  Λαµπρέλλης  ε ισάγε ι  την  έννοια  της  

διαλλαγής ,  στην  οποία  αποδίδε ι  ως  κριτήρια  συγκρότησης  της  τα  κριτήρια  του  

αισθητικού .  Έτσι  η  διαλλαγή  αναδύεται  µέσα  από  την  αισθητική  της  παράσταση .  

Αυτό  που  προκύπτε ι  ε ίναι  η  νέα  τάξη  η  οποία  έχε ι  αντικαταστήσει  την  έννοια  της  

σύγκρουσης  σαν  διαφορά  µεταξύ  των  µερών -µελών  της  παράστασης .  Έτσι  αυτό  

που  προκύπτε ι  σαν  διαφορά  µπορεί  και  απεικονίζεται  µε  όρους  της  προσήκουσας  

τάξης ,  και  µε  τον  τρόπο  αυτό  επιτυγχάνεται  τελ ικά  ένα  αποτέλεσµα  αναλογίας  

προς  µ ια  πρωταρχική  αξία .  ∆ηλαδή  στο  πλατωνικό  διαλλάττε ιν  έχουν  θέση  και  η  

διαφορά  και  η  συµφιλίωση  µε  την  έννοια  της  αναλογίας  ή  µη ,  των  στοιχε ίων  που  

συγκροτούν  µ ια  παράσταση  ως  προς  ένα  αισθητικό  πρότυπο .  

Βλ .σχετ .∆ηµ.Λαµπρέλλης .  Επιθυµ ία  και  Τραγωδία ,  η  ύστατη  πλατωνική  

ανθρωπολογία ,  Εκδ .∆ωδώνη ,  Αθήνα -Γιάνν ινα  1995 ,σ .σ .227-231.  
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αντιληφθούν , να  µπορούν να  αναγνωρίζουν  και  να  λαµβάνουν  τον λόγο  

όταν τον συναντούν73. 

                                                 
73 «τα  δ ’αισχρά  ψέγοι  τα ’αν  ορθώς  και  µ ισο ί  έτ ι  νέος  ων ,  πριν  λόγος  δυνατός  

ε ίναι  λαβείν ,  ελθόντος  δε  του  λόγου  ασπάζοιτ ’αν  αυτόν  γνωρίζων  δι ’οικε ιότητα  

µάλιστα  ο  ούτω  τραφείς»,  Πολιτε ία  402a .  
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3.6  Η  ΑΓΩΓΗ  ∆ΙΑΜΕΣΟΥ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ  

      

     Ο  Πλάτωνας  πιστεύει  ότι  η  επίδραση  της  αγωγής  οφείλει  να  έχει  

αποτελέσµατα  που  να  αφορούν  το  σύνολο  των  συνθετικών  µερών  της  

ανθρώπινης  ύπαρξης  την  οποία  αντιµετωπίζει  σαν  µ ια  ενιαία  οντότητα  

ψυχής  και  σώµατος .  Εποµένως  είναι  πολύ  φυσικό  οι  δύο  κύριες  

κατευθύνσεις  της  αγωγής  που  προτείνει ,  να  είναι  προσανατολισµένες  

προς  την  ψυχή  και  το  σώµα .  Οι  δύο  αυτές  κατευθύνσεις  της  αγωγής  δεν  

βρίσκονται  σε  µ ια  αθροιστική  σχέση  συνύπαρξης ,  αλλά  σε  µ ια  σχέση  

ταυτόχρονης  και  αλληλένδετης  λειτουργίας ,  και  αποσκοπούν  στην  

ρύθµ ιση ,  την  εναρµόνιση  ανάµεσα  στα  συστατικά  µέρη  της  ψυχής ,  µ ία  

εναρµόνιση  όµως  η  οποία  µπορεί  να  επιτευχθεί  µόνο  διαµέσου  του  

σώµατος1.  Είναι  σηµαντικό  να  αναδείξουµε  µε  ενάργεια  τις  αντιλήψεις  

του  Πλάτωνα ,  οι  οποίες  φανερώνουν  την  αναγκαιότητα ,  αλλά  και  τον  

τρόπο  της  παρουσίας  του  σώµατος  στη  διαδικασία  της  αγωγής .   

     Οι  αντιλήψεις  αυτές  έχουν  δύο  διαστάσεις  εκτύλιξης ,  η  µ ία  είναι  

γνωσιολογική  και  η  άλλη  ψυχολογική .  Οι  αντιλήψεις  που  στηρίζονται  

στην  πλατωνική  θέση  για  την  ψυχή ,  αφορούν  το  διαχωρισµό  της  σε  

λογιστικό ,  θυµοειδές  και  επιθυµητικό  µέρος2.  Το  λογιστικό  είναι  το  

                                                 
1 «…εκε ίνο ι  ο ι  οπο ίο ι  θέσπ ισαν  να  βασίζετα ι  η  εκπα ίδευση  στη  µουσ ική  κα ι  την  

πο ίηση  από  τη  µ ι α  κα ι  στη  γυµναστ ική  από  την  άλλη  δεν  το  θέσπ ισαν…γ ια  να  

καλλ ιεργε ί τα ι  µε  τη  γυµναστ ική  το  σώµα  κα ι  µε  την  µουσ ική  κα ι  την  πο ίηση  η  

ψυχή…το  π ιθανότερο  ε ί να ι  ότ ι  κα ι  τα  δύο  τα  θέσπ ισαν  µε  στόχο  πρωτ ίστως  την  

ψυχή» ,  Πολιτε ία  410c ,  µ τφ .  Ν .Μ .Σκουτερόπουλος .  

 
2 Η  Μαραγγ ιανού  αναφερόµενη  στα  µέρη  της  ψυχής  κα ι  στο  σώµα  αναφέρε ι :  «Τα  

τρ ία  ετούτα  µέρη  της  ψυχής  δεν  ε ί να ι  στην  πραγµατ ικότητα  παρά  τρόπο ι  µέσα  

από  τους  οπο ίους  εκφράζοντα ι ,  κατά  τη  δ ιάρκε ια  της  ύπαρξης  µας  ο ι  δ ιάφορες  

τάσε ι ς  της .  Με  την  τρ ιµερή  αυτή  δ ια ίρεση  ο  Πλάτων  πετυχα ίνε ι  την  προσέγγ ιση  

της  ψυχής  µε  το  σώµα ,  πράγµα  αδύνατο  γ ια  τον  άκρατο  δυ ϊσµό  του  Φαίδωνος  που  

δ ιχάζε ι  την  ανθρώπινη  φύση  σε  δύο  ετερόκλητα  στο ιχε ία .  Έτσι  ο  φιλόσοφος  δεν  

εµφαν ί ζε ι  π ια  την  ψυχή  να  αγων ίζετα ι  ενάντ ια  στο  σώµα ,  αλλά  να  προσπαθε ί  να  

υποτάξε ι  µ ι α  δ ική  της  λε ι τουργ ία ,  εξα ι τ ίας  της  οπο ίας  ο ι  σωµατ ικές  αδυναµ ί ε ς  

εντάσσοντα ι  στον  ψυχ ικό  χώρο . » .  Βλ .σχετ .Πλατων ικά  Θέµατα ,  Αθήνα  1994 ,  
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µέρος  της  ψυχής  που  µπορεί  και  επικοινωνεί  µε  το  θεϊκό ,  το  θυµοειδές  

είναι  το  µέρος  εκείνο  της  ψυχής  που  βοηθάει  το  έργο  του  

λογιστικού(«…επίκουρον  ον  τω  λογιστικώ  φύσει», Πολιτεία  441a) 

συµπράττοντας  στην  χαλιναγώγηση  των  επιθυµ ιών  αφού  µπορεί  και  

ακούει  τον  ορθό  λόγο ,  ενώ  το  επιθυµητικό  είναι  το  µέρος  της  ψυχής  που  

εκφράζει  τις  αναγκαίες ,  αλλά  και  τις  πέρα  του  αναγκαίου  επιθυµ ίες ,  του   

θνητού  µέρους  της  ανθρώπινης  ύπαρξης(Τίµαιος  69c-70e). Ο  τρόπος ,  η  

ποιότητα  και  το  είδος  της  συνεργασίας ,  που  το  θυµοειδές  θα  

ακολουθήσει  εντός  του  τριµερούς  αυτού  πλέγµατος  σχέσεων  κατά  την  

διάρκεια  της  ζωής  του  ανθρώπου ,  καθορίζει  κατά  ένα  µεγάλο  βαθµό  την  

πορεία  του .  Εάν  το  θυµοειδές  συµπράξει  µε  το  λογιστικό  τότε  ο  

άνθρωπος  µπορεί  να  επιβληθεί  στις  ισχυρές  έλξεις  του  επιθυµητικού  

µέρους  της  ψυχής  και  έτσι  να  ακολουθήσει  µ ια  πορεία  προς  το  θεϊκό  

µέρος  του .  Εάν  όµως  το  θυµοειδές  δεν  συµπράξει  µε  το  λογιστικό  µέρος  

της  ανθρώπινης  ψυχής ,  τότε  το  λογιστικό  αδυνατεί  να  επιβάλλει  τις  

επιδιώξεις  του ,  και  αναπόφευκτα  ο  άνθρωπος  παρασύρεται  από  την  

υπέρµετρη  πλήρωση  των  επιδιώξεων  του  επιθυµητικού  σε  µ ια  πορεία  

προς  το  κατώτερο ,  θνητό  µέρος  του3.  Η  ανάλυση  αυτή  του  Πλάτωνα  που  

αφορά  τις  σχέσεις  µεταξύ  των  µερών  της  ψυχής ,  αναδεικνύει  τον  ζωτικό  

ρόλο  που  το  θυµοειδές  κατέχει  στην  συνολική  κατεύθυνση  της  πορείας  

του  ανθρώπου  κατά  την  διάρκεια  της  ζωής  του .  Με  δεδοµένο  ότι  το  

λογιστικό  και  το  επιθυµητικό  είναι  πάγια  προσανατολισµένα  προς  το  

θεϊκό  και  το  θνητό  αντίστοιχα ,  το  θυµοειδές  αποτελεί  το  µέρος  εκείνο  

της  ανθρώπινης  ψυχής  που  αποτελεί  διακύβευµα ,  του  οποίου  η  τάση  

προς  την  οποία  θα  προσανατολίστεί ,  προσδιορίζει  επίσης  και  τον  

                                                                                                                                              
Εκδ .Καρδαµ ί τσα ,  Ευαγγελ ία  Μαραγγ ιανού -∆ερµούση ,  σ .σ . 76 . (Βλ .επ ίσης  

υποσηµε ίωση  2  στην  ενότητα  2 . 3 )  

 
3 Σε  πολλά  χωρ ία  του  Πλατων ικού  έργου  αναφέρετα ι  η  συνάφε ια  µεταξύ  των  

σχέσεων  των  µερών  της  ψυχής  κα ι  της  πορε ίας  του  ανθρώπου .  Ενδε ικτ ικά  

αναφέρουµε :  Τίµαιος  89e -90c ,  Πολιτε ία  586e4 -587a5 ,  κα ι  571e -572a ,  κα ι  554d ,  

κα ι  550b  κα ι  549c ,  κ .α .   
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προσανατολισµό  συνολικά  της  ψυχής ,  και  εποµένως  κατ’επέκταση  και  

του  ανθρώπου .  Εάν  συνυπολογίσουµε  ότι  ο  Πλάτωνας  ορίζει  ως  

αρµονική  συνύπαρξη  την  κατάσταση  εκείνη  της  ψυχής  που  το  θυµοειδές  

συµπράττει  µε  τις  επιδιώξεις  του  λογιστικού(Πολιτεία  440e-441a), και  

ότι  η  αγωγή  που  προτείνει  στην  συγκρότηση  της  ιδανικής  πολιτείας ,  

στρέφεται  στην  προσπάθεια  να  επιτευχθεί  αρµονική  συνύπαρξη  των  

µερών  της  ψυχής  του  ανθρώπου ,  εύλογα  προκύπτει  το  συµπέρασµα  ότι  η  

αγωγή  προκειµένου  να  επιτύχει  τον  στόχο  της  στρέφει  την  προσπάθεια  

της  στο  θυµοειδές .   

     Έτσι  στο  πεδίο  της  πλατωνικής  ψυχολογίας ,  έχει  γίνει  φανερό  ότι  η  

επιτυχία  των  επιδιώξεων  της  αγωγής  συνδέεται  άµεσα  µε  την  επιτυχία  

της  να  επηρεάσει  µε  τέτοιο  τρόπο  το  θυµοειδές  ώστε  να  συνεργασθεί  µε  

το  λογιστικό  µέρος  της  ψυχής .  Εποµένως  είναι  σηµαντικό  να  δούµε  τον  

τρόπο  σύµφωνα  µε  τον  οποίο  ο  Πλάτωνας  θεωρεί  ότι  µπορεί  διαµέσου  

της  αγωγής  να  επηρεασθεί  το  θυµοειδές .  Η  άσκηση  του  σώµατος  είναι  το  

µέσο  που  επιδρά  στο  θυµοειδές ,  εκτείνοντας  το  ώστε  να  γίνεται  ισχυρό  

και  ανθεκτικό ,  ενώ  η  µουσική  και  η  ποίηση  αποτελούν  επίσης  το  άλλο  

βασικό  µέσο  της  αγωγής  που  επιδρά  στο  θυµοειδές ,  που  όµως  έχει  

αντίθετη  κατεύθυνση  µ ια  και  το  αµβλύνει ,  το  κάνει  περισσότερο  ήπιο4.  

                                                 
4 «Όσοι  ασχολούντα ι  αποκλε ιστ ικά  µε  τη  γυµναστ ική  γ ί νοντα ι  τελ ικά  π ιο  άγρ ιο ι  

από  ότ ι  πρέπε ι  κ ι  όσο ι  πάλ ι  µε  τη  µουσ ική  κα ι  την  πο ίηση  π ιο  απαλο ί  από  ότ ι  

ε ί να ι  καλό  γ ια  τους  ί δ ιους» ,  Πολιτε ία  410d3-5 .  

   «Όταν  λο ιπόν  παραδ ίνετα ι  κανε ί ς  στην  απόλαυση  της  µουσ ικής…αν  ε ί χε  µέσα  

του  κάτ ι  ψυχωµένο ,  το  µαλακώνε ι…ώσπου  τελ ικά  το  δ ιαλύε ι…κάνοντας  το  έναν  

‘µαλθακόν  αιχµητήν ’» ,  Πολιτε ία  411a5 -b4 .  

   «…κάπο ιος  που  γυµνάζετα ι  σκληρά…αλλά  που  µε  τη  µουσ ική ,  την  πο ίηση ,  τη  

φιλοσοφία  δεν  έχε ι  καµµ ι ά  σχέση…καταντά  εχθρός  του  λόγου ,  χωρ ί ς  

καλλ ιέργε ια ,  κα ι  δ ιόλου  π ια  δεν  χρησ ιµοπο ιε ί  την  πε ιθώ  µε  τα  λόγ ια  αλλά  

εκπληρώνε ι  τους  στόχους  του  µε  τη  β ία…ζώντας  στην  αµάθε ια  κα ι  την  

χοντροκοπ ιά ,  δ ίχως  συµµετρ ία  κα ι  δ ίχως  χάρη» ,  Πολιτε ία  411c4-e2 .  

  «Καθώς  φαίνετα ι  λο ιπόν ,  γ ια  αυτά  τα  δύο ,  δηλαδή  γ ια  το  ψυχωµένο ,  το  

θυµοε ιδές ,  κα ι  γ ια  το  στοχαστ ικό  κοµµάτ ι  της  ψυχής ,  κάπο ιος  θεός  θα  

υποστήρ ι ζα  εγώ ,  έχε ι  δώσε ι  στους  ανθρώπους  τούτες  τ ι ς  δύο  τέχνες ,  τη  µουσ ική  

κα ι  τη  γυµναστ ική ,  όχ ι  γ ια  την  ψυχή  κα ι  το  σώµα ,  αντ ίστο ιχα ,  παρά  µόνον  
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Έχουµε  εποµένως  δύο  αντίθετα  ως  προς  τον  τρόπο ,  µέσα  επίδρασης ,  τα  

οποία  προκειµένου  να  λειτουργούν  εξισορροπητικά  για  την  ψυχή  ως  

σύνολο ,  απαιτείται  να  έχουν  ταυτόχρονη  και  αλληλένδετη  λειτουργία5.  

Αυτό  συµβαίνει  αφενός  γιατί  ο  στόχος  της  δράσης  τους  είναι  κοινός ,  

αλλά  και  αφετέρου  εξαιτίας  του  ότι  το  αποτέλεσµα  τους  πρέπει  να  

εκφράζεται  υπό  όρους  χρονικής  σύµπτωσης ,  αφού  η  ψυχή  αν  και  

τριµερής ,  δρα  ενιαία .  Ένα  στοιχείο  το  οποίο  πρέπει  να  τονισθεί  

ιδιαίτερα  είναι  ότι ,  οι  δύο  αυτές  κατευθύνσεις  της  αγωγής  αν  και  

αποτελούν  µέσα  που  επιδρούν  στην  ψυχή ,  εξαιτίας  των  υλικής  φύσεως  

χαρακτηριστικών  τους ,  έχουν  αποκλειστική  οδό  πρόσβασης  προς  αυτήν  

το  σώµα .  Η  γυµναστική  διεξάγεται  µέσα  από  ποικίλες  µορφές  

σωµατικών  κινήσεων ,  ενώ  η  µουσική  και  η  φιλοσοφία  γίνονται  

αντιληπτές  διαµέσου  των  αισθήσεων  του  σώµατος ,  αλλά  επίσης  

προϋποθέτουν  και  υλικούς  όρους  προκειµένου  να  εκφρασθούν ,  να  

µεταδοθούν .  Η  επίδραση  της  αγωγής  εποµένως ,  µέσα  από  σωµατικούς  

διαύλους  διοχετεύεται  στην  ψυχή .  Το  σώµα  έτσι  γίνεται  το  απαραίτητο  

µέσο  για  την  εκπλήρωση  του  απώτερου  σκοπού  της  αγωγής ,  που  

απευθύνεται  στην  ψυχή .  Σε  αυτή  την  διαδικασία  γίνεται  φανερό  ότι  όσον  

αφορά  την  αγωγή  τα  πέπλα  διάκρισης  ανάµεσα  σε  σωµατικό  και  ψυχικό  

καταρρίπτονται .  Η  διάκριση  της  µουσικής ,  της  φιλοσοφίας  και  της  

ποίησης  ως  µορφών  της  αγωγής  µε  στόχο  την  ψυχή  από  την  µ ία  πλευρά ,  

και  της  γυµναστικής ,  της  πολεµ ικής  τέχνης  και  του  χορού  ως  µορφών  
                                                                                                                                              
δευτερευόντως  ίσως  γ ια  αυτά ,  αλλά  γ ια  εκε ίνα  τα  δύο ,  ώστε  τεντώνοντας  κα ι  

χαλαρώνοντας  τα  ίσαµε  το  κατάλληλο  σηµε ίο ,  το  θυµοε ιδές  να  εναρµον ί ζετα ι  

µέσα  στην  ψυχή  τους  µε  το  στοχαστ ικό» ,  Πολιτε ία  411e4 -412a2 .  

Όλα  τα  παραπάνω  χωρ ία  αποδ ίδοντα ι  σε  µετάφραση  του  Ν .Μ .Σκουτερόπουλου .  

(Βλ .  επ ίσης  σχετ ική  αναφορά  στην  ενότητα  3 . 5 ,  σ .σ . 90 ) .  

 
 
5 «Μία  ε ί να ι  η  λύση  απέναντ ι  στους  δύο  κ ινδύνους ( τ ι ς  σωµατ ικές  ασθένε ι ε ς  κα ι  

την  αµάθε ια ) :  να  µην  ασκε ί  κανε ί ς  την  ψυχή  χωρ ί ς  το  σώµα  ούτε  το  σώµα  χωρ ί ς  

την  ψυχή ,  ώστε  να  αµύνοντα ι  κα ι  τα  δυο  κα ι  να  δ ιατηρε ί τα ι  υγ ιής  ισορροπ ία  

µεταξύ  τους» ,  Τίµαιος  88b5-c1 ,  µ τφ .  Β .  Κάλφας .  
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αγωγής  µε  στόχο  το  σώµα  από  την  άλλη ,  παύει  να  υφίσταται .  

Αποκαλύπτεται  ότι  η  σωµατική  διάσταση  της  αγωγής  αποτελεί  τον  

αναπόσπαστο  παράγοντα ,  που  δίδει  στην  ψυχή ,  οδό  πρόσβασης  στο  

οντολογικό  πεδίο  του  γίγνεσθαι ,  ενώ  η  ψυχική  διάσταση  της  αποτελεί  

την  ανυπόθετη  αρχή  απόδοσης  νοήµατος ,  λόγου ,  για  το  σώµα  στο  

οντολογικό  πεδίο  του  είναι .  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  διαφορετικές  

ποιοτικά  αφετηρίες ,  που  όµως  η  τελική  τους  κατάληξη  προς  την  

επίτευξη  του  ίδιου  στόχου  τις  κατατάσσει  σε  µ ια  κοινή  προοπτική .   

     Η  αναγκαιότητα  όµως  και  ο  τρόπος  της  παρουσίας  του  σώµατος  στη  

διαδικασία  της  αγωγής  δίνεται  από  τον  Πλάτωνα  και  µέσω  µ ιας  

γνωσιολογικής  διάστασης .  Η  διάσταση  αυτή  σχετίζεται  µε  την  

σωµατοποίηση  της  ψυχής  που  αναφέρεται  στον  Φαίδωνα .  Όπως  η  

διαδικασία  της  σωµατοποίησης  γίνεται  διαµέσου  του  σώµατος ,  έτσι  

ακριβώς  και  η  αντίστροφη  διαδικασία ,  αυτή  της  από-σωµατοποίησης  

διαµέσου  και  πάλι  του  σώµατος  πρέπει  να  γίνει .  Αυτό  σηµαίνει  την  

επαφή  µε  τις  ηδονές  και  τις  λύπες  στον  βαθµό  του  αναγκαίου  για  το  

σώµα ,  έτσι  ώστε  να  µπορεί  ο  άνθρωπος  να  τις  διαχειρίζεται ,  

αναδεικνύοντας  έτσι  µε  τον  τρόπο  αυτό  την  περιορισµένη  εµβέλεια  της  

αλήθειας  που  µπορεί  να  κοµ ίζουν .  Αυτό  συµβαίνει  γιατί  η  ενασχόληση  

µε  τις  επιθυµ ίες  του  σώµατος  στο  βαθµό  του  αναγκαίου ,  θέτει  την  

έννοια  του  πέρατος ,  του  ορίου ,  και  εποµένως  τον  περιορισµένο  βαθµό  

µετοχής  τους  στην  αλήθεια ,  στο  αληθινό .  Έτσι  η  ψυχή  µέσα  από  αυτήν  

τη  γνωσιολογική  υπέρβαση ,  αντιλαµβάνεται  την  ύπαρξη  µ ιας  αλήθειας  

αέναης ,  που  βρίσκεται  πέρα  από  τη  φύση  του  σώµατος ,  όπως  βρίσκεται  

και  πέρα  από  τη  φύση  της  ψυχής(µ ια  και  η  ψυχή  βρίσκεται  κάπου  στο  

ενδιάµεσο  και  συνδέει  τα  δύο  οντολογικά  επίπεδα ,  του  γίγνεσθαι  και  του  

κόσµου  των  ιδεών .  -βλ .σχετ .  υποσηµείωση  3 στην  ενότητα  1.7-),  κι  

εύλογα  στρέφεται  προς  το  να  την  αναζητήσει .  Αυτό  το  έργο  ορίζει  για  

την  αγωγή  ο  Πλάτωνας ,  λέγοντας  ότι  είναι  η  τέχνη  για  την  µεταστροφή  

της  ψυχής  από  την  περιοχή  του  γίγνεσθαι  προς  το  ον .  Γιατί  θεωρεί  ως  

δεδοµένη  την  ικανότητα  της  να  το  αντιληφθεί  και  να  το  κατανοήσει ,  

αρκεί  να  στραφεί  προς  τη  σωστή  κατεύθυνση(Πολιτεία  518 b-d).  Με  τον  
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τρόπο  αυτό  αναδεικνύεται  η  θέση  που  το  σώµα  κατέχει  στην  πλατωνική  

σκέψη  της  αγωγής ,  σαν  ο  απαρέγκλιτος  φορέας  των  στόχων  της .  Εάν  το  

σώµα  απείχε ,  τότε  όχι  µόνο  δεν  θα  ήταν  δυνατό  να  διοχετευθούν  στην  

ανθρώπινη  ύπαρξη  οι  ευεργετικές  επιδράσεις  της  διαδικασίας  της  

αγωγής ,  αλλά  και  υπό  τους  υλικούς  όρους  του  κόσµου  του  γίγνεσθαι  θα  

ακυρώνονταν  η  ίδια  η  ανθρώπινη  παρουσία  ως  τέτοια .  Εποµένως  

οιαδήποτε  προσπάθεια  ποιοτικής  µετάλλαξης  της  κατάστασης  της  ψυχής  

θα  ήταν  αδύνατη .  Η  προοπτική  αυτή  θα  καθιστούσε  άνευ  σηµασίας ,  τις  

όποιες  οντολογικής  φύσεως  διαστάσεις  της  αγωγής ,  οι  οποίες  αν  και  

εκκινούν  από  την  υπερβατική  θεµελίωση  τους  στην  απροϋπόθετη  

προϋπόθεση  του  αγαθού ,  αµετάκλητα  καθορίζονται  από  το  ανθρώπινο  

υπαρκτικό  γεγονός .  
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                                           ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

     Οι  θέσεις  µε  τις  οποίες  ο  Πλάτωνας  αντιµετωπίζει  το  σώµα  στο  έργο  

του  είναι  το  συνδετικό  νήµα ,  που  στην  εργασία  αυτή  µας  δίνει  ίσως  την  

δυνατότητα  να  αναλογιστούµε  µε  διαφορετικό  τρόπο  την  πλατωνική  

φιλοσοφία  ευρύτερα ,  αλλά  και  ειδικότερα  την  αγωγή  που  προτείνει .  Η  

σκιά  του  ιδεαλισµού  η  οποία  συνήθως  συνοδεύει  το  πλατωνικό  έργο ,  

έχει  χαράξει  για  τους  µελετητές  του ,  κάποιες  συγκεκριµένες  τροχιές  

διείσδυσης  σε  αυτό .  Το  αποτέλεσµα  είναι  ότι  αν  και  στους  πλατωνικούς  

διαλόγους  υπάρχουν  αναρίθµητες  αναφορές  για  το  σώµα ,  αλλά  και  για  

την  σχέση  του  σώµατος  µε  την  ψυχή ,  τελικά  εκείνες  που  επικρατούν  και  

προβάλλονται  ως  προσδιοριστικές  των  αντιλήψεων  του  φιλοσόφου  είναι  

οι  αναφορές  στον  Φαίδωνα .  Οι  αναφορές  αυτές  εάν  παρουσιαστούν  

µεµονωµένα  από  το  υπόλοιπο  πλατωνικό  έργο ,  και  χωρίς  τις  

διευκρινίσεις  που  υπάρχουν  εντός  του  κειµένου  απαξιώνουν  το  σώµα ,  το  

παρουσιάζουν  σαν  το  µέγιστο  εµπόδιο  για  την  πορεία  της  ψυχής .  Μια  

αντίστροφη  προοπτική  του  ρόλου  του  σώµατος  και  της  σχέσης  του  µε  

την  ψυχή  µπορούµε  να  αντλήσουµε  µε  πληρέστερη  ανάγνωση  του  

Φαίδωνα ,  αλλά  και  από  άλλους  πλατωνικούς  διαλόγους .   

     Ζητούµενο  όµως  της  εργασίας  αυτής  δεν  ήταν  να  εστιάσει  στην  µ ία  ή  

την  άλλη  προοπτική ,  επικυρώνοντας  έτσι  ουσιαστικά  έναν  δυϊστικό  

τρόπο  αντίληψης  του  πλατωνικού  έργου .  Εκείνο  που  επιχειρήθηκε  στις  

σελίδες  αυτές  είναι  η  ανάδειξη  του  ενιαίου  τρόπου  µε  τον  οποίο  ο  

Πλάτωνας  αντιλαµβάνεται  την  ανθρώπινη  ύπαρξη .  Μπορεί  η  ψυχή  και  το  

σώµα  να  νοούνται  υπό  διαφορετική  οπτική ,  ως  πεδία  ερµηνείας  και  

ανάλυσης ,  αλλά  το  υπαρκτικό  γεγονός  του  ανθρώπου  δεν  µπορεί  να  

νοηθεί  σαν  κάτι  το  διχασµένο  σε  σώµα  και  ψυχή .  Ο  Πλάτωνας  γνώριζε  

πολύ  καλά  ότι  ο  άνθρωπος  από  τη  στιγµή  της  γέννησης  του  µέχρι  την  

στιγµή  του  θανάτου  του ,  είναι  µ ια  ενιαία  οντότητα  που  αναπόφευκτα  

κάθε  δράση  του  µε  συνολικό  τρόπο  εκπορεύεται  από  αυτήν  τη  µορφή ,  

αλλά  και  επιδρά  σε  αυτήν .  Ο  πλατωνικός  άνθρωπος  δεν  είναι  σώµα  και  

ψυχή ,  αλλά  σωµατοψυχή ,  κάτι  πολύ  διαφορετικό  από  την  ξεχωριστή  

υπόσταση  αυτών  των  δύο  ή  την  άθροιση  τους .   
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     Η  αισθητή  ύλη  του  σώµατος  και  η  αθάνατη  άυλη  ψυχή  υπήρχαν  πριν  

και  θα  συνεχίσουν  να  υπάρχουν  και  µετά  τον  άνθρωπο .  Ο  άνθρωπος  

όµως  ενσωµατώνει  ταυτόχρονα  και  τις  δύο  αυτές  υπαρκτικές  

δυνατότητες ,  και  εξαιτίας  αυτού  µπορεί  να  µετέχει  και  στην  θνητότητα  

και  στην  αθανασία .  Εποµένως  η  ανθρώπινη  ύπαρξη  παρά  τον  εφήµερο  

χαρακτήρα  της ,  αποτελεί  µ ια  ευκαιρία ,  µ ια  µοναδική  δυνατότητα  για  τον  

άνθρωπο  να  µεταβάλλει  ποιοτικά  τους  όρους ,  της  αιώνιας  ύπαρξης ,  της  

βαθύτερης  ουσίας  του .  Μπορεί  ο  απώτερος  σκοπός  της  πλατωνικής  

φιλοσοφίας  να  αφορά  το  ανείδωτο ,  το  άφθαρτο ,  το  αιώνιο ,  η  αναγκαία  

οδός  προσέγγισης  του  όµως  γίνεται  διαµέσου  του  αντιληπτού  από  τις  

αισθήσεις ,  του  φθαρτού ,  του  εφήµερου .   

     Για  τον  λόγο  αυτό  ο  Πλάτωνας  δίνει  µέγιστη  βαρύτητα  στην  αγωγή ,  

την  οποία  θεωρεί  ως  µ ια  µοναδική  δίοδο  διαµέσου  της  οποίας  οι  

άνθρωποι  έχουν  τη  δυνατότητα  να  υπερκεράσουν  τα  αδιέξοδα  της  θνητής  

τους  φύσης  και  της  κοινωνικής  δυσπραγίας  που  τους  περιβάλλει .  Αυτό  

µπορεί  να  το  επιτύχει  η  αγωγή  µεταστρέφοντας  την  ψυχή  από  την  

περιοχή  του  γίγνεσθαι  προς  το  ον .  Στην  προσπάθεια  αυτή  η  αγωγή  

έρχεται  αντιµέτωπη  µε  την  ψευδή  αίσθηση  αλήθειας  που  δηµ ιουργεί  

στην  ψυχή  η  σωµατοποίηση  της ,  δηλαδή  η  διαδικασία  εκείνη  κατά  την  

οποία  οι  ηδονές  και  οι  πόνοι  του  σώµατος  πείθουν  την  ψυχή  ότι  αληθινά  

είναι  µόνο  αυτά  που  και  το  σώµα  θεωρεί  ως  αληθινά .  Έτσι  όχι  µόνο ,  έχει  

µ ια  διαστρεβλωµένη  αντίληψη  για  την  αλήθεια ,  αλλά  και  δεν  επιδιώκει  

να  την  αναζητήσει ,  µ ια  και  δεν  γνωρίζει  καν  την  ύπαρξη  του  πραγµατικά  

αληθινού .   

     Σε  αυτή  τη  µέγιστη  πλάνη  του  ανθρώπου ,  αναδεικνύεται  η  σηµασία  

της  πλατωνικής  αγωγής  του  σώµατος .  Στόχος  της  είναι  ακριβώς  αυτός ,  η  

αντιστροφή  της  διαδικασίας  σωµατοποίησης ,  κάτι  που  επιτυγχάνεται  όχι  

µε  την  αποφυγή  και  απόκρυψη  των  ηδονών  και  των  πόνων ,  αλλά  µε  την  

προσήκουσα  µε  αυτές  επαφή .  Γίνεται  έτσι  δυνατόν  να  αναπτυχθεί  η  

ικανότητα  διαχείρισης  τους  µε  τέτοιο  τρόπο ,  ώστε  να  αποκαλύπτονται  οι  

πραγµατικές   διαστάσεις  που  έχουν  για  τον  άνθρωπο .  Προτείνει  ο  

Πλάτωνας  την  σωµατική  κίνηση  από  την  εµβρυακή  ηλικία  έως  τα  
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γεράµατα ,  την  άσκηση ,  την  σωστή  διατροφή ,  την  εγκράτεια  στα  

ερωτικά ,  τον  λιγοστό  ύπνο ,  όχι  ως  µέσα  για  την  καλή  κατάσταση  του  

σώµατος ,  αλλά ,  ως  απαραίτητους  παράγοντες  που  µπορούν  και  

επιτυγχάνουν  την  µέγιστη  συµµετρία  για  τον  άνθρωπο ,  αυτήν  µεταξύ  

ψυχής  και  σώµατος .  Η  διαρκής  µέριµνα  για  τη  διατήρηση  της  

συµµετρίας  αυτής  σηµαίνει ,  αντίθετα  από  ότι  πιστεύεται  για  τον  

Πλάτωνα ,  ότι  ο  άνθρωπος  οφείλει  να  φροντίζει  το  σώµα  εξίσου  µε   την  

ψυχή .  Η  φροντίδα  αυτή  όµως  δεν  έχει  την  έννοια  της  άνευ  όρων  

παράδοσης  στις  σωµατικές  και  τις  παρελκυόµενες  της  σωµατικής  φύσεως  

επιθυµ ίες ,  αλλά  την  επαφή  µαζί  τους  µε  διττό  σκοπό .  Από  την  µ ια  την  

πλήρωση  τους  στον  αναγκαίο  για  την  επιβίωση  του  σώµατος  βαθµό ,  και  

από  την  άλλη  την  ανάπτυξη  της  ικανότητας  διαχείρισης  αυτών ,  µε  τέτοιο  

τρόπο ,  ώστε  να  επιτρέπουν  στον  άνθρωπο  έχοντας  µετατρέψει  το  σώµα  

του  σε  ένα  όργανο  ικανό  να  υπηρετήσει  τη  φιλοσοφία ,  να  ακολουθεί  την  

ουράνια  πορεία  και  την  ευτυχία  της  φωτεινής  ζωής ,  όπως  αναφέρει  ο  

µύθος  του  άρµατος  του  πλατωνικού  Φαίδρου .     
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