
 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ 
 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 
Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΘΕΜΑ: Η Ζ’ Επιστολή και τα άγραφα δόγµατα 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Οικονόµου Ευάγγελος 

Επόπτης Καθηγητής: Β. Κάλφας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2004 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη γυναίκα µου που µε στήριξε 



 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ………………………….……………….……………..3 
 
ΠΡΟÏΜΙΟ…………………………………………………………………..4 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Ζ΄ Επιστολή και τα άγραφα δόγµατα…..……………5 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Το όνοµα……………………………………..18 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Ο λόγος……………………………………29 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Τα είδωλα………………………………………45 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η επιστήµη…………………………….…52 
 
ΚΕΦΑΛΕΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: «Το γνωστόν τε και αληθώς έστιν ον»…65 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………..84 
 
 



 4

 
ντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί η Ζ΄ Επιστολή. Πρόκειται  για την 

σπουδαιότερη από τις πλατωνικές επιστολές και τη µεγαλύτερη σε έκταση. 

Γράφτηκε ως απάντηση του Πλάτωνα, έτσι λέει, στο αίτηµα των φίλων του ∆ίωνα για 

πολιτική καθοδήγηση, µετά την δολοφονία του τελευταίου (354 π.Χ.). Όµως, 

πρόκειται ξεκάθαρα για µια ανοιχτή επιστολή, που απευθύνεται σ’ ένα ευρύ 

ακροατήριο, και ίσως τόσο στους Αθηναίους όσο και στους Συρακούσιους. Η Ζ΄ 

Επιστολή είναι στην πραγµατικότητα η αυθεντική µαρτυρία του φιλοσόφου για τα 

γεγονότα που καθόρισαν την πολιτική ιστορία της Σικελίας την πεντηκονταετία 400-

350 π.Χ. περίπου, η ερµηνεία της προσωπικής του συµµετοχής και, ακόµη 

περισσότερο, η σύνοψη των πολιτικών του αντιλήψεων. 

Α

Αυτό που θα εξεταστεί διεξοδικότερα στα πλαίσια της επιστολής είναι το τµήµα 

εκείνο που είναι γνωστό ως «φιλοσοφική παρέκβαση» (341 b-345 c), όπου ο Πλάτων 

αναπτύσσει τις αρχές του φιλοσοφικού του συστήµατος. Αφορµή για την έκθεση 

αυτή θα αποτελέσει η πληροφορία ότι ο τύραννος των Συρακουσών ∆ιονύσιος ΙΙ 

είναι έµπλεως φιλοσοφικού στοχασµού, και ότι ως αποτέλεσµα αυτής της 

ενασχόλησής του µε την φιλοσοφία υπήρξε η εµφάνιση ενός φιλοσοφικού 

συγγράµµατος εκ µέρους του ∆ιονυσίου, αναφερόµενο στο αντικείµενο των µελετών 

του Πλάτωνα. 

Η προβληµατική που µε ενδιαφέρει κυρίως στα πλαίσια της Ζ΄ Επιστολής είναι αυτή 

της γλώσσας και του λόγου εν γένει. Οι λόγοι που µε κάνουν να στραφώ σ’ αυτήν την 

προβληµατική είναι το γεγονός ότι στο σύνολο σχεδόν του πλατωνικού έργου 

φαίνεται α) ο λόγος να σχετίζεται δυναµικά µε µια κεντρικής σηµασίας έννοια της 

πλατωνικής γνωσιολογίας, την ανάµνηση, µε άµεσες συνέπειες στο οντολογικό πεδίο, 

β) να διατυπώνονται απόψεις αναφορικά µε την εµβέλεια του λόγου και την 

ικανότητά του να εντάξει εντός του πλαισίου του µια αληθινή, αντικειµενική 

προοπτική της πραγµατικότητας (αισθητής και νοητής). Με δυο λόγια λοιπόν, 

αιτιολογώντας την απόφασή µου να στραφώ σ’ αυτή την θεµατική, έχω την 

πεποίθηση ότι ο λόγος πέρα από ένα απλό µέσο παρουσίασης του φιλοσοφικού 

στοχασµού, αποτελεί κοµβικό σηµείο, στην επικράτεια του οποίου φαίνεται να 

συµπλέκονται όλες οι βασικές εννοιολογικές, γνωσιολογικές, κοσµολογικές και 

οντολογικές συνιστώσες της πλατωνικής φιλοσοφίας. 

 

ΣΣΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Ζ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΑΓΡΑΦΑ ∆ΟΓΜΑΤΑ 

 

Στα πλαίσια λοιπόν της φιλοσοφικής παρέκβασης ο Πλάτων αναφέρει πως, 

εκτός από τον ∆ιονύσιο ΙΙ, και κάποιοι άλλοι επίσης έχουν ασχοληθεί µε τα ζητήµατα 

που αποτέλεσαν γι αυτόν το αντικείµενο των σοβαρότερων µελετών του, 

υποστηρίζοντας πως τα έχουν µάθει ή από τον ίδιο ή από άλλες πηγές. Για όλους 

αυτούς αναφέρει πως είναι αδύνατο να γνωρίζουν οτιδήποτε. ∆ικό του έργο σχετικό 

µε αυτά δεν υπάρχει ούτε και θα υπάρξει1, αφού τέτοια θέµατα δεν µπορούν, αντίθετα 

µε άλλα, να διατυπωθούν µε τον λόγο, αλλά η µακρόχρονη και αδιάλειπτη συµβίωση 

µε το αντικείµενο γεννάει µέσα στην ψυχή τη γνώση, σαν τη φλόγα που ανάβει από 

µόνη της, και από µόνη της συντηρείται2. 

Τέτοια ζητήµατα πρέπει να βρίσκονται έξω από τα όρια των αναζητήσεων των 

πολλών, και µάλιστα να µην αποτολµά κανείς την γραπτή έκφρασή τους. Στο 

επιστηµολογικού τύπου ερώτηµα µε ποιον τρόπο καθίσταται δυνατή η γνώση της  

αντικειµενικής πραγµατικότητας, και ποιες είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις της ο 

φιλόσοφος εκθέτει τον ακόλουθο συλλογισµό προς όλους αυτούς που καταπιάνονται 

µε τα ζητήµατα αυτά: υπάρχουν τρία στοιχεία που οδηγούν στη γνώση κάποιου 

πράγµατος, το όνοµα, ο λόγος (=ορισµός), και το εἴδωλον. Τέταρτη έρχεται η 

επιστήµη (=γνώση του πράγµατος) και πέµπτη η ιδέα του. Η γνώση των τεσσάρων 

πρώτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέγγιση του πέµπτου στοιχείου3, 

το οποίο φαίνεται να αποτελεί το καθόλου των πραγµάτων, το έτερον της 

µερικότητάς τους. 

Παίρνοντας ως παράδειγµα τον κύκλο, αποµονώνει ένα προς ένα τα παραπάνω 

στοιχεία: 

«Αν θέλεις τώρα να καταλάβεις τι λέω, πάρε ένα παράδειγµα 
και για όλα τ’ άλλα σκέψου µε τον ίδιο τρόπο. Λόγου χάρη 
υπάρχει κάτι που το λέµε «κύκλος»˙ αυτή είναι η ονοµασία του 
που µόλις τώρα είπαµε. Κατόπιν έρχεται ο ορισµός του, που 
εκφράζεται µε ονόµατα και ρήµατα, δηλαδή «εκείνο του οποίου 

                                                           
1 «οὔκουν ἐµόν γε περί αὐτῶν ἔστιν σύγγραµµα οὐδε µήποτε γένηται» [341 c 5-6]. 
2 «ῥητόν γάρ οὐδαµῶς ἐστιν ὡς ἄλλα µαθήµατα, ἀλλ’ ἐκ πολλῆς συνουσίας γιγνοµένης περί το     
πρᾶγµα αὐτό καί τοῦ συζῆν  ἐξαίφνης, οἷον ἀπό πυρός πηδήσαντος ἐξαφθέν φῶς, ἐν τῇ ψυχῇ 
γενόµενον  αὐτό ἑαυτό ἤδη τρέφει» [341 c7- d2]. 
3 «Ἔστιν τῶν ὄντων ἑκάστῳ, δι’  ὧν τήν ἐπιστήµην ἀνάγκη παραγίγνεσθαι, τρία, τέταρτον δ’ 
αὐτή – πέµπτον δ’ αὐτό τιθέναι δεῖ ὃ δὴ γνωστόν τε καί  ἀληθῶς ἐστιν ὄν - ἒν µέν ὄνοµα, 
δεύτερον δέ λόγος, τό δέ τρίτον εἴδωλον, τέταρτον δέ ἐπιστήµη…οὐ γάρ ἄν τούτων µή τις λάβῃ 
ἁµῶς γέ πως, οὔποτε τελέως ἐπιστήµης τοῦ πέµπτου µέτοχος ἔσται» [342 a8 – b3, 342 e 1-3]. 
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η περιφέρεια απέχει από το κέντρο παντού το ίδιο» θα ήταν ο 
ορισµός εκείνου που έχει την ονοµασία «στρογγυλό», 
«σφαιρικό» και «κύκλος». Στην τρίτη σειρά έρχεται το 
αντικείµενο που το σχεδιάζεις και το σβήνεις ή που το 
χρησιµοποιείς στον τόρνο και καταστρέφεται. Από τούτα ο 
κύκλος αυτός καθ’ εαυτόν, που γύρω του γίνονται όλα τούτα, 
δεν παθαίνει τίποτε, γιατί είναι κάτι άλλο. Τέταρτο έρχεται η 
γνώση και η νοηµοσύνη και η αληθινή γνώµη γύρω από αυτά»4. 

 

Τα τέσσερα αυτά επίπεδα γνωστικής ανάβασης αποτελούν τον προθάλαµο της 

αίθουσας, στην οποία βρίσκεται θριαµβευτικά ενθρονισµένη η ύψιστη ιδέα, η ουσία 

του είναι. Η γλώσσα όµως στερείται της δυνατότητας να εκφράσει αυτήν την ουσία , 

και γι αυτό κανείς σώφρων δεν αποπειράται να διατυπώσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις 

σκέψεις του. Άλλωστε, κανένα όνοµα οποιουδήποτε πράγµατος δεν µένει σταθερό, 

αλλά, ό,τι ονοµάζεται σήµερα µε κάποιον τρόπο, είναι δυνατό να λάβει κάποτε 

διαφορετική ονοµασία, εξίσου νόµιµη και αποδεκτή µεταξύ των ανθρώπων5. Η 

αναζήτησή µας, συνεπώς, πρέπει πάντοτε να αφορά την ουσία6. Μέσα από την 

επίπονη έρευνα µπορούν να φτάσουν σ’ αυτήν µόνον όσοι έχουν εσωτερικό 

σύνδεσµο και πνευµατική συγγένεια µε το πράγµα (προσφυεῖς καὶ συγγενεῖς), 

όντας ταυτόχρονα προικισµένοι µε ικανότητα αντίληψης και µνήµης (εὐµαθεῖς ἃµα 

καὶ µνήµονες [344 a 6-7]). Έτσι, καταλήγει στο σηµείο να αρνείται και την 

δυνατότητα µιας ουσιαστικής συµβολής του δασκάλου, προκειµένου να προσφέρει 

αυτή την υπέρτατη γνώση σ’ έναν µαθητή. Ό,τι λοιπόν κι αν έχει γράψει 

οποιοσδήποτε άξιος άνθρωπος, πρέπει να ξέρουµε πως οι καλύτερες σκέψεις του 

µένουν φυλαγµένες στο ωραιότερο µέρος του εαυτού του7. 

 

 

 

ΣΣΣ 

 

                                                           
4 Ζ΄ Επιστολή, [342 b3 – c5], µετάφραση Β. Μανδηλαράς, εκδ. Κάκτος, σελ. 195. 
5 «ὄνοµά τε αὐτῶν φαµεν οὐδὲν οὐδενὶ βέβαιον εἶναι, κωλύειν δ’ οὐδὲν τὰ νῦν στρογγύλα 
καλούµενα εὐθέα κεκλῆσθαι τά τε εὐθέα δή στρογγύλα, καί οὐδέν ἧττον βεβαίως ἓξειν τοῖς 
µεταθεµένοις καί  ἐναντίως  καλοῦσιν» [343 a 9–b 4]. 
6 «…δυοῖν ὄντοιν, τοῦ τε ὄντος καὶ τοῦ ποιοῦ τιος, οὐ τὸ ποιὸν τι, τὸ δὲ τἰ, ζητοήσης εἰδέναι 
τῆς ψυχῆς» [343 b 8 - c 2]. 
7 «δεῖ γιγνώσκειν λόγῳ, ὃταν ἴδῃ τίς του συγγράµµατα γεγραµµένα εἴτε ἐν νοµοθέτου εἴτε ἐν 
ἂλλοις τισὶν ἅττα οὖν, ὡς οὐκ ἦν τούτῳ ταῦτα σπουδαιότατα, εἴπερ ἔστ’ αὐτός σπουδαῖος, 
κεῖται δέ που ἐν χώρᾳ τῇ καλλίστῃ τῶν τούτου» [344 c 4 – 8]. 



 7

 

Αυτή ήταν µια συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου της φιλοσοφικής 

παρέκβασης της Ζ΄ Επιστολής. Μπροστά σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο φιλοσοφικού λόγου 

νιώθει κανείς µια σχετική αµηχανία, κυρίως αν αναλογιστεί ότι ως συγγραφέας της 

επιστολής αυτής φέρεται ο Πλάτων. Αυτή η αµηχανία ήταν που έκανε πολλούς από 

τους µελετητές του πλατωνικού έργου να υποστηρίξουν ποικίλες απόψεις που 

αφορούν τη γνησιότητα της Ζ΄ Επιστολής. 

Όσοι θεωρούν αυθεντική την επιστολή διαπιστώνουν πως δεν υπάρχει 

ασυνέχεια ανάµεσα στο περιεχόµενο αυτής και στο γραπτό διαλογικό έργο˙ ότι η 

επιστολή, αν και ελαφρώς παραλλαγµένη, αποτελεί µια περαιτέρω ανάπτυξη των 

φιλοσοφικών θέσεων που υπάρχουν στους διαλόγους (H.G.Gadamer). Κάποιοι 

φτάνουν µέχρι το σηµείο να υποστηρίζουν ότι η επιστολή και οι διάλογοι είναι 

σχεδόν ταυτόσηµα στην προοπτική τους (R.S.Bluck). Ακόµα κι αυτοί που έχουν 

τονίσει ιδιαιτέρως τις διαφορές ανάµεσα στο διαλογικό έργο και στην επιστολή 

(J.Stenzel) παραδέχονται πως υπάρχει µια συνεχής διανοητική-φιλοσοφική ανάπτυξη 

και εξέλιξη. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εκείνοι που αντιµάχονται τις θέσεις περί της 

γνησιότητος της επιστολής, λέγοντας πως πρόκειται µάλλον περί κειµένου που 

γράφτηκε από κάποιον ενθουσιώδη θαυµαστή του Πλάτωνα, όπου στο τέλος το 

«προσυπέγραψε» και µε το όνοµα του ινδάλµατός του, χωρίς να µας κάνει ποτέ 

γνωστή τη δική του ταυτότητα. Τη θέση αυτή τη στηρίζουν στο γεγονός ότι ιστορικά 

υπήρξε κάποτε εποχή όπου συνηθιζόταν να αποδίδονται στον Πλάτωνα κείµενα, 

συντάκτης των οποίων δεν ήταν πάντοτε ο Αθηναίος φιλόσοφος. Μια τέτοια θέση 

υποστηρίζει και ο L.Edelstein, θεωρώντας ότι ο συγγραφέας της επιστολής δεν είναι 

ο Πλάτων, αλλά κάποιος άλλος, όπως συνηθιζόταν κατά το τελευταίο τρίτο του 4ου 

αι. π.Χ. Αυτός πιστεύει ότι ο συγγραφέας της επιστολής έχει ζήσει µελετώντας το 

πλατωνικό έργο στο σύνολό του, µε αποτέλεσµα να του έρχονται αβίαστα και φυσικά 

στη µνήµη φράσεις από το έργο αυτό, προκειµένου να εκφράσει τις ιδέες του. Ο ίδιος 

µελετητής, προς επίρρωσιν αυτής της θέσης του, θέτει και το ακόλουθο  ερώτηµα: το  

ίδιο άλλωστε δεν έκανε και ο Πλάτων υποδυόµενος τον Σωκράτη; για τον Edelstein 

αυτό που περιέχει η επιστολή δεν είναι άλλο από µια ερµηνεία της πλατωνικής 

θεωρίας των ιδεών. 

Η βασική επιχειρηµατολογία όλων, όσοι αµφισβητούν την αυθεντικότητα της 

επιστολής ως πλατωνικού κειµένου επικεντρώνεται σε θέµατα που αποτελούν και τα 
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σηµεία τριβής σε σχέση µε το γραπτό-διαλογικό έργο. Τέτοια σηµεία είναι συνοπτικά 

τα παρακάτω: 

α) ο σκεπτικισµός του Πλάτωνα για το κατά πόσο και ο ίδιος ακόµα θα µπορούσε 

µέσα από τη διδασκαλία να οδηγήσει έναν µαθητή στα σοβαρά αντικείµενα των 

µελετών του˙ υποστηρίζεται πως στην ουσία η θέση αυτή αντιφάσκει µε όλη την 

προσπάθεια στην οποία αποδύεται στο διαλογικό έργο, να οδηγήσει τους συνοµιλητές 

του, διά στόµατος του Σωκράτη, στην εύρεση της αλήθειας. 

β) το ζήτηµα της σύλληψης της αλήθειας µόνο µέσα από µια µη έλλογη, όπως 

χαρακτηρίζεται, εµπειρία˙ υποστηρίζεται πως αυτός ο τρόπος πρόσβασης στο 

ανώτερο γνωστικό επίπεδο δεν συνάδει µε τον λογικό πυρήνα της πλατωνικής 

φιλοσοφίας. Αυτό, άλλωστε, το ενορατικό στοιχείο και ο αποκαλυπτικός χαρακτήρας 

της γνώσης έχει δώσει λαβές για πολλές µυστικιστικού τύπου ερµηνείες της 

πλατωνικής σκέψης. 

γ) η αφοριστική διατύπωση του συγγραφέα της επιστολής για την αδυναµία του 

λόγου να πλαισιώσει εντός του εννοιολογικού του πεδίου τη  υπέρτατη αλήθεια, 

υποστηρίζεται ότι αντιφάσκει µε την πλατωνική πρακτική , µια πρακτική που 

θεράπευσε τόσο τον προφορικό όσο και το γραπτό λόγο. Στο αντεπιχείρηµα των 

υποστηρικτών της γνησιότητας της επιστολής, ότι δηλαδή και στο διαλογικό έργο 

(Φαίδρος) ο Πλάτων εκφράζει έναν αντίστοιχο προβληµατισµό για τα όρια του 

λόγου, οι αντίπαλοι της επιστολής ανταπαντούν ότι στο µύθο της γραφής που 

περιγράφεται στον Φαίδρο, πράγµατι διατυπώνεται ένας σκεπτικισµός για τις 

δυνατότητες και τα όρια του λόγου, αλλά µονάχα του γραπτού, ενώ στην επιστολή ο 

συγγραφέας της καταφέρεται εναντίον κάθε µορφής λόγου. Πάνω σ’ αυτό το σηµείο 

είναι που ο Edelstein βρίσκει ότι υπάρχει αντίφαση ανάµεσα στον ενθουσιασµό των 

Νόµων και της Επινοµίδας, τόσο σχετικά µε την ικανότητα να περιγραφούν τα 

αντικείµενα που θα άξιζε να µελετήσει ο µελλοντικός φιλόσοφος, όσο και γενικότερα 

µε την πεποίθηση της κατάκτησης µιας επιστηµονικής γνώσης, σε αντίθεση µε την 

επιστολή, όπου εκφράζεται ένας σκεπτικισµός σχετικά µε την ανθρώπινη µάθηση. 

δ) ενώ ο Αριστοτέλης συνεξετάζει την πλατωνική φιλοσοφία στο πλαίσιο των 

πυθαγόρειων µαθηµατικών, το περιεχόµενο και ο συγγραφέας της επιστολής τονίζουν 

τη σχέση µε τους πυθαγόρειους ακουσµατικούς. 

ε) στα πλαίσια της επιστολής διατυπώνεται η άποψη ότι η γνώση είναι δυνατή µόνο 

σε κάποιους προνοµιούχους (ευµαθεις), ενώ αντίθετα σε ολόκληρο το διαλογικό έργο 

είναι διάχυτη η άποψη ότι όλοι µπορούν να προσοικειωθούν την γνώση, αρκεί να 
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εκπαιδευτούν κατάλληλα και να ασκήσουν την ψυχή τους προς την κατεύθυνση της 

θέασής της στην πιο καθαρή µορφή της (επιστήµη= γνώση των ιδεών). 

στ) διατυπώνεται η θέση πως, παρά την πλατωνική γλώσσα γενικά που χαρακτηρίζει 

την επιστολή, υπάρχουν λέξεις, το εννοιολογικό περιεχόµενο των οποίων στα πλαίσια 

της επιστολής παραπέµπει στις λέξεις αυτές µε το εννοιολογικό βάρος και τη σηµασία 

που τους προσέδωσε ο Αριστοτέλης, π.χ. ἐπιχείρησιν (341e),  ποιόν τι (342e) 8. 

 

Αυτό σε γενικές γραµµές είναι το πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται 

αναφορικά µε τη γνησιότητα ή όχι του φιλοσοφικού σκέλους της  Ζ΄ επιστολής. Σε 

ό,τι µε αφορά, αν ο συγγραφέας της επιστολής είναι ή όχι κάποιος θαυµαστής του 

Πλάτωνα και όχι ο ίδιος ο Πλάτων, είναι κάτι που δεν µπορώ να το αποδείξω. Ένα 

επιπλέον ζήτηµα που προκύπτει στα πλαίσια της έρευνας είναι το αν η επιστολή (µε 

προϋπόθεση ότι είναι γνήσια) γράφτηκε πριν ή µετά από την περίφηµη διάλεξη του 

Πλάτωνα για το αγαθό στην Ακαδηµία 9. 

Ασφαλώς, στο φιλολογικό σκέλος αυτής της συζήτησης ούτε την πρόθεση 

έχω να εµπλακώ, αλλά ούτε και την δυνατότητα. Ωστόσο, αναφορικά µε το πρώτο 

ζήτηµα αρκούµαι στην ίδια την διαπίστωση που κάνει ο ίδιος ο Edelstein, ότι το 

κείµενο της επιστολής αποτελεί µια  πολύ ενδιαφέρουσα ερµηνεία της πλατωνικής 

φιλοσοφίας 10. Σ' ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτηµα, έχω την άποψη πως, ανεξάρτητα από 

το αν έχει προηγηθεί της συγγραφής της επιστολής ή όχι η διάλεξη για το αγαθό, 

ολόκληρο το πλατωνικό έργο, συµπεριλαµβανοµένης και της επιστολής, εµφορείται 

από µια φιλοσοφία του Ενός. 

Στην πραγµατικότητα  το ζήτηµα της αυθεντικότητας ή όχι της επιστολής έχω την 

πεποίθηση πως είναι άµεσα συνυφασµένο µε αυτό της αναγνώρισης ή όχι των 

λεγόµενων «αγράφων δογµάτων» και γενικότερα της έµµεσης, µη διαλογικής 

παράδοσης ως πηγής τόσο για την πληρέστερη κατανόηση και ερµηνεία του γραπτού 

διαλογικού έργου όσο και για το περιεχόµενο των επιστηµονικών και φιλοσοφικών 

αναζητήσεων που λαµβάνουν χώρα εντός της Ακαδηµίας. 

                                                           
8 Η παρουσίαση της επιχειρηµατολογίας σχετικά µε την µη γνησιότητα της Ζ΄ επιστολής βασίστηκε στο 
κεφάλαιο "The philosophical digression" (The import of the so-called philosophical digression) από το 
L. Edelstein, Plato's Seventh Letter,Leiden, E.J.Brill 1966, σελ. 108-120.   
9 Βλ. K. Gaiser, Plato's Enigmatic Lecture "on the Good", στο PHRONESIS, vol. XXV, 1980, σελ. 5-
37. Συγκεκριµένα, η άποψη του ίδιου του Gaiser είναι ότι η επιστολή πρέπει να γράφτηκε πριν από την 
διάλεξη στην Ακαδηµία για το αγαθό. Γι αυτόν κλειδί αποτελεί το απόσπ. 341d-e. θεωρεί πως ο 
Πλάτων δεν θα είχε προβεί σε τέτοιου είδους διατυπώσεις, αν ήδη είχε επιχειρήσει να δηµοσιοποιήσει 
τη θεωρία του περί των πρώτων αρχών.   
10 L. Edelstein, όπ. παρ., σελ. 71. 
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Η έλλειψη οµοφωνίας των πλατωνιστών πάνω στο ζήτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα 

εµφανής στην περίπτωση του Cherniss, ο οποίος δεν διστάζει να αµφισβητήσει ακόµα 

και την αφήγηση του ίδιου του Αριστοτέλη ως κατασκευή, της οποίας η αιτία, κατά 

τον Cherniss πάντα, βρίσκεται στην αδυναµία του Σταγειρίτη να κατανοήσει 

επακριβώς τα λεγόµενα του Πλάτωνα στις εντός της Ακαδηµίας συζητήσεις του. Το 

βασικό του επιχείρηµα για µια τέτοια τοποθέτηση αποτελεί το γεγονός (αποδεκτό και 

από τους υποστηρικτές της επιστολής) ότι δεν υπάρχει καµιά αντιστοιχία της 

περιγραφής του Αριστοτέλη για τις οντολογικές αρχές του Πλάτωνα στο πρώτο 

βιβλίο των Μεταφυσικών µε ό,τι γνωρίζουµε για την πλατωνική φιλοσοφία από τους 

γραπτούς διαλόγους. 

Ο Gadamer εξηγεί αυτή την ασυµβατότητα ανάµεσα στη γραπτή και την  

προφορική έκθεση της πλατωνικής φιλοσοφίας (λογοτεχνικό ύφος από τη µια, 

δογµατικό ύφος από την άλλη) µε βάση το γεγονός ότι οι διάλογοι είχαν στόχο να 

φτάσουν σ’ ένα ευρύτερο ακροατήριο. Γράφει συγκεκριµένα : «Όπως και ο ίδιος ο 

Πλάτων γνώριζε, τα γραπτά είναι υποκείµενα σε παρανόηση και κατάχρηση, επειδή 

πρέπει να συντηρηθούν χωρίς τη βοήθεια µιας σωστής κατανόησης, την οποία ένας  

οµιλητής µπορεί να παρέχει σε µια συζήτηση. Έχοντας αντιληφθεί αυτό ο Πλάτων, 

ανέπτυξε τέλεια τη λογοτεχνική µορφή του διαλόγου, η οποία τηρεί τους νόµους τους 

κατάλληλους για τα γραπτά κείµενα. Ωστόσο, η προφορική διδασκαλία υπακούει σ’ 

ένα διαφορετικό νόµο. Κυρίως, διατηρεί µια ανυπολόγιστης αξίας συνέχεια µε ό,τι 

έχει ειπωθεί πριν και µετά, και αυτό ακόµα κι όταν δεν έχει τη µορφή σειράς 

διαλέξεων» 11. 

Πάνω στο ζήτηµα αυτό, ο Sayre φαίνεται να βαδίζει σε µια µέση οδό προτείνοντας 

µια ενδιάµεση πορεία, όπου θα απορρίπτεται η ύπαρξη κάποιας αγεφύρωτης 

διαφοράς ανάµεσα στη γραπτή και την υποτιθέµενη γι αυτόν «άγραφη διδασκαλία», 

όπως αυτή παρουσιάζεται από τον Αριστοτέλη. Προκειµένου να γίνει εφικτό κάτι 

τέτοιο ο ίδιος αναφέρει: «πρέπει να µπορούµε να βρούµε χωρία στους ύστερους 

διαλόγους, που προσφέρονται για ερµηνεία µε τους όρους της περιγραφής του 

Αριστοτέλη. Και για να είναι πειστική αυτή η ενδιάµεση πορεία, τόσο τα χωρία αυτά 

                                                           
11 H.G.Gadamer, “Plato’s Unwritten Dialectic”, στο Dialogue and Dialectic: Eight Hermeneutical 
Studies on Plato, Yale University Press 1980, σελ. 126. 
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όσο και η περιγραφή του Αριστοτέλη, πρέπει να γίνουν περισσότερο κατανοητά στο 

φως της συµφωνίας τους» 12. 

Στην πραγµατικότητα, πέρα από τις όποιες άλλες αιτίες διαφωνίας αναφορικά 

µε το ζήτηµα αυτό, στη βάση της διχογνωµίας µεταξύ των µελετητών της πλατωνικής 

φιλοσοφίας βρίσκεται η συστηµατική φιλοσοφία ˙ η άρνηση µιας σοβαρής οµάδας 

πλατωνιστών να αποδεχτούν την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου -συνεπώς κλειστού γι 

αυτούς- φιλοσοφικού συστήµατος, µια πλατωνική φιλοσοφία αρχών, καθώς 

παρατηρούν µια εγγενή έλλειψη συµπερασµατικότητας να χαρακτηρίζει το διαλογικό 

έργο του Πλάτωνα. 

Παραπέρα, η άρνηση αυτή σ’ ένα µεγάλο βαθµό έχει τις ρίζες της στην, 

δικαιολογηµένη κατά τη γνώµη µου, απόρριψη όλων των µυστικιστικών και 

θεολογικού τύπου αναγνώσεων και ερµηνειών. Ήδη η έµφαση σε όρους όπως 

«δόγµα», «εσωτερική διδασκαλία», «ενόραση», «άρρητο», «Έν» αποτέλεσε το 

εφαλτήριο για τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Ωστόσο, ο Gadamer θέτει σωστά το 

ζήτηµα όταν λέει πως «για να βρούµε µια λογική κατεύθυνση και να προχωρήσουµε, 

ας αποκλείσουµε εντελώς από τη συζήτησή µας τέτοιες έννοιες…Τέτοιου είδους 

διατυπώσεις τονίζουν υπερβολικά τα αµφισβητούµενα σηµεία του προβλήµατος που 

ερευνούµε»13. 

Θεωρώ πως πριν να προχωρήσουµε, καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ποιο είναι 

τέλος πάντων το περιεχόµενο αυτού του «προβλήµατος», που ακούει στο όνοµα 

«άγραφα δόγµατα» ή «φιλοσοφία αρχών». Νοµίζω πως είναι απολύτως παραδεκτό 

πως η επιστήµη των µαθηµατικών ήταν κάτι που τράβηξε από πολύ νωρίς το 

ενδιαφέρον του Πλάτωνα, καθώς είναι γνωστό ότι µέσα από αυτά προσπάθησε να 

εξηγήσει και να ερµηνεύσει τις διαδικασίες και του φυσικού και του νοητικού 

γίγνεσθαι 14 (επηρεασµός από την πυθαγόρεια παράδοση). 

                                                           
12 K.M.Sayre, Plato’s Late Ontology, A Riddle Resolved, Princeton University Press, σελ. 82. Ο Sayre 
υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπήρξε «εσωτερική διδασκαλία», την οποία ο Πλάτων απέκρυψε από 
τους ύστερους διαλόγους. Στον Φίληβο µάλιστα εντοπίζει το κλείσιµο του κενού ή την άρση της 
διαχωριστικής γραµµής ανάµεσα στη γραπτή και την έµµεση παράδοση, καταλήγοντας, 
(αντιπαρατιθέµενος στον Cherniss)  στο ότι ο Αριστοτέλης, αν και δεν ήταν ειδήµων στο να διακρίνει 
το ακριβές νόηµα των συζητήσεων του Πλάτωνα, τουλάχιστον τις µεταφέρει σωστά στο βασικό τους 
περίγραµµα. Άλλωστε, υποστηρίζει ο Sayre, ο Αριστοτέλης ούτε την τόλµη αλλά ούτε και κίνητρο 
είχε, προκειµένου να παραποιήσει τις απόψεις που άκουσε, καθώς ο Πλάτων τις ανέπτυσσε.   
13 H.G.Gadamer, όπ. παρ., σελ. 125.  

14 Μολονότι είναι φυσικό να γίνεται λόγος για «γίγνεσθαι» στα πλαίσια του φυσικού κόσµου, 
ακούγεται κάπως παράξενα ο όρος αυτός αναφορικά µε το νοητικό επίπεδο και τον κόσµο των ιδεών. 
Ωστόσο, τόσο στον Θεαίτητο όσο και στον Σοφιστή κάνει λόγο για συµπλοκή των ειδών. ∆ηλαδή, η 
σχεσιακότητα φαίνεται να είναι ουσιώδες χαρακτηριστικό και στο επίπεδο των ιδεών. Ήδη όµως η 
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Επίσης είναι κοινά παραδεκτό πως µέσα στον κύκλο της Ακαδηµίας τα 

µαθηµατικά θα πρέπει να αποτελούσαν σταθερό αντικείµενο προβληµατισµού και 

συζητήσεων (π.χ. η περίφηµη διάλεξη για το αγαθό). Και είναι παραδεκτό, και λογικό 

συνάµα, ότι τέτοιου είδους συζητήσεις θα µπορούσαν να διεξαχθούν µεταξύ εκείνων 

που µπορούσαν να τις παρακολουθήσουν. Κι απ’ ό,τι φαίνεται µάλλον ήταν λίγοι. Σ’ 

αυτό ζήτηµα συµφωνεί και ο Gadamer συµπληρώνοντας πως «εκτός από την 

περίπτωση της “περί του αγαθού” διάλεξης…ο ουσιώδης πυρήνας της πλατωνικής 

θεωρίας παρουσιάστηκε σε συνεχείς διδακτικές συζητήσεις» 15, προφανώς εντός της 

Ακαδηµίας, σ’ έναν στενό κύκλο αφοσιωµένων µαθητών 16. 

Επίσης µπορώ να θεωρήσω λογικό ότι ο Πλάτων όλον αυτόν τον 

προβληµατισµό, και ενδεχοµένως και πιθανά πορίσµατα στα οποία να κατέληξε,  

επιχείρησε να τα ενσωµατώσει και στο εκτός Ακαδηµίας έργο του, τους γνωστούς σε 

µας διαλόγους. Ο Θεαίτητος, ο  Τίµαιος ή ο Φίληβος για παράδειγµα µπορούν να 

αποτελέσουν επιβεβαίωση της παραπάνω άποψης. 

Έχοντας αυτό υπόψη, δεν µπορώ να καταλάβω την υπέρµετρη καχυποψία και 

την πολεµική εναντίον της µαθηµατικής εκδοχής της πλατωνικής φιλοσοφίας, που 

αναπόφευκτα φτάνει εκεί που φτάνουν και οι διάλογοι, στο µονοειδές του Συµποσίου 

(211 e3), το αγαθό ˙ µόνο που τώρα, στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης 

προσδιορίζεται αριθµητικά, ως «Έν». Και η θνητή φλυαρία (Συµπόσιον,211 e2), τα 

                                                                                                                                                                      
έννοια της σχέσης παραπέµπει στη διαλεκτική και διαλεκτική στον Πλάτωνα είναι η δυναµική ανέλιξη 
και το ξεδίπλωµα της πραγµατικότητας. Συνεπώς διαλεκτική (=σχέση) σηµαίνει κίνηση και κίνηση 
σηµαίνει ζωή. Το χαρακτηριστικό αυτό της ζωής δεν υπολείπεται ούτε από τον κόσµο των ιδεών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα προς επίρρωσιν της άποψης αυτής αποτελεί ο Τίµαιος, (30 c3): “τίνι τῶν 
ζῴων αὐτόν εἰς ὁµοιότητα ὁ συνιστάς συνέστησεν” και (31 b1): “ἵνα οὖν τόδε κατά τὴν 
µόνωσιν ὃµοιον ᾖ τῷ παντελεῖ ζῴῳ”.  Η ίδια άποψη διατυπώνεται και στον Σοφιστή (249 a 9): 
“Ἀλλά δῆτα νοῦν µέν καὶ ζωήν καὶ ψυχήν <ἔχειν>”.  Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσουµε πως η 
κίνηση σ’ αυτό το επίπεδο δεν εξοµοιώνεται µε την κίνηση που βασιλεύει στον φυσικό-αισθητό 
κόσµο. Θα µπορούσαµε ίσως να πούµε ότι, επειδή σ’ αυτό το επίπεδο της πραγµατικότητας επικρατεί 
η απόλυτη µαθηµατική τάξη και συµµετρία, η κίνηση που υπάρχει κατά κάποιο τρόπο παραλληλίζεται 
µε την κίνηση του ουρανού, που λόγω της απόλυτης µαθηµατικής τάξης που την χαρακτηρίζει, η 
κίνηση αυτή καταλήγει να είναι εικόνα της αιωνιότητας. Για αυτό στον Σοφιστή, όταν ο Ξένος 
αναρωτιέται αν αυτό το ζώο “ἀκίνητον µέντοι τὸ παράπαν ἔµψυχον ὄν ἐστάναι;  (=αν και είναι 
έµψυχο, στέκεται γενικά ακίνητο;)” [249 a 10], δίνει την απάντηση ότι θα πρέπει να το νοήσουµε κατά 
το υπόδειγµα των παιδιών στις ευχές τους “ὃσα ἀκίνητα καὶ κεκινηµένα, τὸ ὄν τε καὶ τὸ πᾶν 
συναµφότερα λέγειν  (= όλα τα πράγµατα είναι ακίνητα και συγχρόνως σε κίνηση, ότι τόσο το ον 
όσο και το σύνολο των πραγµάτων είναι συγχρόνως και τα δύο αυτά” [249 d 3-4].   
15 H.G.Gadamer, όπ. παρ. σελ. 126. Η υπογράµµιση δική µου. 
16 Η ύπαρξη ενός στενού κύκλου αφοσιωµένων και πιστών µαθητών του Πλάτωνα επιβεβαιώνεται από 
τις αναφορές του Θεµίστιου [oratio 21, 245 c-d] αναφορικά  µε τη δηµόσια διάλεξη του Πλάτωνα, 
όπου µετά τη µαζική αποχώρηση, το ακροατήριο “κατέληξεν εἰς τοὺς συνήθεις ὁµιλητάς τῷ 
Πλάτωνι µόνους τὸ θέατρον ” , καθώς και από την αναφορά του Πρόκλου για το ίδιο γεγονός, µε 
αφορµή το σχολιασµό του πλατωνικού Φίληβου (p.688, 4-8 Cousin) “ἔσεσθαι γάρ ἐπί µόνων τῶν 
γνωρίµων τὴν ἀνάγνωσιν”. Τα παραθέµατα πάρθηκαν από τον K.Gaiser, όπ.παρ. σελ. 10-11. 
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Πολλά, που απασχολούν σταθερά τη σκέψη του Πλάτωνα, τώρα µετονοµάζονται σε 

«Αόριστον ∆υάδα». Σύµφωνα µε τον K. Gaiser 17, δεν µπορεί να υπάρξει αµφιβολία 

ότι ο Πλάτων µίλησε για ύψιστες οντολογικές αρχές: µία της ενότητας, που τη 

ταύτισε µε το Αγαθό, και µία αντίθετη αρχή, αυτή της αόριστης πολλαπλότητας 

(όπως προκύπτει από τη µαρτυρία του Αριστοτέλη στα Μεταφυσικά, Α6). Κι όσο κι 

αν η έκφραση «αρχή» δεν έχει στον Πλάτωνα τη σταθερότητα ενός εννοιακού όρου, 

κάτι που το συναντάµε στον Αριστοτέλη, παρόλα αυτά «τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἄκρα» (Ζ΄ 

επιστολή 344d), καθώς και «τὰ µέγιστα περί ὧν σπουδάζω» (Ζ΄ επιστολή 341b), 

σύµφωνα µε τον Gadamer, «ταιριάζει µ’ αυτό το οποίο ο Αριστοτέλης αναφέρει στην 

αφήγησή του ως οι δύο αρχαί, το έν και η αόριστος δυάς» 18. 

Η άποψη ότι τα µαθηµατικά απετέλεσαν το θεµελιώδες υπόβαθρο της 

πλατωνικής φιλοσοφίας φαίνεται ακόµα και από την επιστηµολογικού τύπου 

διάκριση µεταξύ αληθούς και εικότος λόγου στον Τίµαιο, διάκριση η οποία ανάγεται 

στα µαθηµατικά ή ερµηνεύεται καλύτερα µέσα από αυτά. Γράφει ο Β.Κάλφας: «Θα 

έλεγα λοιπόν ότι η κύρια χρήση του εικότος στον Τίµαιο παραπέµπει στις 

συλλογιστικές τεχνικές και τα εργαλεία των µαθηµατικών»19. 

Έχοντας υπόψη όλα αυτά, και παράλληλα, αν σκεφτούµε πως σε όλο σχεδόν 

το διαλογικό έργο υφίσταται η αναζήτηση και ο προσδιορισµός του όντως όντος, το 

οποίο δεν είναι ουσία, αλλά κείται επέκεινα αυτής (Πολιτεία 509 b 8-9), δεν νοµίζω 

πως αποτελεί καταφυγή σ’ ένα κλειστό φιλοσοφικό σύστηµα ή σε ακραίες 

θεολογικού-µυστικιστικού τύπου ερµηνείες η άποψη πως η πλατωνική σκέψη 

φαίνεται να έχει αποχρώσες20 ενδείξεις για έναν προσανατολισµό της σε µια 

φιλοσοφία αρχών, εδραιωµένη πάνω στη µαθηµατική σκέψη. Κατά την προσωπική 

µου άποψη , πιστεύω πως εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι προσπαθεί µέσα από τα 

µαθηµατικά και την αναζήτηση µαθηµατικών αρχών να λύσει του αίνιγµα του 

κόσµου ως ολότητας, γλιτώνει η πλατωνική φιλοσοφία από το να είναι ένα κλειστό, 

άκαµπτο, δογµατικό φιλοσοφικό σύστηµα. Άλλωστε, ο Τίµαιος δεν θα διστάσει να 

εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι στοιχειώδεις αρχές στις οποίες κατέληξε 

                                                           
17 K.Gaiser, Plato’s Enigmatic Lecture “on the Good”, στο PHRONESIS, vol. XXV, 1980, σελ. 7. 
18 H.G.Gadamer, όπ. παρ., σελ. 130. 
19 Β.Κάλφας, Πλάτων “Τίµαιος”, εκδ. Πόλις, Αθήνα 1998, σελ. 49. 
20 Στην πραγµατικότητα, δεν ξέρω αν είναι απλά αποχρώσα ένδειξη ή ρητή δήλωση ύπαρξης πρώτων 
αρχών το αίτηµα της Πολιτείας να φτάσουµε «µέχρι τοῦ ἀνυποθέτου ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν» 
(511 b 6-7), προκειµένου να µπορέσουµε να έχουµε κατανόηση των «νοητῶν ὄντων µετὰ ἀρχῆς» 
(511 d 2).  
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είναι οι σωστές ή οι µόνες ˙ παρόλα αυτά «το σηµαντικό είναι ότι υπάρχουν 

στοιχειώδεις αρχές µαθηµατικής φύσεως και όχι το ποιες ακριβώς είναι»21. 

Ο Πλάτων αναζητώντας τη φύση του αριθµού, θα καταλήξει στον 

προσδιορισµό αυτής της φύσης ως σχέσης µεγάλου και µικρού, που ως τέτοια τείνει 

στο άπειρο. Ο Taylor λέει22 πως ο Πλάτων, όταν µιλάει για µεγάλο και µικρό, έχει 

υπόψη του την √2. Γιατί µόνο η εν λόγω τιµή είναι κάτι άπειρο και εκφράζεται µόνο 

µε τιµές προσέγγισης, οι οποίες προχωρούν επ’ άπειρον. Η τιµή αυτή αποτελεί το 

όριο των τιµών δύο σειρών, από τις οποίες οι µεν είναι πολύ µικρές και οι άλλες πολύ 

µεγάλες. Έτσι, ο Πλάτων χρησιµοποιώντας την έκφραση µεγάλο και µικρό θέλει να 

πει ότι το δεύτερο στοιχείο, το οποίο ανευρίσκουµε στο σύµπαν, είναι το ἄλογον, 

κάτι το οποίο δεν υποτάσσεται σε ακριβή καθορισµό, εφόσον δεν µπορεί να 

περιγραφεί ως λόγος (=αναλογία, κλάσµα), δηλαδή ως προσδιορισµένη ετερότητα, 

αλλά αφήνει πάντοτε ένα υπόλοιπο κατόπιν οποιουδήποτε προσδιορισµού. Το άλογον 

αυτό δεν είναι άλλο από την ύλη. 

Απέναντι στο άλογο της ύλης βρίσκεται το Εν, το οποίο, λειτουργώντας ως το 

λογικό στοιχείο, περισυλλέγει και  ενοποιεί την απροσδιόριστη πολλαπλότητα. Το Εν 

εκβιάζει την πολλαπλότητα να πάρει µορφή και να δεχτεί καθορισµούς23, βγάζοντάς 

την από την χαοτική απροσδιοριστία, που την καταδίκαζε σε ουσιαστική ανυπαρξία 

καίτοι υπαρκτή. Αυτό το µορφοποιητικό στοιχείο ο Πλάτων το ταυτίζει µε το αγαθό. 

Αλλά και µετά την επίδραση που ασκεί το Εν πάνω στην αόριστη δυάδα, εξακολουθεί 

να υφίσταται υπόλοιπο απροσδιοριστίας. 

Ο Taylor λέει ότι ο Πλάτων εισηγήθηκε αυτή τη θεωρία για να δηλώσει ότι το 

σύµπαν µπορεί να γίνει κατανοητό, µόνο αν κατορθώσουµε να συλλάβουµε τα 

αστάθµητα και ρευστά φαινόµενα του γίγνεσθαι µέσα από τις µαθηµατικές µορφές. 

Έτσι, µε τη θεωρία αυτή στην πραγµατικότητα έχουµε µια υποκατάσταση του 

ρόλου που διαδραµάτιζαν οι ιδέες από τις µαθηµατικές οντότητες, προκειµένου να 

επιτευχθεί η κατανόηση και γνωστική προσοικείωση του αισθητού κόσµου. 

Η µετεξέλιξη αυτή των ιδεών σε αριθµούς,  εισάγει µια έννοια αριθµού που 

προσδιορίζεται τόσο από ποσοτικά όσο και από ποιοτικά χαρακτηριστικά. ∆ηλαδή, 

το 2 δεν είναι απλώς η πρόσθεση µονάδων (1+1), αλλά και ο αριθµός που βρίσκεται 
                                                           
21 Β.Κάλφας, όπ.παρ., σελ. 54. 
22 A.E.Taylor, Πλάτων, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., σελ. 568-581. 
23 Η κοσµολογική διήγηση του Τίµαιου ότι το σύµπαν είναι το προϊόν της σύνθεσης δύο είδη τριγώνων 
(ορθογώνιου ισοσκελούς = λογικό και ορθογώνιου σκαληνού = άλογο) επιβεβαιώνει την συµπλοκή 
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ακριβώς µετά από το 1. Εµφανίζεται δηλαδή ένας αριθµός που, ενώ έχει αναφορά 

προς τη µονάδα, ταυτόχρονα αποτελεί κάτι ποιοτικά διαφορετικό από αυτήν.    

Θεωρούµενη µε αυτόν τον τρόπο η ιδέα, µπορεί να νοηθεί σαν ένας ενεργεία άπειρος 

αριθµός, ο οποίος ως τέτοιος βρίσκεται πέραν του δυνάµει απείρου µαθηµατικού 

αριθµού24. 

Συνεπώς, αν όλη η πραγµατικότητα, φυσική και νοητή, έχει µαθηµατική δοµή, τότε 

θα µοιράζεται την ίδια δοµή µε αυτήν του αριθµού, δηλαδή την σχεσιακότητα, την 

αναλογία , τον λόγο. Το απροσδιόριστο (µη καθοριστικά περιγραφόµενο) 

περιεχόµενο της σχεσιακότητας αντιστοιχεί µε το αέναο ξεδίπλωµά της και την 

πολλαπλότητα των εκφάνσεών της. Ως εκ τούτου, µετά από µια τέτοια συλλογιστική, 

µόνο ως κλειστό φιλοσοφικό σύστηµα, ή µια στείρα θεολογικού τύπου φιλοσοφία 

αρχών δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η πλατωνική φιλοσοφία. Κατά την άποψή 

µου, αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Πλάτων µέσα από την κοπιώδη ενασχόληση µε 

τα µαθηµατικά είναι να µπορέσει να προσδιορίσει µε, όσο το δυνατό απόλυτη 

ακρίβεια, τις προϋποθέσεις της ανοικτότητας του φιλοσοφικού στοχασµού του. 

Αντίθετα, η αποφυγή µιας τέτοιας προσπάθειας θα ήταν αυτή που θα δικαιολογούσε 

ως δογµατική την πλατωνική φιλοσοφία 25. 

Έτσι, το ερώτηµα που τίθεται πραγµατικά δεν είναι το αν υπάρχει ένας 

φιλοσοφικός πυρήνας (είτε τον αποκαλέσουµε «άγραφα δόγµατα», είτε «φιλοσοφία 

αρχών», είτε «εσωτερική διδασκαλία») έξω από το διαλογικό έργο, αλλά ποια είναι η 

σηµασία και η  πραγµατική διάσταση που έχει αυτός ο πυρήνας, στην προσπάθειά 

µας να κατανοήσουµε την πλατωνική φιλοσοφία ως ένα όλο. Κι αυτό γιατί 

παρατηρήθηκε γενικώς µια τάση υποσκελισµού του γραπτού διαλογικού έργου προς 

όφελος της έµµεσης παράδοσης αναφορικά µε την εντός της Ακαδηµίας εκπαιδευτική 
                                                                                                                                                                      
του λογικού στοιχείου µε το άλογο ως διαδικασία επιβολής συµµετριών πάνω στην άµορφη ύλη, 
προκειµένου να δηµιουργηθεί ο κόσµος.  
24 Η θεωρία των ειδητικών αριθµών, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Πλάτωνα, εµφανίζει τεχνικές 
αδυναµίες και ελαττώµατα. Αυτό όµως δεν πρέπει να µας εκπλήσσει. Γράφει ο Taylor γι αυτό: «…θα 
ξεκίνησε από την σωστή σκέψη πως ό,τι σήµερα θα ονοµάζαµε έννοια της τοµής είναι απαραίτητο για 
τον ορισµό των “άρρητων”, και στη συνέχεια θα επεξέτεινε αυτή την αντίληψη στην περίπτωση των 
ακεραίων. Θα ήταν όµως πολύ να περιµένει κανείς από τον πρώτο διανοητή που συνέλαβε την έννοια 
του “πραγµατικού” αριθµού να κατανοήσει ότι οι ακέραιοι, τα ρητά κλάσµατα και οι πραγµατικοί 
αριθµοί δεν συναπαρτίζουν ενιαία σειρά –δηλαδή ότι ο ακέραιος αριθµός 2, ο ρητός αριθµός 2/1 και ο 
πραγµατικός αριθµός 2 είναι διακρίσιµοι» , όπ. παρ. σελ.578.    
25 Γράφει ο Zeller στην Ιστορία της Ελληνικής φιλοσοφίας, σελ. 161, για τον συστηµατικό ή όχι 
χαρακτήρα της πλατωνικής φιλοσοφίας: «Όσο κι αν η φιλοσοφία του δεν µας παραδόθηκε πουθενά σε 
συστηµατική συνάφεια, και στους διαλόγους µπορούµε το πολύ να παρακολουθήσουµε από µακριά τη 
βαθµιαία της εξέλιξη, ωστόσο, το διανοητικό κόσµο του Πλάτωνα µόνο σαν σύστηµα µπορούµε να 
τον παρουσιάσουµε. Αυτό έχει τη δικαιολογία του στο αδιαφιλονίκητο γεγονός, πως στους διαλόγους 
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και επιστηµονική δραστηριότητα του Πλάτωνα, µε το αιτιολογικό πως αυτή είναι η 

πραγµατική φιλοσοφία του. Ωστόσο, αυτή η τάση µπορεί να χαρακτηριστεί ακραία, 

δεν υπάρχει όµως αµφιβολία, πως δεν είναι παντελώς αβάσιµη και αυθαίρετη. Ο ίδιος 

ο Πλάτων δεν αφήνει καµιά αµφιβολία πως την συγγραφική του δραστηριότητα την 

είχε σαν «πάρεργο»26, σαν όµορφο παιχνίδι (παγκάλη παιδιά, Φαίδρος 276 e) και 

ευγενική διασκέδαση˙ γιατί ο προφορικός λόγος είναι ζωντανός και έµψυχος, ενώ ο 

γραπτός είδωλο µόνο, µια ανάµνηση εκείνου (Φαίδρος 275 a-d). Για τον Zeller «από 

την προφορική επικοινωνία µε τους µαθητές του, οι διάλογοι κράτησαν µόνο ένα 

κατακάθι, όσο κι αν στους διαλόγους της µεταγενέστερης περιόδου ο διδακτικός 

τόνος προβάλλει ζωηρότερα» 27. 

Ωστόσο, η µεθοδολογική προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους γραπτούς 

διαλόγους 28, κάτι που επισηµαίνεται τόσο από τον Gaiser όσο και από τον Gadamer, 

κατά την άποψη του οποίου «ο δρόµος διά µέσου των διαλόγων αποτελεί την via 

regia για την κατανόηση του Πλάτωνα» 29. Άλλωστε, η έµµεση παράδοση χωρίς τη 

συνδροµή των διαλόγων είναι ανεπαρκής. Αυτό όµως σε καµία περίπτωση δεν θα 

πρέπει να σηµαίνει ότι η άµεση παράδοση είναι η µόνη που θα πρέπει να λάβουµε 

υπόψη µας. 

Προσωπικά πιστεύω πως δεν µπορεί να κατανοηθεί βαθύτερα και στην 

πληρότητά του το διαλογικό έργο, αν αποκοπεί από την µήτρα που το γέννησε ˙ και η 

µήτρα αυτή είναι η έννοια της ενότητας. Ενότητα του κόσµου του θατέρου µέσω των 

αναλογιών του µε τον κόσµο του ταυτου˙ ενότητα της ψυχής µέσω της ανάµνησης, 

που κατακτάται στον άχρονο χρόνο του εξαίφνης˙ ενότητα της γνωστικής 

διαδικασίας µέσα από τα ποιοτικώς διαφορετικά επίπεδα της ανόδου προς την σφαίρα 

της επιστήµης και των ιδεών˙ ενότητα, τέλος, της γνώσης µε την συγκίνηση και την 

έκσταση µιας ψυχής, που ολόκληρη δονείται από τον ερωτικό πόθο να κάνει την 

προέλασή της στον τόπο της προέλευσής της, στο επέκεινα της σφαίρας των ιδεών 

και της αλήθειας, κάνοντας έτσι γνωστή στον ίδιο της τον εαυτό και την δική της 

αλήθεια, την αιωνιότητα. 

                                                                                                                                                                      
τη βλέπουµε (τη φιλοσοφία του) να απλώνεται σε όλο και πλατύτερους κύκλους, ώσπου τέλος 
αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσµο».  
26 Zeller – Nestle, όπ. παρ., σελ. 149. 
27 Zeller – Nestle, όπ. παρ., σελ. 150. 
28 Αυτή τη µεθοδολογική προτεραιότητα την επισηµαίνει και ο Αριστοτέλης (Ηθικά Νικοµάχεια Α2, 
1095 b3) αναφερόµενος συµπτωµατικά στον Πλάτωνα: «ίσως ουν ηµιν γε αρκτέον από των ηµιν 
γνωρίµων». 
29 H.G.Gadamer, όπ.παρ., σελ. 130. 
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Αυτή θα είναι η γραµµή της ερµηνευτικής µου προσέγγισης. Ο λόγος δεν είναι 

ότι τα άγραφα δόγµατα, η φιλοσοφία των πρώτων αρχών, η µαθηµατικού τύπου 

ανάλυση και ερµηνεία του συνόλου της πραγµατικότητας αποτελούν τη Βίβλο της 

πλατωνικής φιλοσοφίας και το αδιαµφισβήτητο εργαλείο ερµηνευτικής προσέγγισης. 

Απλώς πιστεύω πως αυτού του τύπου η προσέγγιση αποτελεί µια πρόκληση, που 

στόχο της έχει να γεφυρώσει το χάσµα των άµεσων και έµµεσων παραδόσεων, σε µια 

προσπάθεια να παρουσιαστεί ενοποιηµένη (όχι συστηµατοποιηµένη µε την έννοια της 

δογµατικής ακαµψίας) η πλατωνική σκέψη. Επιπλέον, σ’ ό,τι µε αφορά, πιστεύω πως 

απαντά πιο ολοκληρωµένα σε πάρα πολλά από τα ζητήµατα που τίθενται µέσα στο 

διαλογικό έργο, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως ενδεχοµένως δεν υπάρχουν αδυναµίες 

και τρωτά σηµεία και σ’ αυτήν την προσέγγιση. Παρόλα αυτά, θα προσπαθήσω, όσο 

το επιτρέπουν οι δυνάµεις µου, ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, να καταδείξω 

τους εσωτερικούς δεσµούς βασικών σηµείων τριβής και αµφισβήτησης της Ζ΄ 

επιστολής µε αντιστοίχου περιεχοµένου σηµεία που εµφανίζονται στο διαλογικό έργο. 

 

 

ΣΣΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΤΟ ΟΝΟΜΑ 

 

Στην κλίµακα των γνωστικών αναβαθµών της Ζ΄ επιστολής, γίνεται λόγος για  

πέντε στάδια γνωστικής προσοικείωσης του όντος. Το πρώτο εξ αυτών, το ὄνοµα 

φαίνεται να επιτελεί σηµαντικό ρόλο κατά την γνωστική ανάβαση. Το ονοµάζειν 

είναι η διαδικασία η οποία φαίνεται να  αποσπά το ον από τη χαοτική ασάφεια της 

αισθητής πολλαπλότητας, στην οποία είναι βυθισµένο, στην κατεύθυνση µιας 

προσδιορισµένης συνάφειας, ικανής να µετουσιώσει σε γνώση αυτό που ανασύρθηκε 

από την απροσδιοριστία και το χάος. Συνεπώς, ο ορθός προσδιορισµός του αποτελεί 

προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της ανάβασης αυτής. 

Η προβληµατική του ονόµατος, καθώς και η απόπειρα να διερευνηθεί 

φιλοσοφικά η σηµασία και ο ρόλος του, απαντά για πρώτη φορά στον Κρατύλο. 

Φαινοµενικά, το θέµα της συζήτησης είναι η προέλευση της γλώσσας. Άραγε τα 

ονόµατα έχουν σηµασία σύµφωνη µε τη φύση τους (φύσει), δηλαδή δυνάµει µιας 

εσωτερικής αντιστοιχίας του λεκτικού συµβόλου µε το σηµαινόµενο πράγµα, ή η 

σηµασία αυτή είναι συµβατική (νόµῳ), προέρχεται δηλαδή από αυθαίρετη επιβολή 

δίκην συνηθείας; Ωστόσο, ο πραγµατικός σκοπός του διαλόγου είναι η εξέταση όχι 

της προέλευσης της γλώσσας, αλλά της χρήσης και των λειτουργιών της. 

Στον διάλογο αυτό, παρά τον αµφίσηµο και ειρωνικό τρόπο µε τον οποίο 

διεξάγεται, και πέραν του κατά πόσο ευσταθεί ως προς την ορθότητά του ένα πλήθος 

ετυµολογήσεων, στις οποίες προβαίνει ο Σωκράτης, προκειµένου να 

επιχειρηµατολογήσει υπέρ των θέσεών του, σταθερό παραµένει το γεγονός ότι για 

τον Πλάτωνα είναι επιτακτική η ανάγκη να ελεγχθεί η ορθότητα των ονοµάτων, να 

ερευνηθεί η ζωντανή και διαρκώς µεταβαλλόµενη γλώσσα, και να δειχτεί η 

υφιστάµενη σχέση µεταξύ γλώσσας και αληθούς γνώσης, δηλαδή της γνώσης των 

πραγµάτων και του όντος εν γένει. 

Στον Κρατύλο λοιπόν, στο ερώτηµα «τίνα ἡµῖν δύναµιν ἔχει τά ὀνόµατα;» 

παίρνουµε ως απάντηση, σύµφωνα µε τον Σωκράτη, ότι το όνοµα επιτελεί δύο 

λειτουργίες µεγίστης σπουδαιότητος: κατά πρώτον, το όνοµα «διδασκαλικόν τί 

ἐστιν ὄργανον καί διακριτικόν τῆς οὐσίας, ὣσπερ κερκίς ὑφάσµατος» [388 

b13-c1], και κατά δεύτερον, αφού πρωτίστως προβεί σε απαραίτητες διευκρινήσεις 

της θέσης του Κρατύλου, συντελεί στην γνωστική εµπέδωση του όντος, αφού «ὅς ἄν 

τά ὀνόµατα εἰδῇ εἴσεται καί τά πράγµατα» [435 e3-4]. Γι αυτό και, όπως 
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καταλήγει ο Σωκράτης, «ὀνόµατος,  φαµέν, ὀρθότης ἐστίν αὔτη, ἣτις ἐνδείξεται 

οἷὸν ἐστι τό πρᾶγµα» [428 e1-2]. 

Ας εξετάσουµε όµως διεξοδικότερα τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσεται η 

περί της ορθότητας του ονόµατος προβληµατική, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο 

καταλήγει στα συµπεράσµατα που διατυπώθηκαν παραπάνω. 

Τίθεται η ορθότητα των ονοµάτων νόµῳ; Πρόκειται για την άποψη του 

Ερµογένη στην αρχή του διαλόγου, όπου φαίνεται να υιοθετεί µια ακραία µορφή της 

άποψης ότι η γλώσσα είναι ολότελα αυθαίρετη. 

ΕΡΜ: «…αδυνατώ να πεισθώ ότι η ορθότητα του ονόµατος 
µπορεί να ‘ναι κάποια άλλη και όχι η κοινή συµφωνία ή η 
γενική περί αυτού οµολογία, η γενική συναίνεση. Προσωπική 
µου άποψη είναι ότι όποιο όνοµα κι αν βάλουµε σ’ ένα πράγµα, 
αυτό είναι και το ορθό…αυτό είναι το σωστό ˙ κι αν, βέβαια, 
κατόπιν του τ’ αλλάξουµε και του βάλουµε άλλο, 
εγκαταλείποντας το πρώτο, είµαι της γνώµης ότι το δεύτερο 
όνοµα δεν είναι καθόλου λιγότερο ορθό από το πρώτο, µε τον 
ίδιον ακριβώς τρόπο λέω, που, αν αλλάξουµε όνοµα στους κατ’ 
οίκον υπηρέτες µας, το νέο τους δεν θα ‘ναι καθόλου λιγότερο 
σωστό απ’ το παλιό τους, που τους το αλλάξαµε ˙ και τούτο, 
διότι σε κανέναν και σε τίποτα δεν εδόθηκε ποτέ εκ φύσεως 
κάποιο συγκεκριµένο όνοµα – τα ονόµατα τα καθιέρωσαν η 
σύµβαση και η συνήθεια αυτών που τα χρησιµοποιούν για ν’ 
αποκαλέσουν, για να ονοµάσουν κάτι…αυτών που τα 
χρησιµοποιούν και, χρησιµοποιώντας τα, τα έχουν πια 
συνηθίσει» 30. 

 

Έτσι, για τον Ερµογένη, το να ονοµάσει «άλογο» το ον που οι άλλοι ονοµάζουν 

«άνθρωπο», τότε η λέξη «άλογο» αποτελεί πραγµατικά ένα δικό του όνοµα σε µια 

ιδιαίτερη γλώσσα (ἰδίᾳ, 385 a 9), και µάλιστα τόσο αληθινό όσο είναι, ως όνοµα του 

ίδιου όντος, η λέξη «άνθρωπος» στην κοινή γλώσσα (δηµοσίᾳ, 385 a 8)31 . 

Ωστόσο, ο ισχυρισµός αυτός δηµιουργεί ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα. Κατά τον 

Taylor η ιδέα µιας καθαρά ιδιωτικής γλώσσας, αποκλειστικά ατοµικής, κατά πρώτον 

αίρει τον κοινωνικό χαρακτήρα της γλώσσας˙ γι αυτό «σκοπός του Σωκράτη είναι να 

δείξει ότι η γλώσσα αποτελεί κοινωνική δραστηριότητα και ότι, πρωταρχικά, είναι 

                                                           
30 Πλάτωνος «Κρατύλος», µετάφραση Γ. Κεντρωτής, εκδ. Πόλις, σελ. 160-161.  
31 Η θέση αυτή του Ερµογένη φαίνεται να βρίσκεται σε άµεση αντιστοιχία και να λειτουργεί ως ο 
απόηχος της Ζ΄ Επιστολής (343 b 1- 4): «…τίποτε δεν εµποδίζει αυτά που τώρα ονοµάζουµε 
στρογγυλά να τα πούµε ευθύγραµµα, και τα ευθύγραµµα να τα πούµε στρογγυλά, και δεν 
χαλάει η σταθερότητα των πραγµάτων, αν τους δώσουµε αντίθετες», µετάφραση Β. 
Μανδηλαράς, εκδ. Κάκτος, σελ. 197.     
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όργανο επικοινωνίας»32, αυτό δηλαδή που θα δεχτούν και οι δύο συνοµιλητές 

παρακάτω (388 b13- c2) ως βασικό χαρακτηριστικό του ονόµατος, το διδασκαλικόν 

στοιχείο του δηλαδή33. 

Αν όµως τα ονόµατα είναι αυθαίρετα, µήπως τότε είναι αυθαίρετη και η 

υπόσταση (οὐσία) των πραγµάτων στα οποία αποδίδονται τα ονόµατα αυτά; µ’ άλλα 

λόγια, µήπως ένα πράγµα συνίσταται απλώς σε ό,τι νοµίζει κάποιος ότι είναι; 

Για τον Σωκράτη η ορθότητα των ονοµάτων δεν προκύπτει ούτε αυθαίρετα 

ούτε κατά το δοκούν, αντικρούοντας έτσι και απορρίπτοντας τον ακραίο σχετικισµό 

του Ερµογένη, πάνω στη βασική θέση του Πρωταγόρα «πάντων χρηµάτων µέτρον 

ἄνθρωπος» (385 e6- 386 a1). Την αντικειµενικότητα της ορθότητας των ονοµάτων ο 

Σωκράτης την παράγει ή την διεκδικεί ως κάτι το αυτονόητο (δῆλον) (386 d9) ως 

εξής: 

α) τα πράγµατα έχουν δική τους ουσία, ανεξαρτήτως των ανθρώπων34. 

β) οι πράξεις αποτελούν είδος και µορφή των πραγµάτων35, οι οποίες πράττονται 

σύµφωνα µε τη φύση της ουσίας των πραγµάτων και όχι σύµφωνα µε τη γνώµη του 

καθενός36˙ η δε ορθότητά τους είναι συναρτήσιµη της ωφέλειας που προκύπτει από 

αυτές, ωφέλεια που ως προϋπόθεσή της έχει την κατάλληλη τεχνική και τη µη 

αυθαίρετη χρήση οργάνων και εργαλείων37. 

γ) η οµιλία και η ονοµατοδοσία είναι πράξεις 38. 

δ) το εργαλείο–όργανο των λεκτικών πράξεων ή, σε σύγχρονη ορολογία, των 

οµιλιακών ενεργηµάτων είναι το όνοµα, η λέξη39. 

                                                           
32  A.E. Taylor, Πλάτων, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., σελ. 111. 
33 Αυτή η κοινωνική διάσταση τόσο του ονόµατος όσο και της γλώσσας εν γένει αναδύεται 
πληρέστερα από τον τρόπο που µεταφράζει ο Taylor το εν λόγω χωρίο: το όνοµα µπορούµε να το 
ορίσουµε ως  «µέσο µε το οποίο αλληλοπληροφορούµαστε για τα στοιχεία της 
πραγµατικότητας», όπ. παρ. σελ. 113.     
34 «…δῆλον δὴ ὅτι αὐτά αὑτῶν οὐσίαν ἔχοντά τινα βέβαιόν ἐστι τά πράγµατα, οὐ πρός ἡµᾶς 
οὐδὲὑφ’ ἡµῶν ἑλκόµενα ἄνω καὶ κάτω τῷ ἡµετέρῳ φαντάσµατι, ἀλλά καθ’ αὑτὰ πρὸς τὴν 
αὑτῶν οὐσίαν ἔχοντα ᾗπερ πέφυκεν» (386 d9- e4). 
35  ΣΩ. : «…οὐ καὶ αὗται ἕν τι εἶδος τῶν ὄντων εἰσίν αἱ πράξεις; » 
  ΕΡΜ.: «Πάνυ γε καὶ αὗται». (386 e 7-8) 
36 ΣΩ. : «Κατὰ τὴν αὑτῶν ἄρα φύσιν καὶ αἱ πράξεις πράττονται οὐ κατὰ τὴν ἡµετέραν δόξαν». 
(387 a 1-2)   
37 ΣΩ. : «οἷον ἐαν τι επιχειρήσωµεν ἡµεῖς τῶν ὄντων τέµνειν, πότερον ἡµῖν τµητέον [ἐστὶν] 
ἕκαστον ὡς ἄν ἡµεῖς βουλώµεθα καὶ ᾧ ἄν βουληθῶµεν ,ἢ ἐὰν µὲν κατὰ τὴν φύσιν βουληθῶµεν 
ἕκαστον τέµνειν τοῦ τέµνειν τε καὶ τέµνεσθαι καὶ ᾧ πέφυκε, τεµοῦµέν τε καὶ πλέον τι ἡµῖν 
ἔσται καὶ ὀρθῶς πράξοµεν τοῦτο, ἐὰν δὲ παρὰ φύσιν, ἐξαµαρτησόµεθά τε καὶ οὐδὲν 
πράξοµεν;» 
 ΕΡΜ. : « Ἔµοιγε δοκεῖ οὕτω» (387 a2-b1)  
38ΣΩ. : « Οὐκοῦν καί τό ὀνοµάζειν πρᾶξίς [τίς] ἐστιν, εἴπερ καί τό λέγειν πρᾶξίς τις ἦν περί τά 
πράγµατα;» 
ΕΡΜ. : «Ναί» (387 c 9-11) 
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Συνεπώς, αν η ορθότητα των πράξεων έγκειται στο «πλέον τι ἡµῖν ἔσται», στην 

ωφέλεια, η οποία κατανοείται ως η κατά το δυνατό πληρέστερη αποκάλυψη του 

σκοπού / ουσίας-νοήµατος µιας πράξης ή του προϊόντος που προκύπτει από αυτήν, το 

ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τα ονόµατα. Και η ωφέλεια αυτή µπορεί να προκύψει 

µόνο αν ο τεχνίτης-δηµιουργός των ονοµάτων κάνει ορθή χρήση αυτών των 

εργαλείων. Η δε  ορθή χρήση, η απόδοση δηλαδή του ονόµατος, που είναι εκ της 

φύσεως κατάλληλο για κάθε πράγµα, έχει ως προϋπόθεση την προσήλωση του 

βλέµµατος του δηµιουργού ονοµάτων όχι σε κάποιο υλικό πρότυπο, αλλά «σ’ ό,τι 

ακριβώς είναι το όνοµα καθαυτό…το πρότυπο του ονόµατος εννοώ», προκειµένου 

«πάντα τά ὀνόµατα ποιεῖν τε καί τίθεσθαι»40, αφού πρωτίστως περάσει τη µορφή 

του πράγµατος στο υλικό του ονόµατος και της γλώσσας εν γένει, δηλαδή στα 

γράµµατα και τις συλλαβές (390 e 1-4). 

Ωστόσο, πιστεύω πως τα συµπεράσµατα τα οποία εξάγονται από τις  προηγούµενες 

προτάσεις καταλήγουν, ή φαίνεται να καταλήγουν, σε αντίφαση. Από την πρώτη 

πρόταση συνάγεται πως τα ονόµατα αποτελούν εργαλεία και µέσα του ονοµάζειν, 

ενώ από την δεύτερη συνάγεται ότι τα ονόµατα αποτελούν το προϊόν της πράξης του 

ονοµάζειν. Αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγµατα, τότε πώς είναι δυνατό το προϊόν µιας 

πράξης να λειτουργεί ταυτόχρονα και ως το µέσον διά του οποίου αυτή 

πραγµατώνεται; Συνεπείᾳ τούτου προκύπτει ένα επιπλέον ερώτηµα: εντέλει, ποιο 

είναι το τελικό προϊόν του ονοµάζειν; 

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα φαίνεται να έχει δύο παραµέτρους. Αν τα 

ονόµατα αποτελούν ὄργανον, πιθανόν ο Πλάτων να έχει στο µυαλό του τα πράγµατα 

ως το τελικό προϊόν της πράξης αυτής. ∆εν  πρόκειται, ωστόσο, για παραγωγή της 

πραγµατικότητας µε εκτασιακούς όρους, αλλά ως οὐσία, που στην πλατωνική της 

εκδοχή θεµατοποιείται ως εννόηµα. Από την άλλη, αν θεωρήσουµε ως απάντηση του 

ανωτέρω ερωτήµατος ότι το προϊόν του ονοµάζειν είναι το όνοµα, η λέξη, αυτή 

φαίνεται να προκύπτει ή να θεµατοποιείται όχι ως η φωνητική ή απλώς συµβολική 

απεικόνιση του πράγµατος, αλλά ως το νόηµά του˙ όχι ως η φωνή του, αλλά ως ο 

λόγος του. 

                                                                                                                                                                      
39 ΣΩ. : «ὄργανον ἄρα τί ἐστι καί τό ὄνοµα» (388 a 8)  
40 «…καί βλέποντα πρός αὐτό ἐκεῖνο ὃ ἔστιν  ὄνοµα,  πάντα τά ὀνόµατα ποιεῖν τε καί 
τίθεσθαι» (389 d 6-7) 
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Συνεπώς, φαίνεται να υπάρχει ένας οµφάλιος λώρος που συνδέει και τροφοδοτεί το 

πράγµα, το ὄν, και το όνοµα41˙ κι αυτός δεν είναι άλλος από την ουσία που είναι 

ταυτισµένη µε το ον ως εννόηµα. Την προοπτική της νοηµατικής διάστασης  τόσο του 

ονόµατος, όσο και του όντος που φανερώνεται ή µας γνωστοποιείται δι’ αυτού, την 

επιβεβαιώνει µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ο Πλάτων στον Θεαίτητο, όταν ο Σωκράτης 

ανασκευάζει τη θέση του Πρωταγόρα ότι η γνώση είναι αίσθηση (163 b2-c4). Όταν 

ακούµε αλλοδαπούς να µιλάνε τη γλώσσα τους, ξέρουµε τι λένε ή αν, όταν ο 

αγράµµατος βλέπει µια γραµµένη σελίδα, ξέρει τι γράφει; Μόνη δυνατή απάντηση 

είναι ότι σε µια τέτοια περίπτωση, γνωρίζει κανείς ό,τι πράγµατι ακούει ή βλέπει –τον 

ήχο των συλλαβών ή το σχήµα των ψηφίων - αλλά αγνοεί τη σηµασία των ξένων 

συλλαβών ή των γραπτών λέξεων. Έτσι καταλήγει πως  οὔτε αἰσθάνεσθαι τῷ ὁρᾶν 

ἢ ἀκούειν οὔτε ἐπίστασθαι (163 c3-4). 

Προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να µας παραπέµπει στον Κρατύλο η 

παρότρυνση του Σωκράτη προς τον δηµιουργό ονοµάτων για προσανατολισµό του 

ονόµατος προς το γενικό όνοµα, το «εἶδος»42. Αυτός ο ειδητικός προσανατολισµός 

του ονόµατος, που αποτελεί ταυτόχρονα και τον ενικό προσδιορισµό του, είναι που 

καθιστά το όνοµα «διδασκαλικόν τί ὄργανον καί διακριτικόν τῆς οὐσίας» (388 

b13- c1). Επιπλέον, σύµφωνα µε την άποψη του Σωκράτη, αυτός φαίνεται να είναι 

και ο µοναδικός τρόπος προκειµένου να διασφαλιστεί η γλώσσα από την αυθαιρεσία 

και την κατάχρηση, που, στην σοφιστική τους εκδοχή, οδηγούν τη γλώσσα στη 

διάλυση µέσω του σχετικισµού και της απάλειψης οποιασδήποτε νοηµατικής 

σταθεράς. 

Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να κινούνται και οι ετυµολογήσεις στις οποίες 

προβαίνει ο Σωκράτης, οι οποίες «είναι ασφαλώς αυθαίρετες, αλλά και άκρως 

βοηθητικές, που µας επιτρέπουν να δούµε κάτι πολύ σηµαντικό: ότι ναι µεν 

υφίσταται η σταθερότητα του φυσικού γένους και η άλλη σταθερότητα, αυτή του 

συγκεκριµένου είδους (γένος), που ορίζεται από την ουσία και χαρακτηρίζεται από 

κάποιο κοινό όνοµα, πλην όµως, ακριβώς επειδή υφίστανται, µας αποτρέπουν από 

                                                           
41 Το ότι υπάρχει άρρηκτη σχέση µεταξύ ονόµατος και όντος φαίνεται και από τον τρόπο µε τον οποίο 
ετυµολογεί τη λέξη «όνοµα», ως ον το οποίο αναζητείται: «…τοῦτ’ ἔστιν ὄν, οὗ τυγχάνει ζήτηµα 
<ὄν>» [421 a 8-9]. Επιπλέον, το όνοµα και κατ’ επέκταση ο λόγος είναι πάντοτε προς τι. Συνεπώς, διά 
του ονόµατος αυτό που κατοχυρώνεται πρωτίστως ως υπαρκτό είναι το πράγµα που ονοµάζεται, και εν 
συνεχεία διά του πράγµατος η οντότητα του ονόµατος.  
42 Αυτό θα µπορούσε να παραπέµπει ευθέως στο «∆εῖ γάρ ἄνθρωπον ξυνιέναι κατ’ εἶδος 
λεγόµενον, ἐκ πολλῶν ἰόν αἰσθήσεων εἰς ἓν λογισµῷ ξυναιρούµενον» του Φαίδρου [249 c 1-2].  
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του να χρησιµοποιούµε τα ονόµατα αυθαιρέτως»43˙ κι όπως συνεχίζει ο Σωκράτης 

«δεν έχει καµία σηµασία αν προστεθεί ή αφαιρεθεί κάποιο γράµµα από τη ζητούµενη 

λέξη˙ αρκεί να υπάρχει η δηλούµενη στο όνοµα ουσία του πράγµατος και να είναι 

εκεί απόλυτη και ακώλυτη κυρία» (393 d 2-4). 

Το στοιχείο αυτό της προσθαφαίρεσης γραµµάτων κατά τη διαδικασία σχηµατισµού 

µιας λέξης, προκειµένου αυτή να εγκιβωτίσει την ουσία του πράγµατος που ονοµάζει, 

µας οδηγεί από άλλο δρόµο στο ζήτηµα της κίνησης και της αενάου ροής. Αρχικά ο 

Σωκράτης θα το χρησιµοποιήσει ως τρόπο απόδειξης της θέσης ότι, όπως κατά την 

ηρακλείτεια φιλοσοφία υφίσταται η αέναη κίνηση, το ίδιο φαίνεται να ισχύει και 

κατά τη διαδικασία σχηµατισµού των λέξεων που ονοµάζουν τα στοιχεία του 

φυσικού κόσµου, τα οποία τελούν σ’ ένα συνεχές γίγνεσθαι. Ο Σωκράτης, 

κατειληµµένος από «σµῆνος σοφίας» (401 e5), ανάγει όλες τις σηµασίες των 

ονοµάτων, ακόµα κι αυτό της αλήθειας, στην έννοια της ηρακλείτειας ροής44. 

Στην πραγµατικότητα, όµως, αυτό που θέλει να πετύχει είναι η κατάδειξη ότι, ως 

τελικό καταστάλαγµα, δεν µπορεί να αληθεύει το ηρακλείτειο δόγµα. Το λογικό 

αίτηµα του ορίου στην ετυµολογική αναδροµή, στο τέρµα του οποίου θα πρέπει να 

υπάρχει κάποιο σύνολο πρώτων ονοµάτων, που θα λειτουργούν ως αλφάβητο όλων 

των υπολοίπων, κατά κάποιον τρόπο επιβεβαιώνει την τελική πρόθεση του Σωκράτη. 

Έτσι, υπάρχουν ονόµατα, όπως η Ωραιότητα ή η Αρετή, που χαρακτηρίζονται από τη 

µονιµότητα της υπόστασής τους, κάτι που το παραδέχεται και ο Κρατύλος. Επιπλέον, 

η αναγκαιότητα της ύπαρξης τόσο ονοµάτων όσο και πραγµάτων µε σταθερή 

υπόσταση, υπαγορεύεται κι από ένα καθαρά γνωσιολογικού τύπου αίτηµα: το καθαρά 

µεταβλητό δεν επιδέχεται γνώση. «Ό,τι γνωρίζεται, γνωρίζεται ως κάτι που έχει 

κάποιο προσδιορισµένο γνώρισµα˙ αν όµως αληθεύει το δόγµα της ροής, τίποτε δεν 

έχει ποτέ κανένα γνώρισµα σταθερό…Σ’ έναν κόσµο λοιπόν όπου όλα θα γίνονταν 

                                                           
43 Γ. Κεντρωτής, όπ. παρ., σελ. 102.  
44 « Με την ετυµολόγηση της «αλήθειας» ως θείας ἄλης,  παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη θετική 
αποτίµηση της κίνησης και της ροής, η οποία (τηρουµένων των αναλογιών και ενταγµένη στο πλαίσιο 
µιας διαφορετικής συλλογιστικής και προσπάθειας) συνεχίζεται και στον Τίµαιο. Όπως αναφέρει ο 
Κεντρωτής, ο Πλάτων «όχι µόνο παραπέµπει ευθέως στην κοσµική κίνηση που χαρακτηρίζει 
ολόκληρο το ύστερο έργο του, αλλά και εµπεδώνει την περί ρεόντων ιδέα που συνέχει τον Κρατύλο » 
[Γ.Κεντρωτής, όπ. παρ., σελ. 105].  
Η κίνηση αξιολογείται θετικά µόνο στο βαθµό που διέπεται από αρµονικότητα και συµµετρία, 
υπακούοντας στους περιορισµούς και τις δεσµεύσεις που τίθενται από τα στοιχεία επί των οποίων θα 
λάβει χώρα. Στον Κρατύλο η θετική αποτίµηση της κίνησης φαίνεται να προκύπτει από τη συµµετρία 
της λέξης προς την πραγµατικότητα που καλείται να ονοµάσει ή την υπακοή της στις δεσµεύσεις και 
τους περιορισµούς που τις επιβάλλει το πράγµα που ονοµάζεται.       
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αδιάκοπα κάτι άλλο, δεν θα υπήρχαν ούτε αντικείµενα επιδεκτικά γνώσης, αλλά ούτε 

κάν  η διεργασία της γνώσης»45. 

Αν, λοιπόν, υπάρχουν πράγµατα που δεν υπόκεινται στη ρευστότητα, διεκδικώντας 

έτσι την µονιµότητα της υπόστασής τους κι ως εκ τούτου την πραγµατικότητά τους, 

µήπως το ίδιο θα µπορούσε να συµβαίνει και µε τα ονόµατα; Μπορούν τα ονόµατα να 

διεκδικήσουν µια πραγµατικότητα και αλήθεια ανάλογη προς αυτή των πραγµάτων 

ονοµάζουν, έτσι ώστε αυτός που γνωρίζει τα ονόµατα να γνωρίζει και τα πράγµατα; 

Μ’ άλλα λόγια, τα ονόµατα φανερώνουν και αποκαλύπτουν την ουσία των 

πραγµάτων που ονοµάζουν; 

Η απάντηση είναι πως δεν θα πρέπει να συνταυτίζουµε το όνοµα µε την αλήθεια. 

Ήδη στον Κρατύλο «παραµένει γεγονός και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η όλη 

συζήτηση γίνεται περί ορθότητος των ονοµάτων και ουδόλως περί της αληθείας 

τους, µιας και ο δρων ονοµατουργός - νοµοθέτης πρέπει να έχει µονίµως στον νου 

του το τὸ ἑκάστῳ φύσει πεφυκός ὄνοµα (389 d 4-5). Η ορθότητα των ονοµάτων 

έχει να κάνει µε την κατασκευή τους – η αλήθεια όχι. Η ορθότητα, επίσης, αποτελεί 

εν τέλει ζήτηµα αξιολογήσεως και γούστου, αφ’ ης στιγµής υπάρχουν καλά και κακά 

ονόµατα, συνετοί και λιγότερο συνετοί νοµοθέτες – η αλήθεια όχι. Η αλήθεια, που 

βεβαίως δεν µπορεί να είναι καλή ή κακή ούτε να ελέγχεται από το ατοµικό γούστο, 

ας αναζητηθεί οπουδήποτε αλλού, αλλά πάντως έξω από τα ονόµατα: ἄλλ’ ἄττα 

ζητητέα πλήν ὀνοµάτων (438 d 5-6)»46. 

Το ότι δεν πρέπει να ταυτίζεται η αλήθεια µε τα ονόµατα ή να αναζητείται 

αποκλειστικά και µόνο σ’ αυτά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν µπορεί να υπάρξει 

ασφαλές κριτήριο αποκλεισµού του σφάλµατος και της πλάνης αναφορικά µε το τι 

δηλώνει ένα όνοµα, µια λέξη. Ήδη από τον Κρατύλο γίνεται αντιληπτό ότι µέσα στο 

όνοµα ενυπάρχει µια τάση προς το πράγµα, σκοπός της οποίας είναι η κατά το 

δυνατόν ορθότερη ανάδειξή του. Αυτό δηλώνει η παρότρυνση του Σωκράτη προς τον 

Ερµογένη να θυµηθεί ότι στα ονόµατα που εξέτασαν, η ορθότητά τους τούς 

φανέρωνε και τη φύση κάθε όντος47. 

                                                           
45 A. E. Taylor, όπ. παρ., σελ. 123.  
46 Παραποµπή στον HEGEL, Vorlesungen  über die Geschichte der Philosophie, τοµ. ΙΙ, σελ. 79, στο  
Γ. Κεντρωτής, Πλάτων, Κρατύλος, εκδ. Πόλις, σελ. 95-96. 
47 «Ἀλλά µήν ὧν γε νυνδή διεληλύθαµεν τῶν ὀνοµάτων ἡ ὀρθότης τοιαύτη τὶς ἐβούλετο εἶναι, 
οἳα δηλοῦν οἷον ἓκαστόν  ἐστι τῶν ὄντων» [422 d 1-3]. Επίσης, «  αὔτη µοι φαίνεται, ὦ 
Ἑρµόγενες, βούλεσθαι εἶναι ἡ τῶν ὀνοµάτων ὀρθότης » (427 d 1-2). 
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Έτσι, τα ονόµατα φαίνεται να παραπέµπουν ή να αποκαλύπτουν κάτι από την 

ουσία του πράγµατος που ονοµάζεται, αφού, όπως δηλώνεται, υπάρχει «φύσει τέ 

τινά48 ὀρθότητα» των ονοµάτων (391 a 9, 397 a7 - b1). Ωστόσο, αυτή η κάποια 

ορθότητα του ονόµατος µπορεί να ερµηνευτεί και ως η αδυναµία του (του ονόµατος) 

να καταδείξει και να αποκαλύψει µε απόλυτη πληρότητα το πράγµα, γιατί και αυτή (η 

ορθότητα) δεν είναι πλήρης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Πλάτων φαίνεται από τη µια να 

µην θέλει να διαρρήξει τον υφιστάµενο δεσµό µεταξύ γλώσσας και αντικειµένων, από 

την άλλη ωστόσο, δεν θέλει και να τη συντηρήσει αδιάρρηκτη, έτσι ώστε να 

σχηµατίζεται η εντύπωση ότι διά των λέξεων κατακτούµε γνωστικά τα πράγµατα ή, 

πολύ περισσότερο, ότι οι λέξεις είναι τα πράγµατα. 

Έχοντας αυτόν τον σκοπό ως κατευθυντήριο άξονα της σκέψης του, ο 

Πλάτων διά στόµατος Σωκράτη, ως γνήσιος διαλεκτικός, θα επεξεργαστεί περαιτέρω 

αυτή την τινά ὀρθότητα, την περίπου αλήθεια, προβαίνοντας αυτή τη φορά στην 

κατάδειξη της µεταξύ τους υφιστάµενης αντίθεσης µέσω της αναλογίας της 

εικαστικής απεικόνισης των αντικειµένων (432 a8–c5). Στο τέλος αυτής της νοητικής 

πορείας θα καταλήξει να συλλάβει το όνοµα ως δήλωµα 49, ως σηµείο, δηλαδή  

παραποµπή προς το πράγµα. Άλλωστε, αν το όνοµα είναι µίµηµα, εικόνα του 

πράγµατος που ονοµάζεται, δεν είναι δυνατό να ταυτίζεται η εικόνα µε το πρότυπό 

της. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα επέρχετο, όπως λέει ο Σωκράτης, ένας 

διπλασιασµός του κόσµου των πραγµάτων 50. Έτσι, λοιπόν, το όνοµα µόνο εν 

αναλογία προς το πρότυπό του µπορεί να λειτουργήσει. Στην αναλογία (=σχέση) 

αυτή, ο λόγος των δύο µερών καταδεικνύει ότι ναι µεν υφίσταται σχέση µεταξύ 

ονόµατος και πράγµατος, ωστόσο, το σηµείο επαφής τους σηµατοδοτεί ταυτόχρονα 

και την διακριτή διαφορά τους, την ετερότητα του ενός προς το άλλο. Έτσι, το όνοµα 

φαίνεται να λειτουργεί ως η αποκάλυψη της ουσίας του πράγµατος, αλλά ταυτόχρονα 

και ως η συγκάλυψή της51. 

                                                           
48 Η υπογράµµιση δική µου. 
49 «…ζήτει τινά ἄλλην ὀνόµατος ὀρθότητα, καὶ µὴ ὁµολόγει δήλωµα συλλαβαῖς καὶ γράµµασι 
πράγµατος ὄνοµα εἶναι» (433 b 2-3), και «Οὐκοῦν εἰ γιγνώσκεις ἐµοῦ φθεγγοµένου δήλωµα σοι 
γίγνεται παρ’ ἐµοῦ; » (435 a 2-3). 
50 «διττά γάρ ἄν που πάντα γένοιτο» (432 d7). 
51 Αυτή η διττή ιδιότητα του ονόµατος φανερώνεται και στο τέλος της αλυσίδας των ετυµολογήσεων 
που αφορούν στα ονόµατα των θεών. Η αλυσίδα αυτή κλείνει µε τις ετυµολογήσεις των ονοµάτων του 
Ερµή και του Πανός, ως των κατ’ εξοχήν εκπροσώπων του λόγου.  
Ο Ερµής είναι θεός «ἑρµηνεύς, διερµηνέας ήτοι, αλλά και αγγελιαφόρος και γυµνασµένος κλέφτης και 
εξαπατητής µε λόγια και κουβέντες, και έµπορος που σε πουλάει και σ’ αγοράζει, χωρίς να το πάρεις 
είδηση…όλα αυτά έχουν άµεση σχέση µε τη ρητορική του δεινότητα» (407 e5- 408 a2). Όλες αυτές οι 
ιδιότητες τι άλλο µπορούν να σηµαίνουν παρά το ότι η απλή λέξη, το στοιχειώδες όνοµα είναι ο 
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Αυτή η αποκάλυψη της ετερότητας µέσα στην ταυτότητα συντελεί στην 

κατάδειξη των ποιοτικών προσδιορισµών του πράγµατος, παρέχοντας από τη µια τη 

δυνατότητα τόσο στο όνοµα όσο και στο πράγµα να λειτουργούν ανεξάρτητα και 

ταυτόχρονα αλληλοσυµπληρούµενα, και δηµιουργώντας από την άλλη µια έννοια 

όντος υπέρτερη της αντίστοιχης που κληροδοτεί η προσωκρατική φιλοσοφία52. 

Έχοντας αυτά κατά νου, µπορούµε να καταλάβουµε καλύτερα τον Σωκράτη 

όταν λέει «ἐνδέουσιν αἱ εἰκόνες τά αὐτά ἔχειν ἐκείνοις ὧν εἰκόνες εἰσίν» (432 

d2-3). Μεταφέροντας την αναλογία εικόνας-προτύπου στη σχέση ονόµατος και 

πράγµατος  συνάγεται ότι η ορθότητα και κατ’ επέκταση η αλήθεια ενός ονόµατος 

είναι συναρτήσιµη του βαθµού καθαρότητας της απεικόνισης, χωρίς, ωστόσο, η 

όποια προσέγγιση να µπορέσει ποτέ να φτάσει στην απόλυτη ταυτότητα. Κάτι τέτοιο 

αφενός θα καταργούσε το όνοµα ως δήλωµα (= σηµείο) µια και θα γινόταν ίδιο µε το 

πράγµα, από την άλλη θα διέλυε τόσο το όνοµα όσο και το πράγµα µέσα σε µια 

άτρεπτη ταυτότητα. 

Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο θεώρησης του ονόµατος ο Σωκράτης – Πλάτων 

αφενός πετυχαίνει να δώσει γνωσιακή υπόσταση και αξία στο όνοµα, αφού µε αυτό 

«µπαίνουν πρωτίστως σε τάξη τα πράγµατα της διανοίας»53 και δι’ αυτού συντελείται 

η γνωστική κατανόηση των όντων, αφετέρου κατορθώνει να εξηγήσει λογικά την 

δυνατότητα της ύπαρξης λάθους, καθώς το όνοµα ως αποµίµηση του πράγµατος άγει 

άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο σε οµοιότητες και ανοµοιότητες. Συνεπώς, 

εφόσον η πιθανότητα υπάρξεως ψευδούς εικόνας καθίσταται βεβαιότητα, το 

συµπέρασµα αυτό µπορεί να επεκταθεί όχι µόνο στα ονόµατα54, αλλά και στα ρήµατα 

και σε ολόκληρες προτάσεις55. 

                                                                                                                                                                      
αποφασιστικός εκείνος διαµεσολαβητής που, ενώ µπορεί να µας φέρνει κοντά στα πράγµατα, µπορεί 
επίσης είτε να µας αποκρύπτει είτε να µας εξαπατά ως προς αυτά;  
Ο Πάν, από την άλλη, ο «αιωνίως περιστρεφόµενος» είναι «από πάνω λείος και από κάτω τραχύς και 
όµοιος µε τράγο. Ο Πάν είναι λοιπόν ή λόγος ή αδελφός του λόγου» (408 d1-4). Το ενδιαφέρον µε τον 
Πάνα είναι ότι αυτές οι δύο αντιθετικές µεταξύ τους ιδιότητες είναι αξεχώριστες, συνυπάρχουν και 
δρουν ταυτοχρόνως ως ένα˙ γι αυτό και τον χαρακτηρίζει διφυή (408 d1).   
52 Θ.Πενολίδης, ∆ιαίρεση και Αναλογία, Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις, Ρέθυµνο 2000, σελ. 10-11:  «το 
προσωκρατικό ον είναι άρρηκτα συνυφασµένο µε την ενότητα. Η ενότητα όµως εδώ δεν 
συλλαµβάνεται ως όριο, αλλά ως η εξακολουθητική προέκταση του ενός σε κάθε διακριτή από αυτό 
ετερότητα, παράγοντας έτσι ένα αδρανές ον…Το ποιοτικό ον θα όφειλε να θέτει το όριο, ήτοι το άλλο 
είναι και την αρνητική σχέση του προς αυτό. Είναι φανερό ότι το παρµενίδειο ον δεν έχει ποιοτικό 
προσδιορισµό…π.χ. το όνοµα είναι µεν το άλλο του όντος, αλλά εκείνο το άλλο στο οποίο 
επαναλαµβάνεται το Εν».  
53 Γ.Κεντρωτής, όπ. Πα., σελ. 79. 
54 Κρατύλος (431 d 2-9): «ΣΩ: Και τι νοµίζεις ότι κάνει όποιος µιµείται µε συλλαβές και µε γράµµατα 
την ουσία των πραγµάτων; Άραγε δεν ισχύει και εν προκειµένω ο ίδιος λόγος: ότι αν αποδώσουµε στα 
πράγµατα ό,τι τους πάει και τους ταιριάζει, η εικόνα θα είναι ωραία, κι αν παραλείψουµε από εκεί κάτι 



 27

Το παράδειγµα λοιπόν της εικαστικής απεικόνισης, καθώς και ο τρόπος µε τον 

οποίο διέρχεται τη σχέση µεταξύ εικόνας και προτύπου, θέτει κατ’ ουσίαν το ζήτηµα 

της ασυµµετρίας που διέπει τη σχέση ονόµατος και πράγµατος. «Το όνοµα είναι 

εικόνα του πράγµατος, το πράγµα δεν µιµείται το όνοµα. Εποµένως, η γνώση του 

ονόµατος υποτάσσεται στη γνώση του πράγµατος»56. 

Έτσι, στο ερώτηµα του Σωκράτη για το ποιο πρέπει να είναι το αφετηριακό 

σηµείο της γνωστικής προσέγγισης και προσοικείωσης του πράγµατος, αποφαίνεται 

ότι πρέπει να ξεκινάµε από το πράγµα, αφού όπως δηλώθηκε πιο πάνω υπερτερεί 

έναντι του ονόµατος57. Άλλωστε, όπως δηλώθηκε και πιο πριν, το όνοµα είναι το 

όργανο διά του οποίου διεκπεραιώνεται η γνωστική προσέγγιση του όντος και δεν 

ταυτίζεται ούτε µε το ον αλλά ούτε και µε τη γνώση του. Και δεν θα µπορούσε να 

είναι κι αλλιώς, αφού, όπως µας λέει και ο Αριστοτέλης στο Περί Ερµηνείας, τόσο τα 

ονόµατα όσο και τα ρήµατα σηµαίνουν (=σηµειώνουν) κάτι, αλλά, «καθ’ αὑτά 

λεγόµενα,…εἰ ἔστιν ἢ µὴ οὓπω σηµαίνει»˙ δεν µπορούν δηλαδή να µας πουν κάτι 

που να σχετίζεται µε την υπόσταση και την ουσία του πράγµατος που ονοµάζουν, 

παρά µονάχα να το δείξουν. 

Κατά µία έννοια, αυτή η δεικτική ιδιότητα εντάσσει το όνοµα στη σφαίρα των 

αισθήσεων. Αν δηλαδή το όνοµα πρέπει να αποδοθεί σ’ ένα πράγµα, το οποίο 

σύµφωνα µε τη µαρτυρία των αισθήσεων, βρίσκεται σε διαρκή µεταβολή και κίνηση,   

τότε και αυτό είναι υποκείµενο στη µεταβολή, την κίνηση και την αστάθεια, εφόσον 

καλείται να το παρακολουθήσει, προκειµένου να το ονοµάσει. Τότε όµως τα ονόµατα 

θα έχουν υποστεί αυτό που υφίστανται και τα πράγµατα, θα ρέουν, ὣσπερ κεράµια 

ῥεῖ (Κρατ. 440 c8). 

                                                                                                                                                                      
µικρό ή προσθέσουµε κάτι λίγο, εικόνα ασφαλώς θα ‘χουµε και πάλι, πλην όµως εικόνα όχι ωραία. 
Οπότε άλλα µεν ονόµατα θα ‘ναι καλά φτιαγµένα κι άλλα άσχηµα»  
 «ΚΡ: Ίσως». Μετφρ. Γ.Κεντρωτής  
55 Κρατύλος [431 b2-c3]: «ΣΩ: Κι αν αυτό που λέω, είναι πάλι έτσι, κι αν µας είναι δυνατό να 
µοιράζουµε όχι ορθά τα ονόµατα και να µην αποδίδουµε στο κάθε πράγµα εκείνο που του πάει και του 
αρµόζει, αλλά καµιά φορά να του αποδίδουµε κι εκείνα που δεν του πάνε και του αρµόζουν, το ίδιο 
κατ’ ανάγκην συµβαίνει και µε τα ρήµατα. Αν, πάλι, µπορούµε να θέτουµε κατ’ αυτόν τον τρόπο και 
ρήµατα και ονόµατα, το ίδιο κατ’ ανάγκη συµβαίνει και µε τους λόγους, παναπεί µε τις προτάσεις. 
∆ιότι, αν δεν κάνω λάθος, οι προτάσεις είναι σύνθεση ρηµάτων και ονοµάτων. Ποια είναι η δική σου 
γνώµη Κρατύλε;» 
«ΚΡ: Η ίδια µε τη δική σου, γιατί µου φαίνεται ότι µιλάς ορθά». Μετφρ. Γ.Κεντρωτής.  
56 Γ.Κεντρωτής, όπ. παρ., σελ. 439-440. 
57 ΣΩ: «Ξεκινάµε από την εικόνα για να µάθουµε τόσο την ίδια όσο κι αν το αντίγραφό της είναι καλό, 
αλλά για να µάθουµε συγχρόνως και την αλήθεια, της οποίας υπήρξε εικόνα, ή µήπως ξεκινάµε από 
την αλήθεια για να µάθουµε την ίδια την αλήθεια, αλλά και για να διαπιστώσουµε συγχρόνως το κατά 
πόσο η εικόνα της έχει φιλοτεχνηθεί όπως πρέπει;…δεν πρέπει να αρχίσουµε από τα ονόµατα˙ πολύ 
περισσότερο πρέπει να αρχίσουµε να µαθαίνουµε και να ερευνούµε τα πράγµατα ξεκινώντας από τα 
ίδια τα πράγµατα και όχι από τα ονόµατα», Κρατύλος (439 a7-b8). 
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Κάτω από αυτό το σκεπτικό, δεν θα ήταν παράδοξο να υποστηρίξουµε πως τα  

ονόµατα φαίνεται να λειτουργούν όπως ακριβώς περιγράφει τη λειτουργία των 

στοιχείων ο Πλάτων στον Θεαίτητο˙ ότι δηλαδή δεν µπορούµε να πούµε γι αυτά  

τίποτε ουσιαστικό, γιατί στερούνται λόγου, καθώς είναι µονάχα αισθητά58. 

Συνεπεία όλων αυτών, καθίσταται απολύτως αντιληπτό γιατί ο Σωκράτης 

προτρέπει τον νουνεχή άνθρωπο να µην εγκαταλείπει τον εαυτό του και την ψυχή του 

στα χέρια των ονοµάτων, έχοντας τυφλή εµπιστοσύνη και σε εκείνα και σε αυτόν που 

τα έθεσε [Κρατ.440 c3-6]. 

 

 

 

 

ΣΣΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58 [202 b1-7]: «Τώρα όµως είναι αδύνατο να ειπωθεί µε λόγο οτιδήποτε από τα πρώτα εκείνα. ∆εν 
διαθέτουν τίποτε άλλο εκτός από όνοµα -γιατί µόνο όνοµα έχουν- ενώ ό,τι αποτελείται από αυτά, όπως 
ακριβώς συνδυάζονται αυτά, έτσι και τα ονόµατα τούτων συνδυάζονται και γίνονται λόγος, γιατί ο 
συνδυασµός των ονοµάτων αποτελεί την υπόσταση του λόγου. Έτσι λοιπόν τα πρώτα στοιχεία δεν 
διαθέτουν λόγο και δεν µπορούν να γίνουν γνωστά, αλλά είναι αισθητά»˙ επίσης  [205 c6-10]: 
«…τα πρώτα στοιχεία, από τα οποία σχηµατίζονται τα υπόλοιπα, δεν έχουν λόγο, γιατί καθένα είναι 
καθαυτό ασύνθετο. Ούτε αν του προσφέραµε το “είναι” θα µπορούσαµε να µιλήσουµε γι αυτό 
σωστά, ούτε το “τούτο”, καθώς τα αναφερόµενα θα ήταν διαφορετικά και ξένα προς αυτό και η αιτία 
αυτή το κάνει να µην έχει λόγο και να µην µπορεί να γίνει γνωστό». Επιµέλεια µετάφρασης Β. 
Μανδηλαράς, εκδ. Κάκτος. Η υπογράµµιση δική µου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΛΟΓΟΣ 

 

Από τα όσα εκτέθηκαν, διαφαίνεται ήδη καθαρά ότι φεύγουµε σιγά-σιγά από 

την επικράτεια του ονόµατος και οδηγούµαστε ολοταχώς προ των πυλών του λόγου. 

Ήδη, πέρα από την εγγενή ασυµµετρία µεταξύ του ονόµατος και του πράγµατος που 

ονοµάζεται, ο Σωκράτης από τον Κρατύλο τονίζει την µερικότητα του ονόµατος εν 

σχέσει προς την ολότητα του λόγου, µέρος του οποίου αποτελεί και το ίδιο59. Αρχίζει 

πλέον να γίνεται φανερό ότι τόσο η ουσία του όντος όσο και η γνώση του θα 

αναζητηθούν µέσα στον λόγο και διά του λόγου. Ο δρόµος για τον Θεαίτητο και τον 

Σοφιστή έχει ανοίξει. 

Στον Θεαίτητο ο Πλάτων δηλώνει την γνωστική υπεροχή του λόγου 

ταυτίζοντάς τον σχεδόν µε την γνώση [202 b9-c5]: «…όταν κάποιος σχηµατίσει 

χωρίς τον λόγο αληθινή κρίση για κάτι, η ψυχή κατακτά την αλήθεια σχετικά µε 

αυτό, αλλά δεν γνωρίζει. Όποιος δεν µπορεί να δώσει ή να δεχτεί λόγο για κάτι, 

βρίσκεται σε άγνοια σχετικά µε τούτο, αλλά, αν προσδεχτεί το λόγο, γίνεται ικανός 

σε όλα τούτα και ολοκληρώνεται σε σχέση µε την γνώση»60. Η θεωρία αυτή µοιάζει 

πολύ µε εκείνη που διατυπώνει ο Σωκράτης στον Μένωνα, ότι οι γνώµες 

µετατρέπονται σε γνώση, όταν δεθούν «αἰτίας λογισµῷ». 

Επίσης, στον Σοφιστή [221 a8-b2] δηλώνεται πως ο λόγος, σε αντιδιαστολή 

προς το όνοµα, σηµαίνει “αληθινή ονοµασία”61 και δήλωση της ουσίας των όντων διά 

µέσου αυτού [221 b]. 

Φαίνεται λοιπόν πως ο λόγος αποτελεί το προνοµιακό πεδίο εντός του οποίου 

θα διεξαχθεί ο αγώνας της κατάκτησης της αλήθειας του όντος. Το ότι λόγος και 

αλήθεια κινούνται σε παράλληλη τροχιά φαίνεται ήδη από τον Φαίδωνα [99d]: 

«…ἔδοξε µοι χρῆναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν 

ὄντων τὴν ἀλήθειαν». 

Με ποια διαδικασία όµως ο λόγος φτάνει στην ουσία του όντος, αποτελώντας 

ταυτόχρονα και το πιο οικείο προς το ον περιβάλλον; 

Ο Θεαίτητος θα αποτελέσει την πρώτη απόπειρα για να διερευνηθεί η σχέση 

µεταξύ δόξας και γνώσης καθώς και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η πρώτη 
                                                           
59 [387 c 6]: «Οὐκοῦν τοῦ λέγειν µόριον τὸ ὀνοµάζειν»˙ επίσης [425 a1-3]: «καὶ πάλιν ἐκ τῶν 
ὀνοµάτων καὶ ῥηµάτων µέγα ἤδη τι καὶ καλὸν καὶ ὅλον συστήσοµεν». Η υπογράµµιση δική 
µου. 
60 Πλάτων, Θεαίτητος, επιµέλεια µετάφρασης Β. Μανδηλαράς, εκδ. Κάκτος.  
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αποτελεί το αναγκαίο ενδιάµεσο επίπεδο προς την κατάκτηση της γνώσης. Στα 

πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο Σωκράτης θα συµφωνήσει µε τον Θεαίτητο για το 

ότι η γνώση είναι αληθινή κρίση µαζί µε λόγο, ενώ η στερηµένη λόγου κρίση 

βρίσκεται εκτός των ορίων της γνώσης, και το ίδιο ισχύει και για τα αντικείµενά της 

(της γνώσης) [201 c9-d4]. Έτσι, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη να προσδιοριστεί η 

έννοια του λόγου˙ και δίνονται τρεις ορισµοί: 

1) λόγος είναι οµιλία µε την οποία εξωτερικεύεται η σκέψη, µε τη χρήση ονοµάτων 

και ρηµάτων [206 d1-2]. Ο ορισµός αυτός ευθυγραµµίζεται µε τον αντίστοιχο ορισµό 

του Σοφιστή  σε δύο σηµεία: α) [262 c1-6], όπου ο λόγος αποτελεί το προϊόν της 

συµπλοκής των ονοµάτων µε τα ρήµατα 62, β) [263 e4-5, 264 a8-10], όπου ο λόγος 

ταυτίζεται µε την διάνοια. Ο πρώτος αυτός ορισµός απορρίπτεται καθώς οδηγείται σε 

αποτυχία, εφόσον θέτει έξω από την περιοχή του τη δυνατότητα του ψεύδους. Αν 

γνώση (=αλήθεια) σηµαίνει εκπεφρασµένη άποψη, τότε αυτό µπορεί να το κάνει ο 

καθένας, εγείροντας ταυτόχρονα αξιώσεις αλήθειας για το λόγο του [206 d7-e3]. 

2) λόγος είναι η πλήρης εξέταση κάποιου αντικειµένου µε απαρίθµηση του συνόλου 

των στοιχείων του [207 b 4-6]. Ωστόσο, και αυτός ο ορισµός απορρίπτεται, καθώς 

οδηγείται σε αδιέξοδο για δύο λόγους: α) στο πλαίσιο αυτού του ορισµού ο λόγος 

δηλώθηκε ως η διά των στοιχείων εξέταση ενός ζητουµένου. Ωστόσο, έχει ήδη 

δηλώσει πως τα στοιχεία δεν διαθέτουν λόγο, αλλά µόνο τα συνθέµατά τους. Ως 

λόγος δηλαδή υφίσταται µονάχα η σύνθετη εκφορά των µερών του λόγου [201 e1-b5, 

203 b6-8]. Συνεπώς, δεν µπορεί ο λόγος να διεξέλθει την ουσία των πραγµάτων µε 

απλή αναφορά στα στοιχεία τους, γιατί δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο το εκτός του 

λόγου, το ἄλογον˙ β) ο ορισµός αυτός αποτυγχάνει, γιατί παραµερίζει τη σηµασία 

του τρόπου µε τον οποίο συντάσσονται τα στοιχεία. Οι εκατό σανίδες του 
                                                                                                                                                                      
61 «Νῦν ἄρα τῆς ἀσπαλιευτικῆς πέρι σύ τε κἀγὼ συνωµολογήκαµεν οὐ µόνον τοὔνοµα, ἀλλὰ 
καὶ τὸν λόγον περὶ αὐτὸ τοὖργον εἰλήφαµεν ἱκανῶς». 
62 Με µια πρώτη µατιά, οι δύο ορισµοί φαίνονται να ταυτίζονται. Ωστόσο, παρακολουθώντας την 
εσωτερική πορεία του καθενός από τους δύο, ο δεύτερος ορισµός ποιοτικά υπερέχει του πρώτου, αφού 
στον Σοφιστή  για πρώτη φορά υφίσταται συστηµατική διάκριση µεταξύ ονόµατος και ρήµατος, ενώ 
στον Θεαίτητο δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Επίσης, ενώ στον Θεαίτητο  ο λόγος ως σύνθεση προκύπτει 
µέσω απλής χρήσης ονοµάτων και ρηµάτων γενικά «τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ἐµφανῆ ποιεῖν διὰ φωνῆς 
µετὰ ῥηµάτων καὶ ὀνοµάτων», στον Σοφιστή εκτίθενται και οι αναγκαίες προϋποθέσεις αυτής της 
σύνθεσης, προκειµένου όχι απλά να κατονοµάζει, αλλά και να παράγει νόηµα: «οὐκ ὀνοµάζει µόνον 
ἀλλά τι περαίνει, συµπλέκων τὰ ῥήµατα τοῖς ὀνόµασι» [262 d3-5]. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 
Σοφιστής υπερβαίνει το ασαφές περιεχόµενο των όρων του ονόµατος και του ρήµατος, όπως αυτό 
προκύπτει από το 202 b6 του Θεαίτητου: «ὀνοµάτων γὰρ συµπλοκὴν εἶναι λόγου οὐσίαν », 
διευκρινίζοντας στον Σοφιστή πως «µε ονόµατα µόνο που εκφέρονται στη σειρά δεν παράγεται ποτέ 
λόγος, αλλά ούτε και πάλι µε ρήµατα που δεν συνοδεύονται από ονόµατα» [262 a9-11] . Οι 
υπογραµµίσεις δικές µου.   
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παραδείγµατος δεν στοιχειοθετούν την άµαξα αφ’ εαυτές, αλλά ένας συγκεκριµένος 

τρόπος δοµής και σύνθεσής τους. Τα ίδια στοιχεία δηλαδή, κάτω από άλλες 

συντακτικές δοµές παράγουν άλλα πράγµατα και διαφορετικές πραγµατικότητες. 

Έτσι, φτάνουµε στον τρίτο ορισµό του λόγου, που, όπως φαίνεται, είναι πασίγνωστος, 

«ὅπερ ἂν οἱ πολλοὶ εἴποιεν» [208 c9]. 

γ) λόγος είναι η οµιλία, η οποία δηλώνει το χαρακτηριστικό, βάσει του οποίου το 

εξεταζόµενο πράγµα διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο (δήλωση της διαφοράς) 63. Με 

τον ορισµό του λόγου ως δήλωση της διαφοράς φτάνουµε στην έννοια του λόγου ως 

ορισµού. Ταυτόχρονα, γίνεται κάποια αναφορά στα “κοινὰ”, τις κοινές ιδιότητες, 

χωρίς τις οποίες δεν θα ήταν δυνατός ο ορισµός των εννοιών [208 d7-9]. Ωστόσο, ο 

Σωκράτης αναρωτιέται : «τι επιπλέον θα ήταν η ένωση του λόγου µε την ορθή κρίση; 

Αν εννοεί σχηµατισµό επιπλέον γνώµης επ’ αυτού µε το οποίο κάτι διαφέρει από τα 

υπόλοιπα, γίνεται πολύ γελοία η προτροπή αυτή» [209 d4-6]. 

To επιχείρηµα φαίνεται να µην προχωρά πέρα από το επίπεδο της δόξας. Έτσι, µε τον 

σχηµατισµό κρίσεων για τις κρίσεις, κάθε προσπάθεια να µεταβληθεί η δόξα σε 

γνώση την αναγκάζει να κινείται κυκλικά [209 d8-e5]64, διαπράττοντας ένα ακόµα 

σφάλµα, αυτό της λήψης του ζητουµένου. Το σφάλµα αυτό θα παρουσιαστεί µε τη 

µεγαλύτερη ενάργεια στο 209 e9-210 a1, όπου ο ορισµός θα περιλαµβάνει αυτό που 

πρέπει να οριστεί. Άλλωστε, το “να γνωρίζεις” σηµαίνει “να αποκτάς γνώση” (τὸ 

γὰρ γνῶναι ἐπιστήµην που λαβεῖν ἐστιν). 

 

Όµως, παρά την προσωρινή αποτυχία τους, και οι τρεις εκδοχές του λόγου θα βρουν 

το νόηµά τους στον Σοφιστή, που έλυσε το πρόβληµα του ορισµού, στο οποίο κατ’ 

ουσίαν οδηγούσαν όλες οι απόπειρες του Θεαίτητου. 

Στο πρόβληµα του ορισµού οδηγηθήκαµε άµεσα από τον τρίτο ορισµό του 

Θεαίτητου, όπου ο λόγος ορίζεται ως διαφορά. Σύµφωνα µε τον Stenzel 65, η 

“διαφορά” αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη σχέση µε το µη ον. Υπ’ αυτή την έννοια 

                                                                                                                                                                      
 
63 Ο Taylor (όπ. παρ. σελ. 673) αναφέρει ότι η λέξη κάνει την εµφάνισή της για πρώτη φορά, µε τη 
σηµασία που την καθιέρωσε ο Αριστοτέλης ως τεχνικό όρο της λογικής.  
64 ΣΩ : « Για όσα έχουµε ορθή κρίση σχετικά µ’ αυτό, µε το οποίο διαφέρουν από τα υπόλοιπα, µας 
προστάζει να αποκτήσουµε σωστή κρίση γι αυτό µε το οποίο διαφέρουν από τα υπόλοιπα. Έτσι το 
στριφογύρισµα της σκυτάλης ή του γουδοχεριού ή όποιου άλλου πράγµατος η περιστροφή, κατά την 
παροιµία, δεν σηµαίνει τίποτε σε σχέση µε την προτροπή τούτη, ώστε πιο σωστά θα µπορούσε να 
ονοµαστεί συµβουλή τυφλού. Γιατί, το να προτρέπει να πάρουµε αυτά που έχουµε, για να µάθουµε 
αυτά για τα οποία έχουµε σχηµατίσει κρίσεις, µοιάζει εξαιρετικά µε σκοτάδι ». 
65 J. Stenzel, Plato’s method of dialectic, ARNO PRESS, New York 1973, σελ. 70. 
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ο Θεαίτητος και ο Σοφιστής είναι συµπληρωµατικοί ο ένας του άλλου. Ωστόσο, ο 

πρώτος δεν θα µπορέσει να φτάσει σ’ αυτό που έφτασε ο δεύτερος, να εξηγήσει «τὸ 

µὴ ὂν δοξάζειν» ως «τὸ ἕτερον δοξάζειν». Αυτό συµβαίνει, συνεχίζει ο Stenzel, 

γιατί κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε την κατοχή µιας αναπαράστασης του µη όντος, κάτι 

που, όπως βλέπουµε, εξακολουθεί να είναι αδύνατο ακόµα στον Θεαίτητο 66. 

Στον Σοφιστή λοιπόν ο Πλάτων θα υπερβεί τη δυσκολία που αντιµετώπισε 

στον προειρηµένο διάλογο λέγοντας πως «κάθε φορά που συµβαίνει να 

αναφερόµαστε στο µη ον, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν λέµε κάτι αντίθετο στο ον, αλλά 

απλώς κάτι διαφορετικό µόνο» [257 b3-4]. Έτσι, το “µη ωραίο” δεν είναι το όνοµα 

του “τίποτα”, αλλά όλων των πραγµάτων εκτός από εκείνα που είναι ωραία [217 e2-

4]. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Σοφιστής µας εισάγει στην έννοια της σηµαίνουσας 

άρνησης (Taylor), αφού διατυπώνοντας µια άρνηση δεν βεβαιώνουµε αντίθεση 

µεταξύ του τίποτε και του κάτι˙ βεβαιώνουµε αντίθεση µεταξύ κάποιου πράγµατος 

και κάποιου άλλου διαφορετικού [258 b]67. Θα καταλήξει να διεκδικήσει την 

πραγµατικότητα του µη όντος µε τον ίδιο τρόπο που διεκδικεί την πραγµατικότητα 

του όντος 68. Αυτή λοιπόν είναι η απάντησή του στον Παρµενίδη. 

Μετά από την αναγνώριση της πραγµατικότητας του µη όντος, θα 

προχωρήσει τη σκέψη του δηλώνοντας ότι «τα γένη συνενώνονται µεταξύ τους και 

ότι τόσο το ον όσο και το διαφορετικό διαρρέουν όλα τα πράγµατα, ενώ το γεγονός 

ότι αυτά αλληλοδιαρρέονται έχει ως αποτέλεσµα να µετέχει το διαφορετικό στο 

ον…Από την άλλη µεριά, πάλι, το ον, επειδή µετέχει στο διαφορετικό, θα είναι 

διαφορετικό από τα άλλα γένη˙ κι αφού είναι διαφορετικό από όλα εκείνα, δεν είναι 

                                                           
66 «ΣΩ : Όποιος λοιπόν βλέπει ένα πράγµα, βλέπει κάτι πραγµατικό. – ΘΕΑΙ : Έτσι φαίνεται. – Και 
αυτός που ακούει κάτι, ακούει ένα και πραγµατικό; - Ναι. – Και αυτός που αγγίζει, αγγίζει ένα και 
πραγµατικό, αν βέβαια πρόκειται για ένα; - Και τούτο έτσι είναι. – Εκείνος που σχηµατίζει κρίση, δεν 
σχηµατίζει κρίση για ένα πράγµα; - Κατ’ ανάγκη. – Και εκείνος που σχηµατίζει κρίση για ένα πράγµα, 
δεν σχηµατίζει κρίση για κάτι πραγµατικό; - Συµφωνώ. – Συνεπώς, εκείνος που σχηµατίζει κρίση για 
το µη πραγµατικό (τὸ µὴ ὂν δοξάζειν) δεν σχηµατίζει κρίση για τίποτα .  – Έτσι φαίνεται. – Εκείνος 
που δεν σχηµατίζει κρίση για τίποτα, δεν σχηµατίζει κρίση καθόλου. – Ολοφάνερο µοιάζει. – ∆εν είναι 
συνεπώς δυνατό να σχηµατίζει κάποιος κρίση γι αυτό που δεν υπάρχει, ούτε σχετικά µε την 
πραγµατικότητα ούτε για το ίδιο καθαυτό.» [188 e –189 b2], επιµ. µετάφρ. Β. Μανδηλαράς, εκδ. 
Κάκτος.     
67 ΞΕ : «Άρα, καθώς φαίνεται, λοιπόν, η αντίθεση που προκύπτει από την αντιπαράθεση της φύσης 
ενός µέρους του διαφορετικού και της φύσης του όντος δεν είναι λιγότερο, αν µπορούµε να πούµε, 
ουσία απ’ ό,τι είναι αυτό το ίδιο το ον, διότι δεν σηµαίνει απόλυτη εναντίωση σε εκείνο [το ον], αλλά 
µόνο ότι είναι διαφορετικό από εκείνο ». Μετάφραση Η.Π.Νικολούδης, εκδ. Κάκτος.     
68 [258 b9-c4] : «…πρέπει κιόλας ενθαρρυµένοι να λέµε ότι το µη ον αναντίρρητα είναι [παρόν] 
διαθέτοντας µια δική του φύση και, όπως το µεγάλο συνέβη να είναι µεγάλο και το ωραίο συνέβη να 
είναι ωραίο, έτσι και το µη ον κατά την ίδια λογική συνέβη να είναι και εξακολουθεί να είναι µη ον, 
ένα ξεχωριστό είδος συγκαταλεγόµενο µεταξύ των πολλών ειδών», εκδ. Κάκτος, όπ. παρ.    
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κάθε ένα από αυτά χωριστά, ούτε όλα αυτά µαζί, παρά µόνο ο εαυτός του» [259 a5-

b4]. 

Η δυσκολία, όµως, που αναδύεται από την συµπλοκή του όντος (ταυτόν) µε 

το µη ον (θάτερον) βρίσκεται στην ακριβή ανεύρεση των ορίων της ταυτότητας και 

της διαφοράς των πραγµάτων [Σοφ. 259 c8-d2]69. Γιατί το να ταυτίζει κανείς την 

ταυτότητα µε τη διαφορά «δείχνει άνθρωπο ολοφάνερα άµαθο, που µόλις ήρθε σε 

επαφή µε τα όντα» [Σοφ. 259 d6-7] ή «το να θέλει κάποιος να διαχωρίζει τα πάντα, 

δεν είναι πράγµα κοµψό, αρµονικό, (ἐµµελὲς), αλλά ίδιον ανθρώπου εντελώς 

ακαλλιέργητου και αφιλοσόφητου» [Σοφ. 259 d9-e1]. 

Η υπέρβαση της προειρηµένης δυσκολίας θα επιτευχθεί µε δύο τρόπους, τη 

συναγωγή ή σύνοψη και τη διαίρεση,  την αναγωγή δηλαδή των πολλών σε µία 

ενότητα και τη διαίρεση του ενός σε πολλά. Πρόκειται για δύο τρόπους του 

σκέπτεσθαι, που θα γίνουν συνώνυµο της διαλεκτικής, και οι οποίοι θα αποτελέσουν 

το βασικό όπλο του φιλοσόφου στον αγώνα του ενάντια στην απελπιστική ρητορεία 

και  το σκεπτικισµό του σοφιστή. Είναι τα όπλα που θα τον βοηθήσουν αφενός στο 

να αποκαλυφθεί η γύµνια και η κενότητα του σοφιστικού επιχειρήµατος, αφετέρου να 

αποδείξει όχι µόνο το σφάλµα αλλά και τον κίνδυνο που ενέχει για την ίδια τη 

συγκρότηση της πόλης η επικράτησή του. 

Ωστόσο, η διαίρεση και η συναγωγή δεν κάνουν το φιλοσοφικό τους 

ντεµπούτο µε τον Σοφιστή. Ήδη από την Πολιτεία70 γνωρίζουµε ότι ο διαλεκτικός  

πρέπει να έχει την ικανότητα να χωρίζει µια ενότητα στα πολλά που εµπεριέχονται 

εντός της και υποτάσσονται σ’ αυτήν. Αλλιώς κινδυνεύει να καταλήξει σε µια άγονη 

λεκτική αντιπαράθεση (κινδυνεύοµεν ἄκοντες ἀντιλογίας ἅπτεσθαι)˙ και η αιτία 

είναι µία : «διὰ τὸ µὴ δύνασθαι κατ’ εἴδη διαιρούµενοι τὸ λεγόµενον 

ἐπισκοπεῖν»71. Παράλληλα, όµως, πρέπει να µπορεί να οδηγήσει τα πολλά «εἰς 

σύνοψιν οἰκειότητος»72. 

                                                           
69 ΞΕ : «…πρέπει να είναι κανείς σε θέση να παρακολουθεί τη συζήτηση υποβάλλοντας σε λογικό 
έλεγχο, και όταν κάποιος λέει για ένα διαφορετικό πράγµα ότι είναι κατά κάποιον τρόπο ταυτόσηµο, 
και όταν λέει για ένα πράγµα που είναι ταυτόσηµο ότι είναι διαφορετικό, την άποψη από την οποία 
λέει, και εκείνο σε σχέση µε το οποίο ισχυρίζεται αυτός ότι συµβαίνει καθένα από αυτά». 
70 Ο Stenzel θεωρεί πως στην Πολιτεία δεν υφίσταται η διαίρεση µε τη µορφή που την περιγράφει και 
την εισάγει ως µέθοδο αποκάλυψης της ουσίας  εκάστου ζητουµένου από τον Σοφιστή και µετά. 
Υποστηρίζει ότι η διαλεκτική της Πολιτείας προβάλλει περισσότερο τη «σύνοψιν» παρά τη διαίρεση. 
άλλωστε, και ο ίδιος ο Πλάτων χαρακτηρίζει τον διαλεκτικό ως «συνοπτικόν». Έτσι για τον Stenzel η 
σύνοψη είναι µια άποψη όχι της κοινωνίας των ειδών, αλλά της συγγένειας όλων των επιστηµών. (J. 
Stenzel, όπ. παρ. σελ. 79-83).   
71 Πολιτεία [454 a 4 -7]. 
72 Πολιτεία [537 c2]. 
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Με τον Φαίδρο περνάµε σε µια πιο αναλυτική, σε σχέση µε τον προηγούµενο 

διάλογο, παρουσίαση της µεθόδου του. Εδώ µαθαίνουµε ότι, αν κάποιος θέλει να 

κάνει γνωστό ένα πράγµα ορίζοντάς το πρέπει «εἰς µίαν ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ 

πολλαχῇ διεσπαρµένα»73. Έτσι µόνο είναι δυνατό να αποσαφηνίσει κανείς λογικά 

τον ορισµό του αντικειµένου. «Την σαφήνεια τουλάχιστον», προσθέτει ο Σωκράτης, 

«και την συνέπεια µε τον εαυτό του την είχε ο λόγος εξαιτίας αυτού» [265 d 6-7]. H 

άλλη όµως βασική µέθοδος της αληθινής τέχνης του λόγου είναι να µπορεί κάποιος 

να χωρίζει µια ενότητα στα µέρη της, σύµφωνα µε τις εσωτερικές της αρθρώσεις74, 

όπως είναι αυτές από την ουσία του πράγµατος, και να µη δοκιµάζει να 

κατασυντρίψει κανένα µέρος, όπως κάνει ο κακός µάγειρος 75. 

Στον Σοφιστή, ο Πλάτων, αφού προτρέπει στο κατὰ γένη διαιρεῖσθαι 

[Σοφιστής 253 d1-3], περιγράφει για πρώτη φορά την ακριβή διαδικασία, σύµφωνα µε 

την οποία διενεργείται η διαίρεση : «…σχίζοντας στα δύο κάθε γένος που έχουµε 

µπροστά µας, να προχωρούµε πάντα κατά τη δεξιά µεριά εκείνου που έχει τεµαχιστεί, 

παρακολουθώντας στενά στο τι µετέχει ο σοφιστής, ώσπου, αφαιρώντας του όλα τα 

κοινά σηµεία που έχει µε τους άλλους, να του αφήσουµε µόνο αυτό που αποτελεί τη 

δική του φύση»76. 

Τέλος, από τον Φίληβο [16 c9-d1] µαθαίνουµε ότι «όλα όσα θεωρούνται κάθε 

φορά ότι υπάρχουν αποτελούνται από ένα και πολλά, και έχουν σύµφυτα µέσα τους 

το πεπερασµένο (πέρας) και το απεριόριστο (ἀπειρίαν)»77. Μ’ άλλα λόγια, µέσα σε 

κάθε αντικείµενο του λόγου υπάρχει ενότητα και πολλότητα, «πέρας» και «άπειρον», 

και ότι αυτό είναι το «αγέραστο πάθος του λόγου» µέσα µας 78, να ενώνουµε και να 

χωρίζουµε τα πράγµατα, όταν τα κατανοούµε ή όταν τα εκφράζουµε µε το λόγο. 

                                                           
73 Φαίδρος [265 d 3-4]. Πρβλ επίσης [249 b-c] : «∆εῖ γὰρ ἄνθρωπον ξυνιέναι κατ’ εἶδος 
λεγόµενον, ἐκ πολλῶν ἰὸν αἰσθήσεων εἰς ἓν λογισµῷ ξυναιρούµενον ». Την ίδια λογική ενέργεια 
περιγράφει ο Πλάτων στον Θεαίτητο [147 e1] µε τον όρο «συλλαβεῖν εἰς ἓν».   
74 πρβλ. Πολιτικός [259 d] : « τινα διαφυὴν » , κάποιο φυσικό χώρισµα. 
75 Φαίδρος 265 e 1-3]. 
76 Πρβλ Πολιτικός [285 a4-b6]: «διὰ δὲ τὸ µὴ κατ’ εἴδη συνειθίσθαι σκοπεῖν διαιρουµένους 
ταῦτά τε τοσοῦτον διαφέροντα συµβάλλουσιν εὐθὺς εἰς ταὐτὸν ὅµοια νοµίσαντες, καὶ  
τοὐναντίον αὖ τούτου δρῶσιν ἕτερα οὐ κατὰ µέρη διαιροῦντες, δέον, ὅταν µὲν τὴν τῶν πολλῶν 
τις πρότερον αἴσθηται κοινωνίαν, µὴ προαφίστασθαι πρὶν ἂν  ἐν  αὐτῇ τὰς διαφορὰς ἴδῃ 
πάσας ὁπόσαιπερ ἐν εἴδεσι κεῖνται, τὰς δὲ αὖ παντοδαπὰς ἀνοµοιότητας, ὅταν ἐν πλήθεσιν 
ὀφθῶσιν, µὴ  δυνατὸν εἶναι δυσωπούµενον παύεσθαι πρὶν ἂν σύµπαντα τὰ οἰκεῖα ἐντὸς µιᾶς 
ὁµοιότητος ἕρξας γένους τινὸς οὐσίᾳ περιβάληται ».   
77 Μετάφραση Ο. Περδικίδης, εκδ. Κάκτος. 
78 Φίληβος [15 d5-10] : «Φαµέν που ταὐτὸν ἓν καὶ πολλὰ ὑπὸ λόγων γιγνόµενα περιτρέχειν 
πάντῃ καθ’ ἕκαστον τῶν λεγοµένων ἀεὶ, καὶ πάλαι καὶ νῦν. καὶ τοῦτο οὔτε µὴ παύσηταί ποτε 
οὔτε ἤρξατο νῦν, ἀλλ’ ἔστι τὸ τοιοῦτον, ὡς ἐµοὶ φαίνεται, τῶν λόγων αὐτῶν ἀθάνατον καὶ 
ἀγήρων πάθος ἐν ἡµῖν ». 
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Από όλα τα παραθέµατα που εκτέθηκαν γίνεται φανερό πως το έργο της 

διαλεκτικής είναι αµφίπλευρο, και αφορά τόσο τη συναγωγή (συναίρεση ή σύνοψη) 

όσο και τη διαίρεση. Ορίζουµε κάτι µόνο όταν κατορθώσουµε να το υποτάξουµε σε 

µια γενική έννοια. Ωστόσο, από το γένος πρέπει πάλι να ακολουθήσει η αντίστροφη 

πορεία αυτή   της λογικής κατάβασης, διασπώντας νέες ενότητες, που προκύπτουν, 

µέχρι τα τελευταία όρια του λογικού διαχωρισµού, να φτάσουν δηλαδή οι τοµές 

«µέχρι τοῦ ἀτµήτου» [Φαίδρος 277  b6]. Σ’ αυτό το άτοµο είδος είναι που πρέπει να 

στοχεύει κάθε διαίρεση˙ διαφορετικά η πραγµατικότητα είναι υποκείµενη στον 

κίνδυνο να διαµοιράζεται επ’ αόριστον, χωρίς να διαφαίνεται πουθενά ο ορίζοντας 

της περισυλλογής της (κατά σµικρά διαθραύοντες, Σοφιστής [246 b]). Επί του 

ατόµου είδους θα συνυφανθούν σ’ έναν ορισµό όλα τα κατηγορήµατά του. Έτσι, 

γεννιέται ένα σύστηµα εννοιών, όπου εντός του κατέχει ορισµένη θέση η έννοια που 

αναζητούµε. 

Αυτός ο τρόπος του διαιρεῖν κατ’ εἴδη µάς επιτρέπει να παρακολουθήσουµε 

το ιδεατό πλέγµα της επικοινωνίας των ιδεών, το οποίο αποτελεί και τον οντολογικό 

σύνδεσµο της πραγµατικότητας. Σ’ αυτήν τη συµπλοκή των ειδών είναι που βρίσκει  

την εξήγησή του το πλήθος των ποικίλων συνδυασµών που εµφανίζουν τα όντα, αφού 

η διαίρεση παράγει διαφορότητες. Ταυτόχρονα όµως, το τέρµα της διαίρεσης 

αποτελεί και τη διαδικασία εκείνη κατά την οποία τα πολλά περισυλλέγονται στην 

ενότητα του ατόµου είδους. 

Η ενότητα αυτή, ωστόσο δεν παραπέµπει σε µια αφοµοιωτική διάλυση και 

εξαφάνιση υφισταµένων διακριτών διαφορών˙ γιατί το άτοµο είδος, όπως 

περιγράφεται και στον Σοφιστή και στον Πολιτικό, αποκλείει από την περιοχή του το 

συγγενές και όλα τα όµοια προς αυτό, «αποτελώντας το κοινό όριο των 

διαφεροµένων µεταξύ τους ειδών…το άτοµο είδος είναι το προϊόν της ίδιας της 

ενότητας των ορίων, που αποκαλύπτει η διαίρεση. Η ενότητα της ιδέας είναι αυτό το 

όριο!»79. Έτσι, µε το νέο αυτό είδος ο Πλάτων δίνει τη δική του απάντηση στο 

πρόβληµα της σχέσης του ενός µε τα πολλά. Το άτοµο είδος είναι ταυτόχρονα και 

ενότητα (ένα) και διαφορά (πολλά). 

Η θεωρία των ειδητικών αριθµών πιστεύω πως είναι σε θέση να εξηγήσει 

καλύτερα αυτή τη διπλή υπόσταση του ατόµου είδους ως εν ταυτώ ενότητας και 

διαφοράς˙ π.χ. ο αριθµός 3 δεν είναι απλά και µόνο το άθροισµα τριών µονάδων 

                                                           
79 Θ. Πενολίδης, όπ. παρ. σελ. 16. 
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(1+1+1), αλλά  αποτελεί ταυτόχρονα κάτι ποιοτικά διαφορετικό ως 3 από το ανωτέρω 

άθροισµα των µερών του. Είναι δηλαδή ένα 3, και ταυτόχρονα τρία 1. Συνεπώς, η 

πραγµατικότητα έχει µαθηµατική δοµή, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, 

είναι λογικό ότι και τα όντα θα µοιράζονται την ίδια δοµή µε αυτήν του αριθµού, 

όπως αυτή παρουσιάστηκε πιο πριν˙ θα είναι δηλαδή ένα και ταυτόχρονα πολλά. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο νοµίζω πως µπορεί ίσως να γίνει πιο κατανοητό το [16 c9-d1] 

του Φίληβου «όλα όσα θεωρούνται κάθε φορά ότι υπάρχουν αποτελούνται από ένα 

και πολλά και έχουν σύµφυτα µέσα τους το το πεπερασµένο και το απεριόριστο»80. 

Το ἄτοµον εἶδος µε την επισύναψη των εννοιακών του προσδιορισµών, κατά 

τον Stenzel αφενός µας παραπέµπει στον οικείο λόγο του Θεαίτητου, αφετέρου εξηγεί 

γιατί ο Πλάτων τον αντιπαραθέτει στον οικείο λόγο του Αντισθένη, υποστηρίζοντας 

πως αυτός δεν συνιστά λόγο, αλλά όνοµα. Αυτό συµβαίνει γιατί «δεν 

συµπεριλαµβάνει genus proximum, κοινό παράγοντα (κοινωνία). Αντιθέτως, από τη 

µέθοδο που περιγράφηκε στον Σοφιστή είναι σωστό ότι, διατηρώντας τα κοινά 

χαρακτηριστικά (ἐχόµενοι τῆς…κοινωνίας) µπορούµε να τραβήξουµε τη 

διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στα κοινά και την ουσία, αποκαλύπτοντας την οικεία 

φύση του ατόµου είδους. Ο όρος περιελεῖν (= αφαιρώ το εξωτερικό περίβληµα, 

απογυµνώνοµαι από κάτι)81 επιλέγεται από τον Πλάτωνα για να δείξει ότι σ’ αυτή τη 

διαδικασία όλα τα άλλα είδη είναι διαχωρισµένα82. 

Αν δεν ήταν εφικτή η συµπλοκή των ειδών, θα ήταν υποχρεωµένος να δεχτεί  

τις απόψεις του Αντισθένη περί της αδυνατότητος του συνδυασµού ενός υποκειµένου  

µε ένα κατηγορούµενο. Υπ’ αυτή την έννοια η συµπλοκή των ειδών στοιχειοθετεί την 

ιδρυτική πράξη του λόγου, καθώς «ο λόγος γεννήθηκε µέσα µας από την 

αλληλοσύνδεση των ιδεών»83, ενώ, αντιθέτως, «το να διαχωρίζει κανείς το καθετί 

από τα πάντα, αποτελεί την τελειωτική εκµηδένιση του λόγου»84. 

Για τον Taylor ο Πλάτων θέλει να δείξει ότι «κάθε σηµαίνουσα πρόταση είναι 

συνθετική, µε την έννοια ότι αποτελεί κάτι περισσότερο από απλή επιβεβαίωση 

                                                           
80 Πρβλ. PORPHYRIUS bei SIMPLICIUS zu Aristot. I 3 (187 a1) p. 140, 6 Diels : «…οὐ µὴν 
ἀδιαίρετον εἶναι τὸ ὄν. διὸ πάλιν µηδὲ ἓν µόνον ὑπάρχειν τὸ ὄν, ἀλλὰ πλε’ιω. διαιρετὸν µέντοι 
µὴ ἐπ’ ἄπειρον εἶναι, ἀλλ’ εἰς ἄτοµά τινα καταλήγειν. ταῦτα µέντοι µὴ ἄτοµα εἶναι ὡς ἀµερῆ 
καὶ ἐλάχιστα, ἀλλὰ κατὰ µὲν τὸ ποσὸν καὶ τὴν ὕλην τµητὰ καὶ µέρη ἔχοντα, τῷ δὲ εἴδει ἄτοµα 
καὶ πρῶτα….». 
81 H.Liddell – R.Scott, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, τοµ. 3, 
σελ.352. 
82 πρβλ. Πολιτικός [281 c]. 
83 Σοφιστής, [259 e 4-5].  
84 Σοφιστής, [259 e 3-4]. 



 37

ισοδυναµίας δύο συνόλων λεκτικών συµβόλων, συνιστώντας συνάρτηση µη 

µηδενικού ορίσµατος»85.  Η δυνατότητα αυτή, που αποτελεί κι ένα από τα κύρια 

πορίσµατα του Σοφιστή,  στηρίζεται στη διάκριση µεταξύ της υπαρκτικής και της 

συνδετικής σηµασίας του ρήµατος εἰµὶ86. 

Συνεπώς, η αναζήτηση της ουσίας του όντος δεν φαίνεται να είναι άλλο παρά 

έννοια προσδιορισµού, η οποία, καθώς «µεταβάλλει την αόριστη παρουσία του όντος 

σε προσδιορισµένο νόηµα»87, αφενός µεθερµηνεύει τις ιδέες µέσω της συµπλοκής 

τους µε άλλες ιδέες κατά τη διαιρετική διαδικασία, σε έννοιες 88, αφετέρου συνιστά  

την απάντηση στο ερώτηµα για “τό τί ἐστί ” του όντος. Η διαπλοκή της έννοιας του 

νοήµατος µε τον λόγο αποκρυσταλλώνεται στην ερώτηση “τι λέγεις;” η οποία 

µεθερµηνεύεται ως “τι εννοείς;”. «Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο µονάχα µπορεί να γίνεται 

κατανοητή η ρήση του Αριστοτέλη στα Μετά τα Φυσικά [1028 b] “καὶ δὴ καὶ τὸ 

πάλαι καὶ τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητούµενον καὶ ἀεὶ ἀπορούµενον, τὶ τὸ ὄν, τοῦτό 

τίς ἡ οὐσία”»89. Υπ’ αυτή την έννοια η ουσία είναι λόγος. 

Ως εκ τούτου, ο λόγος συνιστά εκείνο το ενέργηµα διά του οποίου και εντός 

του οποίου αποκαλύπτεται, διανοίγεται η ουσία του όντος. Αυτή τη διάνοιξη φαίνεται 

να αντιπροσωπεύουν οι δύο µεριές της διαίρεσης, αυτήν επίσης φαίνεται να 

επαγγέλλεται η τετµηµένη γραµµή της Πολιτείας, που δεν περιγράφει τίποτε άλλο 

από το σχίσιµο του όντος και την αποκάλυψη των σχέσεων του νοητού µε το αισθητό 

που το συνιστούν. 

                                                           
85 Taylor, όπ. παρ. σελ. 448. 
86 Στην πραγµατικότητα, ο Πλάτων µε τον τρόπο αυτό έθεσε και έλυσε αυτό που στη νεώτερη 
φιλοσοφία έθεσε ως πρόβληµα ο Kant : πώς µπορούµε να θεµελιώσουµε τις apriori συνθετικές κρίσεις.       
87 Θ. Πενολίδης, όπ. παρ. σελ.5. 
88 Ωστόσο, θα ήταν λάθος να προσεγγίσουµε τις πλατωνικές ιδέες µε καντιανούς αποκλειστικά όρους, 
όσο κι αν στους ύστερους διαλόγους οι ιδέες φαίνονται όλο και περισσότερο να προσλαµβάνουν το 
χαρακτήρα εννοιών. ∆εν µπορούµε δηλαδή να τις δούµε µόνο ως παραδειγµατικά πρότυπα, που δεν 
αντιστοιχούν σε τίποτε το πραγµατικό, αλλά αποτελούν πλάσµατα του λόγου που καθοδηγούν τη 
σκέψη, προκειµένου αυτή να εργάζεται µε συστηµατικότητα και συνέπεια. Για τον Πλάτωνα οι ιδέες 
δεν φαίνονται να έχουν µόνο µεθοδολογική αλλά και οντολογική αξία και υπόσταση. Στα πλαίσια της 
πλατωνικής σκέψης η ιδέα δεν εννοείται υποκειµενικά, αλλά αντικειµενικά. Ως προς αυτό φαίνεται να 
συνηγορεί και ο ίδιος ο όρος εἶδος (= ιδέα < ὁρῶ < εἶδον).  
Προκειµένου να αποφευχθεί ο διπολισµός ανάµεσα στην µεθοδολογική (υποκειµενική) και οντολογική 
(αντικειµενική) θεώρηση των ιδεών, «…πρέπει να σκεφτούµε ότι ο Πλάτων έβλεπε το βασίλειο των 
ιδεών από δύο συγχρόνως απόψεις. Αφενός ήταν γι αυτόν οι ιδέες οντότητες που αποτελούσαν τα 
πρότυπα των όντων, αφετέρου ήταν τα αντικείµενα µιας εσωτερικής ενόρασης, η οποία µε τη µορφή 
της ανάµνησης ανυψώνει την ψυχή µέχρι τη θέαση αυτών. Από αυτή τη διφυή ενατένιση γίνεται 
κατανοητό ότι το βασίλειο των ιδεών παρέχει τη διπλή αυτή άποψη. Υπάρχει ένα αντικειµενικά 
υφιστάµενο βασίλειο των ιδεών, στο οποίο αναφέρονται διά της “µετοχής” τα όντα και διά της 
“αναµνήσεως” οι ψυχές». Κ.∆.Γεωργούλης, Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας, εκδ. Παπαδήµα, 
Αθήνα 1994, σελ. 184-185.          
89 Θ.Πενολίδης, όπ. παρ. σελ.5. 
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Συνεχίζοντας τη διερεύνηση της έννοιας του λόγου µέσα στα πλαίσια της 

πλατωνικής φιλοσοφίας, µια νέα έννοια φαίνεται να ιχνογραφείται µέσα από τη 

διαιρετική µέθοδο, η έννοια της οµοιότητας, η οποία φαίνεται να διαδραµατίζει 

εξέχοντα ρόλο. Υπό ποίαν έννοια όµως; Ας προσπαθήσουµε να παρακολουθήσουµε 

την εσωτερική πορεία που διέγραψε η έννοια αυτή στη σκέψη του. 

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι από τον Θεαίτητο και µετά συντελείται µια 

µεταστροφή του Πλάτωνα ως προς τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει τον αισθητό 

κόσµο και τη δόξα. Σκοπός αυτής της αλλαγής στάσης είναι η οντολογική 

αναβάθµιση τόσο του κόσµου των αισθήσεων όσο και η ανύψωση της δόξας στο 

επίπεδο της γνώσης. Ο Θεαίτητος πιο πολύ την επαγγέλλεται παρά τη πραγµατοποιεί. 

Με τον Σοφιστή όµως ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται. Σε τι συνίσταται ωστόσο αυτή η 

οντολογική αναβάθµιση του γίγνεσθαι και της δόξας; 

Η απάντηση θα µπορούσε να προκύψει πάλι µέσα από την ίδια τη µέθοδο της 

διαιρετικής διαδικασίας. Όπως ειπώθηκε και πιο πριν, στόχος της διαίρεσης είναι η 

όδευσή της προς το άτοµον είδος , επί του οποίου συνυφαίνονται σ’ έναν ορισµό οι 

προσδιορισµοί που έθεσε η διαίρεση. Αν κοιτάξουµε προσεκτικότερα τους 

προσδιορισµούς αυτούς, θα παρατηρήσουµε ότι όλοι σχετίζονται µε το γίγνεσθαι, την 

εµπειρία των αισθήσεων και τη δόξα. Η  αλήθεια, ωστόσο, και η ορθότητά τους 

αποδεικνύεται ακριβώς από τη θέση που κατέχουν, δηλαδή ως µέρη ενός ορισµού 

(λόγου). Όπως γράφει ο Stenzel, «ο λόγος προσδιορίζει το απροσδιόριστο που δίνεται 

στις αισθήσεις µας, κάνοντάς το όχι απλώς ένα αντικείµενο της αντίληψης, αλλά 

ατοµικό (συγκεκριµένο) “ἄτοµον εἶδος”»90. 

Αλλά µε ποιον τρόπο το επιµέρους και ιδιωµατικό συνιστά το άτοµο είδος; Η 

απάντηση προκύπτει πάλι µέσα από τους όρους περιγραφής της διαιρετικής 

πρόβασης. Η σχέση των ιδιωµατικών προσδιορισµών µε το άτοµο είδος περιγράφεται 

ως σχέση οµοιότητας91. Υπ’ αυτή την έννοια ο Stenzel περιγράφει την οµοιότητα ως 

αυτό το ίδιο το είδος, µε τη διαφορά ότι αυτή αποτελεί την αισθητοποιηµένη µορφή 

του. Σύµφωνα µε τον ίδιο πάντα, αυτή (η οµοιότητα) είναι το φάντασµα (τὸ 

εἴδωλον ή ἡ εἰκών) που αντιστοιχεί στην αίσθηση92. 

                                                           
90 J. Stenzel, όπ. παρ. σελ. 147. 
91 «µὴ δυνατὸν εἶναι δυσωπούµενον παύεσθαι πρὶν ἂν σύµπαντα τὰ οἰκεῖα ἐντὸς µιᾶς 
ὁµοιότητος ἕρξας γένους τινὸς οὐσίᾳ περιβάληται» [Πολιτικός 285 b 4-6]. Η υπογράµµιση δική 
µου. 
92 J. Stenzel, όπ. παρ. σελ. 132. 
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Αυτή η προσέγγιση φαίνεται να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε το παράδειγµα 

της τετµηµένης γραµµής της Πολιτείας, όπου περιγράφονται δύο µορφές του όντος, 

µία ορατή (αισθητή) και µία αόρατη (νοητή). «Το έσχατο είδος όµως, το ον, 

κατακτάται µόνο µέσω συλλογισµού (λόγος), ενώ το αισθητό αντικείµενο µε τη δόξα. 

Αλλά µόνο µέσα από τη συσχέτιση µε το είδος αυτό, η δόξα µπορεί να είναι αληθινή, 

να γίνει λόγος. Όσο τα επιµέρους της αισθητηριακής εµπειρίας δεν υπάγονται στο 

άτοµο είδος, είναι απροσδιόριστα, “δεν είναι”, µε την υπαρκτική σηµασία του 

ρήµατος “είµαι”»93. Υπ’ αυτή την έννοια «η οµοιότητα “σώζει τα φαινόµενα”, αφού 

επιτρέπει στα αισθητά να υφίστανται, µορφοποιώντας τα µόνο ως προς τη λογική 

µορφή της σχέσης τους »94. 

Με τη µέθοδο, λοιπόν, της διαίρεσης ο Πλάτων δικαίωσε και έδωσε 

οντολογική υπόσταση και γνωσιολογική αξία στην αίσθηση και τη δόξα, αφού την 

θεώρησε ως την ορατή όψη του όντος. 

Ποιος είναι όµως ο ρόλος που επιτελεί η οµοιότητα; Η οµοιότητα λειτουργεί 

ως η έννοια εκείνη που διαµεσολαβεί µεταξύ της πολλότητας και της ενότητας, του 

ταυτού και του θατέρου, η οποία «επιδεικνύει την ικανότητα να συµπλέκει τα 

διαφερόµενα, χωρίς να τα εξοντώνει σε µια απόλυτη ενότητα (ελεατισµός) και χωρίς 

να τα αφήνει να διασκορπίζονται ως ένα αδιαφοροποίητο πλήθος στοιχείων 

(σοφιστική)»95. Είναι η έννοια εκείνη που αποκαλύπτει την ουσία ως σχέση 

διαφεροµένων, χωρίς, ωστόσο, να είναι η ίδια που παράγει την ετερότητα96. Συνεπώς, 

ως έννοια µεσότητας, λειτουργεί ως η παραποµπή ή η εξαγγελία του προτύπου της 

(στη παροµοίωση του ήλιου, αυτό το µέσον, µέσα από το οποίο εξαγορεύεται η αρχή, 

είναι το φως)97. 

Ταυτόχρονα, όµως ο Πλάτων δεν παραβλέπει το επικίνδυνο στοιχείο που 

ενυπάρχει σ’ αυτήν : «ο προνοητικός άνθρωπος πρέπει πάνω απ’ όλα να φυλάγεται 

πάντοτε από τις οµοιότητες, γιατί το έδαφος είναι εν προκειµένω ολισθηρότατο»98. Ο 

κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να ταυτιστεί η οµοιότητα µε την ταυτότητα, µε την 

άρση των διακριτικών διαφορών που υφίστανται µεταξύ του οµοίου και αυτού επί 

του οποίου συνάπτεται, για να αποτελέσει στοιχείο του ορισµού του. Η ταύτιση αυτή 

αποτελεί το θεµέλιο του σοφιστικού επιχειρήµατος. 
                                                           
93 J. Stenzel, όπ. παρ. σελ. 148. 
94 Θ. Πενολίδης, όπ. παρ. σελ. 21. 
95 Θ. Πενολίδης, όπ. παρ. σελ. 21. 
96 Θ. Πενολίδης, όπ. παρ. σελ. 19. 
97 Θ. Πενολίδης, όπ. παρ. σελ. 22. 
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Αν λοιπόν, η οµοιότητα, ως έννοια µεσότητας, δι-ερµηνεύει την αρχή από την 

οποία εκπορεύεται, ο λόγος είναι αυτός που της δίνει υπόσταση ως εξαγγέλλουσας  

την αρχή αυτή. Η συµπόρευση αυτή µε την οµοιότητα είναι που καθιστά και τον λόγο 

έννοια  µεσότητας, που ως τέτοια έχει κερδίσει την προοπτική του βάθους, που δεν 

είναι άλλο παρά νόηµα. 

Ίσως τώρα µπορούµε να καταλάβουµε καλύτερα γιατί ο Πλάτων διατείνεται 

πως «κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα αποτολµήσει ποτέ να βάλει στην ίδια µοίρα 

τα νοήµατά του µε τα γλωσσικά σύµβολα, κάνοντας τα έτσι τα νοήµατά του 

αµετάβλητα, όπως αµετάβλητα είναι τα γραπτά»99. Το χωρίο αυτό φαίνεται να 

λειτουργεί ως απόηχος της σύγκρισης µεταξύ γραπτού και προφορικού λόγου, που  

πραγµατεύεται ο Φαίδρος. Εκεί ο Θαµούς κρίνοντας τον Θευθ αναφορικά µε τη 

σηµασία της γραφής, του αντιτίθεται λέγοντας πως δεν έχει βρει το φάρµακο της 

µνήµης, αλλά της υπόµνησης100. Τόσο, όµως, η έννοια του νοήµατος στο χωρίο της 

Ζ΄ Επιστολής που προηγήθηκε, όσο και η έννοια της υπόµνησης, έχω την εντύπωση 

πως παραπέµπουν σε µια έννοια λόγου, ο οποίος υπερβαίνοντας την γλωσσικά 

διατυπωµένη έκφρασή του (φωνητική ή οπτική), έχει κερδίσει την εσωτερικότητά 

του. Τώρα πια ο λόγος δεν δείχνει, αλλά σηµαίνει. Το σηµαίνειν είναι που καθιστά το 

λόγο ζωντανό και έµψυχο (Φαίδρος)˙ γιατί καταργώντας είτε την ταύτιση του 

γλωσσικού σηµείου µε τα πράγµατα στα οποία παραπέµπει, είτε την ταύτιση της 

οµοιότητας ως ετερότητας µε την καθαυτό ταυτότητα, όπως αναφέρθηκε πιο πριν, 

απελευθερώνει τον λόγο καθώς τον διαποτίζει µε µια ζωογόνο δύναµη, αυτή του 

νοήµατος. Σ’ αυτήν την ποιοτική διαφορά ανάµεσα σ’ έναν δεικτικό κι έναν 

σηµαντικό λόγο, και την υπεροχή του δευτέρου έναντι του πρώτου φαίνεται πως µας 

παραπέµπουν τα λόγια του ιερέα στον πλατωνικό Τίµαιο : 

«Ω Σόλων, εσείς οι Έλληνες είστε πάντοτε παιδιά. Έλληνας 
γέρος δεν υπήρξε ποτέ». 

                                                                                                                                                                      
98 Σοφιστής [231 a 7-8]. 
99 Ζ΄ Επιστολή [343 a 1-4]. Μετάφραση Β. Μανδηλαράς, εκδ. Κάκτος. 
100 «υπόµνηση» είτε µε την έννοια της υπενθύµισης, προκειµένου να τεθεί σε κίνηση η αναµνηστική 
λειτουργία της ψυχής, είτε µε την έννοια µιας αξιολογικά κατώτερης και υποβιβασµένης µνήµης, 
αφού, όπως τονίζει ο ίδιος ο Πλάτων, αυτοί που θα κάνουν αποκλειστική χρήση της γραφής 
προκειµένου να µάθουν, θα έχουν µάθει (θυµηθεί) από στοιχεία-τύπους, τα οποία θα προέρχονται όχι 
από µέσα τους, αλλά έξω από αυτούς τους ίδιους. Γι αυτό καταλήγει να τους χαρακτηρίσει 
δοκησίσοφους και όχι σοφούς. [Φαίδρος 275 a 2-8]. Ωστόσο, παρά το ότι ο προφορικός λόγος 
φαίνεται να είναι σε θέση να κινητοποιήσει την αναµνηστική λειτουργία της ψυχής, καθώς 
εκλαµβάνεται ως η δυνατότητα αφύπνισης της ψυχής και αποτίναξης του πέπλου της λήθης που την 
σκεπάζει,  στην Ζ΄ Επιστολή, φαίνεται κι αυτός να µην είναι σε θέση να υπερβεί τους περιορισµούς και 
να κάµψει τις αντιστάσεις που προβάλλονται από το ον κατά την ρητή εκφορά του : «ῥητὸν γὰρ  
οὐδαµῶς».     
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«Τι εννοείς;» ρώτησε ο Σόλων. 
«Είστε όλοι νέοι στην ψυχή», του απάντησε· «γιατί η ψυχή 
σας δεν κρατά καµιά από τις παλιές δοξασίες της 
παράδοσης ούτε από τις πανάρχαιες γνώσεις. Και η αιτία 
είναι η εξής: στους ανθρώπους τυχαίνουν και θα 
εξακολουθήσουν πάντοτε να συµβαίνουν πολλές και 
διάφορες καταστροφές· οι µεγαλύτερες γίνονται από νερό 
και από φωτιά, µικρότερες όµως προκαλούνται και από 
χιλιάδες άλλους παράγοντες. Έτσι, αυτό που κι εσείς λέτε 
στα µέρη σας, ότι ο Φαέθων. Ο γιος του Ήλιου, έζεψε 
κάποτε το άρµα του πατέρα του αλλά, µην µπορώντας να το 
οδηγήσει στην πατρική διαδροµή, πυρπόλησε τα πάντα στη 
Γη και ο ίδιος κεραυνοβολήθηκε, αυτό λοιπόν λέγεται µε τη 
µορφή του µύθου, αλλά η αληθινή του όµως σηµασία είναι 
ότι τα σώµατα που περιφέρονται στον ουρανό γύρω από τη 
Γη παρεκκλίνουν από την τροχιά τους µε την πάροδο 
πολλών χρόνων και καταστρέφουν µε φωτιά τα πάντα πάνω 
στη Γη». 

Πλάτωνος Τίµαιος 22 a-b)101

Ο λόγος, όπως προκύπτει από το παραπάνω παράθεµα, αποκτά την βαρύτητα 

και τη σηµασία που του προσιδιάζουν µόνο στο βαθµό που είναι σε θέση, 

απορροφώντας την πραγµατικότητα, να µετατραπεί σε σηµείο που να παραπέµπει σ’ 

αυτήν, χωρίς, ωστόσο, να ταυτίζονται τα πεδία τους. Ο λόγος δηλαδή, παίζοντας το 

ρόλο ενός ενδιάµεσου ανάµεσα στο ον και στα αισθητά ίχνη του, λειτουργεί µέσω 

του νοήµατος ως την ερωτική ορµή του αισθητού αποτυπώµατος να ενωθεί µε το 

καθόλου της ύπαρξής του. 

Συνεπώς, το µόνο πεδίο στο οποίο έχει προνοµιακή πρόσβαση ο λόγος είναι 

µια σηµαίνουσα περιγραφή της ιδεατής µορφής µέσω των ποιοτικών προσδιορισµών 

της· και ως ποιοτικοί προσδιορισµοί ορίζονται όλες οι αποσπασµατικές (αισθητές και 

νοητές) απεικονίσεις του ιδεατού τύπου102. Στην ουσία, αυτό που µπορεί να 

προσηλώσει εντός του πεδίου του ο λόγος είναι οι πεπερασµένες εν χρόνω 

αποτυπώσεις της υπέρτατης µορφικότητας. 

Υπό την έννοια της προοπτικότητας και του βάθους, µπορούµε να πούµε πως 

ο Πλάτων δεν απορρίπτει ούτε την γραφή ούτε τον λόγο εν γένει, καθώς αυτός 

προσπαθεί να προσεγγίσει την υπέρτατη αλήθεια, την άπειρη ουσία του όντως όντος. 

Αυτό ακριβώς φαίνεται να εξηγεί και την φαινοµενική αντινοµία ανάµεσα στα 

                                                           
101 Μετάφραση Β. Κάλφας, εκδ. Πόλις.  
102 «Θα πρέπει να προσθέσω πως τα τέσσερα τούτα (όνοµα, λόγος, είδωλα, επιστήµη) προσπαθούν να 
εκφράσουν την ποιότητα του καθενός παρά την πραγµατική ουσία του, λόγω της αδυναµίας της 
γλώσσας». (Ζ΄ Επιστολή 342 e3 - 343 a1). 
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λεγόµενα του φιλοσόφου και την πρακτική που ακολούθησε˙ γιατί µόνο στα δικά του 

χέρια, και γενικά στα χέρια ενός φιλοσόφου, η γραφή και ο λόγος γενικότερα «γίνεται 

χαρά και ηδονή αβλαβής (Πολιτεία 357 b), φρόνιµο παιχνίδι των γερόντων (Νόµοι 

671 e και 769 a), ή παιχνίδι απαιτήσεων (Παρµενίδης 137 b), έκκληση συνεχής στην 

ψυχή να αντλεί από την δική της πληρότητα κι έτσι να µάθει να δίνεται»103. Η γραφή 

στα χέρια του φιλοσόφου «πλουτίζει περνώντας στον χώρο της εσωτερικότητας υπό 

µορφήν αναγνώσεως. Η φανέρωση πηγάζει από το νόηµα και όχι από το ον, γι αυτό 

και η ὑπόµνησις, προτού µνηµειωθεί, συνιστά τη δυνατότητα µιας αδιάλειπτης 

αναφοράς στην αρχή, συνδεδεµένης µε την διαλεκτική έρευνα»104. 

Από τα όσα ήδη εκτέθηκαν, πιστεύω πως αυτό που γίνεται ήδη φανερό είναι 

το γεγονός ότι ο λόγος, στα πλαίσια της πλατωνικής σκέψης, αποκτά την 

ουσιαστικότητα που του προσιδιάζει µόνο στο βαθµό που λειτουργεί ως «µεταξύ», ως 

διάµεσο ή αναλογική απεικόνιση δύο επιπέδων της πραγµατικότητας, του αισθητού 

και του νοητού. ∆ηλαδή, στο βαθµό που ο λόγος ως σύµβολο-σηµείο, µπορεί να 

συγκεράσει τις αντιθέσεις των επιπέδων αυτών, χωρίς όµως να καταργεί τις υπαρκτές 

διακριτές διαφορές τους, και από την άλλη χωρίς να κόβει τις γέφυρες επικοινωνίας 

του λόγου (εικόνας της αλήθειας) µε το πρότυπο από το οποίο εξαρτάται 

σηµασιολογικά και στο οποίο παραπέµπει. 

Συνεπώς, µέσα σ’ αυτά τα συµφραζόµενα νοµίζω πως µπορεί να κατανοηθεί 

καλύτερα η γνωσιολογική κατηγορία του εἰκότος λόγου. Αυτό το είδος λόγου  

λειτουργεί µεθοδολογικά ακριβώς ως την ιδανική εκείνη µεσότητα διά της οποίας 

µονάχα µπορούµε να αναφερθούµε στο σύνολο της πραγµατικότητας (νοητής και 

φυσικής). Στον Τίµαιο βέβαια αυτό που απασχολεί τον Πλάτωνα είναι η φυσική 

κυρίως πραγµατικότητα και η εξεύρεση του πιο κατάλληλου µέσου, προκειµένου να 

γίνει δυνατό, αν όχι να αποκαλυφθεί καθοριστικά η αθέατη όψη του γίγνεσθαι, 

τουλάχιστον να ερµηνευτούν κατά τρόπο έγκυρο οι διαδικασίες που το παράγουν. 

Ωστόσο, γεννιέται ένα ερώτηµα: Αν το εικός παραπέµπει στην εικόνα, κι αυτή 

µε τη σειρά της στα είδωλα, στην πλάνη και στη δόξα, τότε τι κατασφαλίζει αυτό το 

νέο είδος λόγου να είναι ο µοναδικός γνήσιος φορέας της αλήθειας περί των 

διαδικασιών του κόσµου και του συνόλου της φυσικής πραγµατικότητας; 

Εδώ έγκειται η καινοτοµία του Τίµαιου, όπου δεν περιορίζεται στην 

αντιδιαστολή πιθανότητας και αλήθειας (κάτι που χαρακτηρίζει το προηγούµενο 
                                                           
103 Σ. Ράµφος, «Αιώνια παιδιά» στο Φιλοσοφία Ποιητική, εκδ. Αρµός, σελ. 208. 
104 Σ. Ράµφος, όπ. παρ. σελ. 208. 
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διαλογικό έργο), αλλά εξετάζει και τη σχέση τους. Ο δρόµος αυτός είχε ανοιχτεί ήδη 

από τον Φαίδρο, καθώς διατυπωνόταν η άποψη ότι όποιος καταφεύγει στο εικός, 

στην ουσία επικαλείται την οµοιότητα του εικότος, της αναλογικής έκφρασης, προς 

την αλήθεια. Όµως, για να µπορεί κανείς να ελέγξει την οµοιότητα προς την αλήθεια, 

πρέπει ήδη να κατέχει την αλήθεια [Φαίδρος, 273d]. Συνεπώς, «η αλήθεια προηγείται 

του εικότος λόγου και λειτουργεί ως ο απαραίτητος όρος του»105. 

Προς επίρρωσιν της παραπάνω θέσης, ήδη µια πιο επισταµένη εξέταση των 

αναφορών που γίνονται στο εἰκός όλες παραπέµπουν στα σηµασιολογικά παράγωγα 

του αληθούς. «Μόνο αν προσέξει κανείς µε ποιον τρόπο χρησιµοποιούνται οι 

διάσπαρτες σε όλο το έργο αναφορές στο εἰκός...θα διαπιστώσει ότι παραπέµπουν 

κυρίως στο “λογικό”, το “ακόλουθο”, το “αρµόζον”, ακόµη και στο “αναγκαίο”. Όλες 

αυτές οι αποχρώσες σηµασίες εµπεριέχονται στη δόκιµη απόδοση “εύλογο”. 

∆είχνουν τον ορθό τρόπο σύνδεσης των επιχειρηµάτων –την πρόσβαση από τις 

υιοθετούµενες γενικές αρχές στις επιµέρους ιδιότητες. Σηµατοδοτούν τη µετάβαση 

από το αόρατο (πραγµατικό και σταθερό) στο φαινοµενικό (ασταθές)»106. 

Ωστόσο, η µετάβαση αυτή λόγω της άπειρης πολυπλοκότητας που τη διέπει, 

δεν µπορεί να περιγραφεί µε απόλυτη εγκυρότητα. Γιατί ο αισθητός κόσµος ως το 

έτερον του προτύπου του, αποτελεί την αόριστο δυάδα, και ως τέτοια (αόριστος) είναι 

που αντιστέκεται στο να την εγκιβωτίσει ή να την περιγράψει καθοριστικά ο λόγος. 

Από την άλλη, ο Πλάτων θέτει όρια στην εµβέλεια του λόγου, τα οποία ανάγονται 

στους φυσικούς περιορισµούς και τις δεσµεύσεις της ανθρώπινης φύσης· «Αν λοιπόν, 

Σωκράτη, δεν καταφέρουµε να διατυπώσουµε απολύτως συνεπείς από κάθε πλευρά 

και ακριβείς συλλογισµούς για πολλά και ποικίλα ζητήµατα –για τους θεούς και τη 

γέννηση του σύµπαντος-, µην εκπλαγείς. Μάλλον πρέπει να είµαστε ικανοποιηµένοι 

αν καταλήξουµε στις πιο εύλογες εξηγήσεις, όταν αναλογιστούµε ότι τόσο εγώ που 

µιλώ όσο κι εσείς που κρίνετε έχουµε ανθρώπινη φύση· συνεπώς, πρέπει να 

αποδεχόµαστε για όλα αυτά την εύλογη εξιστόρηση και να µην επιδιώκουµε τίποτε 

περισσότερο [Τίµαιος, 29c-d]»107. Έτσι, στον Τίµαιο ο Πλάτων νοµιµοποιείται να 

µιλά µ’ έναν λόγο που όµως δεν αξιώνει να είναι ούτε ο µοναδικός ούτε ο αληθής 

λόγος περί κόσµου. Πρόκειται µ’ άλλα λόγια για µια εικόνα (αναλογία) που έχει, 

ωστόσο, συναίσθηση του εαυτού της ως εικόνας. Συνεπώς, µε τον τρόπο αυτό ο 
                                                           
105 Β. Κάλφας, όπ. παρ. σελ. 58. 
106 Β. Κάλφας, όπ. παρ. σελ. 48. 
107 Μετάφραση Β. Κάλφας, όπ. παρ. σελ. 201. 
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λόγος µπορεί να καθίσταται παιχνίδι, (παιδιά), που ως τέτοιο έχει αξία, χωρίς όµως να 

µπορεί ή να του επιτρέπεται να έχει περαιτέρω αξιώσεις βεβαιότητας ή αλήθειας για 

τον κόσµο. Γι αυτό ακριβώς κάθε λόγος για το γίγνεσθαι είναι πάντοτε εἰκώς λόγος. 

Η αναγκαία όµως απροσδιοριστία των διαδικασιών του γίγνεσθαι δεν θα 

πρέπει να σταθεί τροχοπέδη προκειµένου να εξηγηθεί ο φυσικός κόσµος, ούτε να 

χαρακτηριστεί ως µαταιοπονία η όλη προσπάθεια, γιατί «αυτό που κατοχυρώνει την 

αξία της προσπάθειάς µας είναι το “εικός”, το γεγονός ότι το κάθε βήµα µας έγινε 

προσεκτικά, παρουσιάστηκε “λογικό”, “συνεπές”, “αρµόζον”, φάνηκε να προκύπτει 

ως εύλογη –αν όχι και αναγκαία- συνέπεια συλλογιστικών τεχνικών που προέρχονται 

από το χώρο των µαθηµατικών επιστηµών. Η σηµασία της εύλογης διαδροµής δεν 

πρέπει να αναζητηθεί στην κατάληξή της (στο πόρισµα της φυσικής εξήγησης), αλλά 

στη χάραξή της -στη στρατηγική και τη µεθοδολογία της»108. 
 

 

 

ΣΣΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 
108 Β. Κάλφας, όπ. παρ. σελ. 49. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΕΙ∆ΩΛΑ 

 

Έτσι, λοιπόν, µε τις έννοιες της οµοιότητας και της αναλογίας φτάνουµε στο 

τρίτο επίπεδο της γνωστικής κλίµακας της Ζ΄ Επιστολής, τὸ εἴδωλον (εικόνα). Είναι 

ενδιαφέρον ότι σε σχέση µε το διαλογικό έργο, όπου τα είδωλα απαξιώνονται ως 

απατηλές απεικονίσεις των όντως όντων στερούµενες οντολογικής υπόστασης και 

γνωστικής εγκυρότητας, στην Ζ΄ επιστολή φαίνεται να αίρεται αυτή η απαξίωση, 

καθώς αποδίδεται στις εικόνες ένα οντολογικό status τέτοιο, ώστε να τοποθετούνται 

κάτω ακριβώς από την επιστήµη (= γνώση). Ωστόσο, αυτή η αισθητή αναβάθµιση του 

κόσµου της φαινοµενικότητας και της µεταβαλλόµενης πολλαπλότητας που 

αντιπροσωπεύουν οι εικόνες, ποια θέση επιχειρεί να καταλάβει µέσα στο σύστηµα 

της θεωρίας των ιδεών; Επιπλέον, πόσο οικεία ή ανοίκεια είναι στο διαλογικό έργο 

µια τέτοια µεταχείριση των εικόνων και µε ποιον τρόπο µπορούν αυτές να 

ανταποκριθούν (αν πράγµατι ανταποκρίνονται) στον σηµαίνοντα ρόλο που 

διαδραµατίζουν στην γνωστική κλίµακα της Ζ΄ επιστολής, ως η τρίτη (προτελευταία) 

προϋπόθεση πριν από την επαφή µε το απολύτως καθολικό; 

Αναφορικά µε το πρώτο ερώτηµα, νοµίζω πως η απάντηση είναι απλή. Όπως 

ειπώθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο ύστερος Πλάτων θέτει στο επίκεντρο του 

προβληµατισµού του τη νοηµατική αποκατάσταση του αισθητού κόσµου. ∆είχθηκε  

πιο πριν ότι η διαιρετική µέθοδος, µε τον τρόπο που αναπτύχθηκε, προσέδωσε 

οντολογική υπόσταση στις αισθήσεις και στο επίπεδο της γνώσης που της 

αντιστοιχεί, την δόξα. 

Το εγχείρηµα αυτό επεκτείνεται και φτάνει µέχρι την αναβάθµιση και των ίδιων των 

ειδώλων. Στον Σοφιστή, αφού  ορίσει τα είδωλα ως προϊόν µίµησης, και τη µίµηση ως 

παραγωγική (ποιητική) διαδικασία [265 b1-2], η οποία ως τέτοια ορίζεται ως η 

δύναµη (ή ικανότητα) που συνιστά την αιτία τα ανύπαρκτα πριν πράγµατα να τα 

κάνει ύστερα υπαρκτά [265 b8-10], θα διακρίνει στην συνέχεια την παραγωγική 

δραστηριότητα σε θεϊκή και ανθρώπινη, σε κάθε µια από τις οποίες αντιστοιχούν δύο 

µέρη, το αυτοποιητικό και ειδωλοποιητικό [265 e-266 d8] : «Τώρα το κατάλαβα 

καλύτερα, και βλέπω ότι τα είδη της παραγωγικής τέχνης είναι δύο µε δύο τρόπους : 

η θεϊκή και η ανθρώπινη για κάθε ένα από τα δύο µέρη και κάθε µία από αυτές είναι 

παραγωγός αφενός των ίδιων των πραγµάτων και αφετέρου ορισµένων ειδώλων». 

Στα θεϊκής δε προέλευσης είδωλα τους αποδίδει το ρόλο του παρακολουθούντος το 

πράγµα εκ του σύνεγγυς : «∆ύο λοιπόν είναι τα θεϊκής κατασκευής έργα, το ίδιο το 
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πράγµα και το είδωλο που του πάει από κοντά, (τὸ παρακολουθοῦν εἴδωλον 

ἑκάστῳ)»109. 

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν χρησιµοποιεί τον όρο «είδωλα» για τα 

κατασκευασµένα αντικείµενα (κάτι που αποτελούσε κοινό τόπο για τους 

προηγούµενους διαλόγους), αλλά για τα απεικάσµατα των αισθητών αντικειµένων. 

Βεβαίως, θα µπορούσε να πει κανείς, και όχι βάσιµα, ότι µε τη σειρά τους τα 

κατασκευασµένα αντικείµενα αποτελούν τα είδωλα του αυτοποιητικού µέρους της 

θεϊκής δραστηριότητας. Ωστόσο, ακόµα κι έτσι, είναι κάτι παραπάνω από πρόδηλο 

ότι υφίσταται ένας διαφορετικός χειρισµός και αντιµετώπιση των αντικειµένων 

αυτών. 

Αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί σε δύο επίπεδα. Κατά πρώτον, η ιδιαίτερη πια 

σηµασία που αποκτούν βαθµιαία οι τέχνες πρέπει να αναζητηθούν, όπως αναφέρει ο 

Κάλφας, στο εσωτερικό της πλατωνικής φιλοσοφίας και στον διανοητικό της 

περίγυρο. Και συνεχίζει λέγοντας ότι «η έλξη που ασκεί στον Πλάτωνα η τεχνική 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι µπορεί να θεωρηθεί υπόδειγµα σκόπιµης 

δραστηριότητας –µε την έννοια της υποταγής και της συµµόρφωσης των µέσων προς 

την επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού…Μόνο η τεχνική δραστηριότητα, παρά την 

ταπεινή κοινωνική της θέση και την αξιολογική της ουδετερότητα, εκφράζει µε τόσο 

ξεκάθαρο τρόπο την πρωτοκαθεδρία της σκοπιµότητας, τον επικαθορισµό της 

διαδικασίας από τον τελικό στόχο. Εδώ βρίσκεται και η αίγλη της τεχνικής στα µάτια 

του Πλάτωνα»110. Κατά δεύτερο λόγο η τεχνική, λόγω ακριβώς της συµπερίληψης 

του σκοπού στο εσωτερικό της, αυτόµατα ανέρχεται στο επίπεδο της ψυχικής 

λειτουργίας, ίδια µε τις άλλες ψυχικές λειτουργίες που περιγράφονται στους Νόµους 

[892 b], όπως  «η γνώµη και η επιµέλεια, ο νους, η τέχνη και ο νόµος»111. 

Επιπλέον, αναφορικά πάντα µε το πρώτο ερώτηµα, η οντολογία του Τίµαιου, 

µε την εισαγωγή της Χώρας, εκτός από το ότι διασώζει τις διακρίσεις των δύο 

επιπέδων (αισθητά-νοητά), έρχεται να προσδώσει ένα σχετικό κύρος στα αισθητά 

αντίγραφα των ιδεών «µε το να αποκτούν ένα νοητό θεµέλιο για την πιθανότητα 

ύπαρξής τους, µια σταθερότητα που τα καθιστά αντικείµενα αληθούς δόξας, 

διαφορετικά, καθώς βρίσκονται σε διαρκή µεταβολή, χωρίς κανένα στοιχείο 
                                                           
109 Υπ’ αυτήν την έννοια,, ως  παρακολουθούντα το ειδικότατον είδος είδωλα µπορούµε να 
χαρακτηρίσουµε και τις οµοιότητες (εννοιακοί προσδιορισµοί) που αναδείχθηκαν από την διαίρεση. 
Γίνεται εποµένως αντιληπτό γιατί η έννοια της οµοιότητας µάς παραπέµπει στην έννοια του ειδώλου.  
110 Β. Κάλφας, όπ. παρ. σελ. 83. 
111 Αναφορά στους Νόµους από τον Β. Κάλφα, όπ. παρ. σελ. 87. 
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σταθερότητας, θα περιέπιπταν στην πλήρη ανυπαρξία αµέσως µετά τη γέννησή 

τους»112. 

Καθώς στον Τίµαιο τα είδωλα, οι εικόνες εξασφαλίζουν ένα επίπεδο οντικής 

ύπαρξης, ο Πλάτων θα προσπαθήσει στη συνέχεια να βρει τους δεσµούς εκείνους που 

συνδέουν το νοητό υπόδειγµα µε το αισθητό απείκασµα, καθώς το δεύτερο θα 

αποτελέσει το «παράδειγµα» του πρώτου. Με τα παραδείγµατα αυτά ο Mohr θεωρεί 

ότι ο ∆ηµιουργός εισάγει στον κόσµο των φαινοµένων κάτι ιδεατό, προικίζοντας 

ταυτόχρονα αυτό το ιδεατό µε ένα αισθητό υπόδειγµα. «Τα αισθητά αυτά 

υποδείγµατα πρέπει να συλληφθούν ως αισθητά µέτρα, όπως ακριβώς οι ιδέες είναι 

τα ιδεατά µέτρα. Τα αισθητά υποδείγµατα προκύπτουν από τα ιδεατά όντας εικόνες 

τους…Η παρουσία των αισθητών µέτρων µάς επιτρέπει να αξιολογήσουµε σωστά τις 

επιµέρους αισθητές οντότητες»113. 

Ωστόσο, η οντολογική αποκατάσταση του αισθητού κόσµου δεν θα 

περιοριστεί στο πλαίσιο του φιλοσοφικού στοχασµού, αλλά θα προσανατολίσει και 

το ενδιαφέρον του σε ζητήµατα λιγότερο µεταφυσικά, όπως αυτό της ρεαλιστικής 

πολιτικής συγκρότησης. Εποµένως, νοµίζω πως γίνεται κατανοητό γιατί συντελείται 

αυτή η στροφή στην ώριµη πια ηλικία του και τι περαιτέρω σκοπούς εξυπηρετεί. 

Σ’ ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτηµα, νοµίζω πως ο Τίµαιος πάλι µπορεί να 

λειτουργήσει ως παράδειγµα για το κατά πόσο η εικονικότητα είναι ή όχι οικεία στο 

πλατωνικό έργο. Ήδη, ορίζοντας τους όρους της αφήγησής του ο Τίµαιος θα µας πει 

ότι θα διηγηθεί έναν εἰκότα λόγον / µῦθον. Πρόκειται, όπως παρουσιάστηκε 

προηγουµένως, για έναν λόγο που δηλώνει ότι οι σχέσεις του προς την απόλυτη 

καθαρή αλήθεια θα είναι αναλογικές. Μπορούµε να πούµε πως αυτό που προτείνει 

εδώ ο Τίµαιος-Πλάτων είναι ένας λόγος που θα αποτελεί οµοίωµα και εικόνα της 

αλήθειας, λειτουργώντας ως το κατ’ αναλογίαν  έτερον προς αυτήν. 

Στα πλαίσια της θεµατικής που εξετάζεται, και σε συνέχεια µε την 

προβληµατική του εἰκότος λόγου, ως εικόνα θα πρέπει να εκληφθεί τόσο ο µύθος ως 

αναλογική έκφραση της αλήθειας των όντων, όσο και η αναλογία ως ο µύθος (λόγος) 

που εξαγγέλλει την αλήθεια αυτή. Η σηµασία και των δύο είναι θεµελιώδης και 

καταλυτική µέσα στο πλατωνικό έργο. 

                                                                                                                                                                      
 
112 Β. Κάλφας, όπ. παρ., σελ. 141. 
113 Αναφορά στον Mohr από τον Β. Κάλφα, όπ. παρ. σελ. 348. 
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Μολονότι οι µύθοι και αναλογίες είναι δηµιουργήµατα του λόγου, παρόλα 

αυτά παραπέµπουν σε µια έννοια εικονικότητας, αισθητοποιώντας αφενός το 

περιεχόµενο του έλλογου στοχασµού και τις νοητές κατηγορίες του, και µε σαφή 

πρόθεση αφετέρου να αναλάβουν αυτοί την σκυτάλη της ανοδικής πορείας προς τη 

γνώση. Όταν ο λόγος, ως εννοιακά προσδιορισµένος στοχασµός, αδυνατεί να 

διεισδύσει στον νοηµατικό πυρήνα του όντος στην ολότητά του, ο µύθος το 

διεκπεραιώνει µε επιτυχία. Το άπειρο γίνεται µέσα στο µύθο πεπερασµένο· το λογικά 

ανέκφραστο εδώ αποκτά έκφραση και γίνεται εικόνα ικανή να συµπυκνώσει σε µια 

στιγµή (τη στιγµή της θέασής της) όλο το έργο του στοχασµού (αναλυτικό και 

συνθετικό)114. ∆ηλαδή, ό,τι εµφανίζεται δια-χρονικά (=αποσπασµατικά) µέσα στο 

λόγο ως ανάλυση ή σύνθεση, προσφέρεται συν-χρονικά µέσα στην εικόνα. 

Πρόκειται, όπως το περιγράφει ο M.Vegetti, για «φιλοσοφικό βραχυκύκλωµα»115, 

που είναι παρόν σε όλους τους µεγάλους διαλόγους 

Αν η γνώση ορίζεται ως διαφορά, η πορεία της γνωστικής ανάβασης συνιστά 

µια διαιρετική διαδικασία του όντος, προκειµένου αυτό να εγνωσθεί. Η γνώση όµως 

του όντος από το κατώτερο επίπεδο (εµπειρική-αισθητηριακή γνώση) ως το ανώτερο, 

όπως αυτό εκφράζεται µέσα από την επιστήµη (=γνώση των ιδεών) εκβάλλει µέσα 

στο λόγο. Συνεπώς, η έλλογη (=εννοιακά προσδιορισµένη) γνώση φανερώνει το ον 

στη συνείδηση αποσπασµατικά. 

Αντιθέτως, η εικόνα του προσφέρει τον τόπο και τη δυνατότητα να 

ξανακερδίσει την ενικότητα όλων των προσδιορισµών του, γιατί «στην έννοια της 

εικόνας συµπεριλαµβάνονται όχι µόνο τα αισθητά όντα, αλλά και η επιστήµη και ο 

νους. Αυτά βρίσκονται ανάµεσα στις τρεις βαθµίδες της γνώσης και στο ον. Συνεπώς, 

η εικόνα συγκεφαλαιώνει το σύνολο της πραγµατικότητας 116. 

Ωστόσο, η Ζ΄ επιστολή εµφανίζεται πιο διευρυµένη όσον αφορά την 

προβληµατική του µέχρι ποιου σηµείου εκτείνεται το βεληνεκές  του εικονίζειν. Στα 

πλαίσια της επιστολής, η εικονικότητα φαίνεται να χαρακτηρίζει και τις τέσσερις 

γνωστικές βαθµίδες, οι οποίες αναφέρονται στις ιδιότητες του όντος (το ποιόν τι) και 

                                                           
114 Ι. Θεοδωρακόπουλος, για τον πλατωνικό µύθο βλ. Εισαγωγή στον Πλάτωνα, εκδ. Εστία, σελ. 310-
363. 
115 M. Vegetti, Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, εκδ. Π. Τραυλός, σελ. 167. 
116 Γ. Ζωγραφίδης, «Η έννοια της εικόνας στην αρχαία ελληνική σκέψη» στο Εικαστική φιλοσοφία, 
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 38. 
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διακρίνεται από το αληθινό, την ουσία (το τι), του οποίου αποτελεί οµοίωµα117. Έτσι, 

«στην έννοια της εικόνας συµπεριλαµβάνονται όχι µόνο τα αισθητά όντα, αλλά και η 

επιστήµη και ο νους. Αυτά βρίσκονται ανάµεσα στις τρεις βαθµίδες γνώσης και στο 

ον. Συνεπώς, η εικόνα συγκεφαλαιώνει το σύνολο πραγµατικότητας»118. 

Με βάση αυτήν την τοποθέτηση, στην ουσία επαναπροσδιορίζεται η 

οντολογία των δύο διακριτών κόσµων. Έχω την πεποίθηση πως στην πραγµατικότητα 

ο Πλάτων της ώριµης ηλικίας δεν πιστεύει σε µια διάσπαση της πραγµατικότητας 

(αισθητός κόσµος από τη µια και νοητός από την άλλη), αλλά στοχεύει σε µια 

προσέγγιση και ερµηνεία της πραγµατικότητας υπό το πρίσµα της ενικότητάς της. 

Πρόκειται δηλαδή για µια προσέγγιση που αποβλέπει στη νοηµατική αποκατάσταση 

του κόσµου ως ολότητας, τόσο µέσα από την πολυµορφία των σχέσεων που τον 

διέπουν, όσο και από την κατάδειξη διακριτών διαφορών, οι οποίες συγκροτούν 

αυτόν τον κόσµο. Αυτό, άλλωστε, νοµίζω να φάνηκε καθαρά από τον τρόπο που 

περιγράφηκε η διαιρετική µέθοδος. 

Παρόλα αυτά, προκύπτει ξανά το ερώτηµα: µε ποιον τρόπο η εικόνα (είτε ως 

λόγος είτε ως αισθητό αντικείµενο) είναι σε θέση να οδηγήσει στη γνώση του 

αθέατου και ανείπωτου προτύπου της εξωτερικής και της εσωτερικής 

πραγµατικότητας; Οι όροι της απάντησης αυτού του ερωτήµατος στην ουσία είναι 

ταυτόσηµοι µε εκείνους που αφορούσαν την προβληµατική του λόγου ως συµβόλου. 

Η εικόνα, ως ατελής παράσταση του τέλειου όντος και της απόλυτης αλήθειας, 

µετέχει στο πρότυπό της. Ταυτόχρονα, «υπάρχει απόλυτος βαθµός εξάρτησης της 

εικόνας από το ανώτερό της οντολογικό επίπεδο...Η διάκριση αυτή δεν νοείται ως 

αντιθετική σχέση, απόλυτος δυϊσµός. Η αναγωγή από τις κατώτερες στις ανώτερες 

βαθµίδες είναι δυνατή, ακριβώς επειδή έχουν σχέση προτύπου και εικόνας. Η θέαση 

της εικόνας κατευθύνει στη θέαση του προτύπου. Ο έσχατος σκοπός, όµως, κατά την 

άνοδο της κλίµακας δεν είναι η θέαση του Ενός αλλά η ένωση µαζί του...Πρόκειται 

για µια κατάσταση στην οποία η εικόνα ως συγγενική του προτύπου, φτάνει στο 

                                                           
117 [Ζ΄ Επιστ. 343c]: «ἐν οἷσι µὲν οὖν µήδ’ εἰθισµένοι τὸ ἀληθὲς ζητεῖν ἐσµὲν […] ἐξαρκεῖ δὲ τὸ 
προταθὲν τῶν εἰδώλων [= µέσα σε τούτα, (τα τέσσερα δηλαδή προηγούµενα στάδια της γνωστικής 
πορείας) µη όντας συνηθισµένοι να ερευνούµε την αλήθεια… αρκούµαστε στα είδωλα που 
προβάλλουν». 
118 Γ. Ζωγραφίδης, Η έννοια της εικόνας στη  αρχαία Ελληνική σκέψη,  στο Εικαστική Φιλοσοφία, εκδ. 
Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 38. 



 50

τέλος της πορείας της και, χωρίς να ταυτιστεί απόλυτα µαζί του, υπερβαίνει την 

ετερότητά τους»119. 

Υπό το πρίσµα της εικονικότητας, λοιπόν, µπορούµε να πούµε πως, αν η 

πραγµατικότητα στο σύνολό της είναι εικόνες, προφανώς τόσο ο αισθητός όσο και ο 

νοητός κόσµος δεν είναι τίποτε άλλο από εικόνες διαφορετικού βαθµού καθαρότητας 

ως προς την απόδοση του προτύπου τους. Η καθαρότητα αυτή είναι άµεσα 

καθορισµένη από το πόσο κοντά ή µακριά από το πρότυπό τους βρίσκονται οι εικόνες 

αυτές 120 ˙ παράλληλα όµως και από το αν συντηρούν ή διαρρηγνύουν τις γέφυρες 

επικοινωνίας τους µε την αιτία που τις παρήγαγε, αιτία η οποία είναι συγκροτησιακή 

του νοήµατός τους. Ωστόσο, παρά τον όποιο βαθµό καθαρότητάς τους, «οι εικόνες 

δεν µπορούν να διεκδικήσουν σηµασιολογική αυτονοµία, αλλά παραµένουν 

εξαρτηµένες από εκείνο που απεικάζουν· υπάρχουν σχεδόν πάντα ως µέσο, ως 

σύµβολο... και, παρά την οντολογική διαφορά τους (σε σχέση µε το πρότυπο προς το 

οποίο παραπέµπουν, αλλά και από το οποίο εκπορεύονται) αποτελούν αναγκαίο 

διάµεσο δύο πραγµατικοτήτων»121. 

Είναι λοιπόν ενδιαφέρον ότι σε σχέση µε το έργο της νεότητας και της µέσης 

ηλικίας, όπου τα είδωλα, οι εικόνες, απαξιώνονται ως απατηλές απεικονίσεις των 

όντως όντων στερούµενες οντολογικής υπόστασης και γνωστικής εγκυρότητας, στο 

έργο της ώριµης ηλικίας φαίνεται να αίρεται αυτή η απαξίωση, καθώς αποδίδεται στις 

εικόνες ένα οντολογικό status τέτοιο, ώστε να αποτελούν προϋπόθεση ή αναβαθµό 

της γνωστικής διαδικασίας. Συνεπώς, η εικόνα (είτε ως πράγµα είτε ως λόγος) 

φαίνεται να κατέχει µιαν ιδιαιτέρως σηµαντική θέση µέσα στην ώριµη πλατωνική 

σκέψη, κυρίως αν σκεφτεί κανείς το ρόλο που επωµίζεται κατά τη διαδικασία της 

γνωστικής ανάβασης. 

Στον Τίµαιο ο Πλάτων εκτός από την επιστηµολογικού περιεχοµένου 

διασαφήνιση του λόγου ως εικόνας αναλογικής προς την αλήθεια (εἰκώς λόγος), 

εµφανίζει την εικόνα και ως ικανή να παράσχει παιδευτικό έργο· ένα τέτοιο έργο 

όµως µπορεί να το αναλάβει µόνο η εικόνα που βρίσκεται όσο το δυνατό πιο κοντά 

στο πρότυπό της˙ κι αυτή δεν είναι άλλη από τον ουρανό ή τον κόσµο, που φαίνεται 

                                                           
119 Γ. Ζωγραφίδης, όπ. παρ. σελ. 49-51 (αναφορά στον Πλωτίνο περί της οντολογικής ιεραρχίας των 
εικόνων : η αναγωγική λειτουργία της εικόνας και η υπέρβασή της). 
120 Αναφορικά µε τον εικονικό χαρακτήρα των ιδεών πρέπει να διευκρινιστεί ότι το περιεχόµενό τους 
δεν µπορεί να εκληφθεί ως αναπαραστασιακό, γιατί κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι το άπειρο νοητό και 
φύσει άδηλον ον είναι κι αυτό εικόνα, και συνεπώς είναι προσβάσιµο και προσπελάσιµο από τον λόγο 
και τις έννοιες.  
121 Γ. ζωγραφίδης, όπ. παρ. σελ. 92. Το σχόλιο στην παρένθεση δικό µου. 
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να αποτελούν και την περιοχή όπου η αντίθεση ιδέας και ύλης, αιώνιας τάξης και 

αιωρούµενης αοριστίας έχει σχεδόν υπερνικηθεί. Το αγεφύρωτο χάσµα που χωρίζει 

τα αιώνια πρότυπα, τις ιδέες, από τη γήινη παροδικότητα, γεφυρώνεται µε την 

περιοχή του ουρανού, όπου  τελειότητα και ιδανικότητα έχουν γίνει αισθητά. Ο 

ουρανός έγινε βέβαια κι αυτός αισθητός κι έχει σώµα (Τίµαιος, 28b) κι ως εκ τούτου 

είναι ορατός· αλλά η ορατότητα µέσα σ’ ό,τι ονοµάζεται ουρανός είναι τόσο πολύ 

καθαρή, ώστε αγγίζει την καθαρότητα και τη σαφήνεια του νοητού κόσµου. Γι αυτό, 

ο ουράνιος τόπος εκτός του ότι προσφέρει τη δυνατότητα του εξευγενισµού της 

όρασης, καθώς θεάζεται τα ουράνια σώµατα και τις κινήσεις τους (Τίµαιος, 47a), 

παράλληλα εµφανίζεται και ως διδακτική εικόνα, αφού «οι τροχιές των ουρανίων 

σωµάτων, όντας ορατές στον καθένα, µε αρκετή προσπάθεια και µε τη βοήθεια της 

αστρονοµίας µπορεί κανείς να αντιληφθεί την τάξη που διέπει τις περιφορές του 

ουρανού. Από εκεί ίσως καταφέρει να φτάσει στην κατανόηση του χρόνου, στη 

σύλληψη της έννοιας του αριθµού, στην αποκάλυψη της έλλογης και έµψυχης φύσης 

του σύµπαντος. Θα έχει τότε στα χέρια του ένα πρότυπο για να ρυθµίσει τις 

περιφορές της δικής του ψυχής, θα έχει ένα δρόµο που να οδηγεί στη βελτίωση της 

ψυχοσωµατικής του ισορροπίας, στην κατάκτηση της άριστης ζωής 122. 

Έτσι, λοιπόν, η αισθητή πραγµατικότητα και ο λόγος ως εικόνα 

καταξιώνονται µόνο στο βαθµό που µπορούν να λειτουργήσουν ως σηµεία, ως 

σύµβολα, δηλαδή ως µέσα, τα οποία απορροφώντας την ουσία της πραγµατικότητας, 

συµπυκνώνουν το νόηµά της σε εκφρασµένες µορφές. Με τον τρόπο αυτό η εικόνα 

οποιασδήποτε µορφής αποκτά βάθος, καθώς αποτελεί παραποµπή σε κάτι που την 

καθορίζει οντολογικά και την υπερβαίνει σηµασιολογικά. Μόνον υπ’ αυτή την έννοια 

ἐξαρκεῖ τὸ προταθὲν τῶν εἰδώλων [Ζ΄Επιστ.343 c8] Αντιθέτως, η εικόνα 

στιγµατίζεται και απαξιώνεται µόνο στο βαθµό που «ξεχνά ότι είναι εικόνα...και 

στροβιλίζεται κατ’ επέκταση µέσα στον ίλιγγο της εικόνας που εικονίζει την εικόνα, 

αποκλείοντας, έτσι, τον εαυτό της έξω από την αναλογία του εικονισµού»123. 

 

ΣΣΣ 

                                                           
122 Β. Κάλφας, όπ. παρ. σελ. 148. 
123 Θ. Πενολίδης, όπ. παρ. σελ. 47. Πρβλ. Σοφιστής [267 b4-d2], όπου γίνεται διάκριση ανάµεσα σ’ 
αυτούς που µιµούνται έχοντας πλήρη επίγνωση της πράξης τους, επειδή γνωρίζουν καλά αυτό που 
µιµούνται, και σε εκείνους που, µην κατέχοντας το αντικείµενο της µίµησής τους, δεν έχουν ως εκ 
τούτου και επίγνωση της πράξης τους : «Τῶν µιµουµένων οἱ µὲν εἰδότες ὃ µιµοῦνται τοῦτο 
πράττουσιν, οἱ δ’ οὐκ εἰδότες». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

Μέχρι στιγµής έχουν επιτευχθεί δύο σηµαντικά πράγµατα : 

α) Αποδείχτηκε ότι υπάρχει ένα κριτήριο αλήθειας και ψεύδους για τις κρίσεις που 

εκφέρουµε. Ενάντια στη σοφιστική αποσύνδεση της γλώσσας από την αλήθεια, 

επιβεβαιώθηκε και πάλι ότι η γλώσσα εκφράζει πραγµατικές σχέσεις, αν οι κρίσεις 

είναι αληθινές, και µη πραγµατικές, αν οι κρίσεις είναι εσφαλµένες. Το µεγάλο 

επίτευγµα του Σοφιστή µε την µεθερµήνευση του µη όντος σε «έτερον» ήταν αυτό 

ακριβώς, να δείξει κάτω από ποιες προϋποθέσεις µια κρίση είναι αληθής. Η κρίση 

π.χ.  «ο άνθρωπος είναι ζώο» είναι αληθής, γιατί η ιδέα του ανθρώπου δεν αντίκειται 

στην ιδέα του ζώου, αλλά, αντιθέτως επικοινωνούν µεταξύ τους καθώς η µια µπορεί 

να συµπεριληφθεί εντός του πεδίου της άλλης (ταυτότητα). Η κρίση, όµως, «ο 

άνθρωπος πετά» δεν είναι αληθής, γιατί η ιδέα του ανθρώπου δεν επικοινωνεί µε την 

ιδέα του πτηνού, µην µπορώντας, συνεπώς, να κατηγορηθεί η µια στην άλλη 

(διαφορά). 

Με βάση αυτή τη θεωρητική περιγραφή των σχέσεων µεταξύ των ιδεών, µπορούµε 

να συντάξουµε ένα συνολικό χάρτη, µια ακριβή περιγραφή των πυκνών δικτύων 

σχέσεων ταυτότητας και διαφοράς µεταξύ των ιδεών. Αυτό σηµαίνει µετατόπιση της 

έρευνας από τις γλωσσικές µορφές στις πραγµατικές σχέσεις µεταξύ πραγµάτων και 

ιδεών µε τέτοιον τρόπο, ώστε το κριτήριο αλήθειας να γλιτώνει από τον σοφιστικό 

σκεπτικισµό και την ρητορική κατάχρηση124. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για 

να γλιτώσει το εγχείρηµα αυτό από την σοφιστική αµφισβήτηση είναι η απάντηση 

στο ερώτηµα : τι είναι η ιδέα ; Και πολύ περισσότερο, τι είδους είναι η µήτρα όλων 

των ιδεών, το αγαθό; 

β) Όπως ήδη φάνηκε, ο ύστερος Πλάτων στοχεύει στην οντολογική και νοηµατική 

αποκατάσταση του αισθητού κόσµου και του επιπέδου γνώσης που του αντιστοιχεί, 

τη «δόξα». Ο κόσµος του γίγνεσθαι, µολονότι αποτελεί πραγµατικότητα κατώτερου 

επιπέδου σε σχέση µε το είναι των ιδεών, παρόλα αυτά δεν πέφτει στο επίπεδο της 

ανυπαρξίας, του µη είναι, του καθαρού φαινοµένου, όπως συνέβαινε µε τον 

                                                           
124M. Vegetti, όπ. παρ. σελ. 184 : «Η µετάφραση του µη όντος σε “διαφορετικό” αποδέσµευσε τη 
φιλοσοφική σκέψη από τις δυσκολίες στις οποίες είχε προσκρούσει η ελεατική λογική. Η ανακάλυψη 
των κατηγοριών του όντος, του ταυτού , του θατέρου, των σχέσεων εγκλεισµού και αποκλεισµού που 
προκύπτουν από αυτές, της φύσης της απόδοσης των κατηγορηµάτων ως καταγραφής αυτών των 
σχέσεων, άνοιγε τον δρόµο για περαιτέρω εξελίξεις στη λογική, στις οποίες ο Αριστοτέλης  θα φτάσει 
έξω από το πλαίσιο της θεωρίας των ιδεών». 
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Παρµενίδη. Από το παράδειγµα της τετµηµένης γραµµής της Πολιτείας αυτό που 

συνάγεται ως συµπέρασµα είναι ότι ο αισθητός κόσµος αποτελεί µια ενδιάµεση 

ύπαρξη, όχι πλήρη, όπως οι ιδέες, αλλά ούτε και µηδενική –ακριβώς όπως η γνώµη 

είναι µια µορφή ενδιάµεσης γνώσης, κάτι µεταξύ επιστήµης και άγνοιας. 

Ωστόσο, η αίσθηση και η δόξα απέχουν ακόµα πολύ από το να θεωρούνται 

γνώση. Το βασικό ερώτηµα αναφορικά µε τις αισθήσεις παραµένει ανοιχτό: πώς 

µπορεί η αισθητηριακή εµπειρία να οδηγήσει σε σταθερές και βέβαιες αλήθειες, όταν 

τα δεδοµένα της είναι πάντοτε παροδικά και δεν µπορούν να αποδεσµευτούν από το 

υποκείµενο που επεξεργάζεται τα δεδοµένα αυτά; 

Στην πραγµατικότητα η απάντηση στο ερώτηµα αυτό προϋποθέτει την 

απάντηση ενός άλλου ερωτήµατος: µε ποιον τρόπο θα υπερπηδηθεί το κενό, ώστε να 

γεφυρωθεί το χάσµα αφενός ανάµεσα στα δύο διακριτά οντολογικά επίπεδα 

(αισθητός κόσµος-κόσµος των ιδεών), αφετέρου ανάµεσα στη γνώµη και τη γνώση; 

Η αίσθηση µπορεί να αξιολογηθεί µόνο στο βαθµό που ως συγκριτικός 

ορίζοντάς της τίθεται ένα κριτήριο που την υπερβαίνει (µη εµπειρικό, αντικειµενικό 

και σταθερό). Με ποιον τρόπο όµως αποδεικνύεται η εγκυρότητα αυτού του 

κριτηρίου και πώς θεµελιώνει την αλήθεια του, άρα και τον βαθµό πραγµατικότητας 

που του αντιστοιχεί; 

Ήδη έχουµε ανέλθει στον επόµενο γνωστικό αναβαθµό. Για τον Πλάτωνα, 

µονάχα η επιστήµη ως διανοητική δραστηριότητα είναι σε θέση να επιτύχει µια 

περαιτέρω διάνοιξη του ουσιακού πυρήνα του όντος. Και η επιστήµη αυτή δεν είναι 

άλλη από τα µαθηµατικά. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Στο παράδειγµα της 

τετµηµένης γραµµής που προαναφέρθηκε, ο Πλάτων τοποθετεί τα µαθηµατικά πάνω 

από τα τµήµατα που αντιστοιχούν συνολικά στην εµπειρική γνώση, αποτελώντας τον 

πρώτο βαθµού του νοητού, και πάνω από αυτά θέτει τις ιδέες (ο δεύτερος βαθµός του 

νοητού). Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι τα µαθηµατικά είναι αυτά που θα παίξουν το 

ρόλο του διαµεσολαβητή ανάµεσα στα δύο επίπεδα. Γιατί όµως τα µαθηµατικά; 

Το ερώτηµα απαντιέται σε δύο επίπεδα. Το ένα σχετίζεται µε την ίδια τη φύση 

του βασικού αντικειµένου των µαθηµατικών, τον αριθµό και το σχήµα. Η Ζ΄ Επιστολή 

(343 a5-9) αναφέρει το παράδειγµα του κύκλου: «Κάθε κύκλος που σχεδιάζεται στο 

µάθηµα της γεωµετρίας ή κατασκευάζεται στον τόρνο είναι ολότελα αντίθετος προς 

το πέµπτο (τη νόηση του κύκλου), γιατί σχετίζεται παντού µε την ευθεία, ενώ ο 

κύκλος αυτός καθ’ αυτόν, όπως ισχυριζόµαστε, δεν έχει µέσα του τίποτε ούτε 
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λιγότερο ούτε περισσότερο από την αντίθετή του φύση»125. Ο µαθηµατικός δηλαδή 

σχεδιάζει ένα σχήµα, ας πάρουµε τον κύκλο του παραθέµατος.  Πάνω σ’ αυτόν 

εφαρµόζει τις αποδείξεις του. Όµως, τα θεωρήµατα ισχύουν για κάθε δυνατό κύκλο, 

και δεν εξαρτώνται από την τελειότητα ή όχι της γραφικής του παράστασης. Αυτό 

σηµαίνει ότι, στην πραγµατικότητα, τα θεωρήµατα εφαρµόζονται πάνω σ’ έναν 

ιδανικό κύκλο, ο οποίος είναι τέλειος, εσαεί όµοιος µε τον εαυτό του σε ό,τι αφορά 

στις ουσιαστικές ιδιότητές του: σε σχέση µ’ αυτό λοιπόν, ο κύκλος ή οι κύκλοι που 

σχεδιάζουµε δεν αποτελούν παρά αντίγραφα και ανακλήσεις χρήσιµες στη µνήµη και 

την επεξήγηση, αλλά όχι στην αλήθεια του θεωρήµατος και την απόδειξή του.  

Επιπλέον, όσο κι αν η επιστήµη έχει εφαρµογή στο πεδίο του αισθητού κόσµου, 

παρόλα αυτά ο Πλάτων αρνείται ότι αυτό αποτελεί την πραγµατική φύση και αξία της 

γεωµετρίας. Κάτι τέτοιο για αυτόν εντάσσει τη γεωµετρία στη σφαίρα της πράξης και 

των κατασκευών (Πολιτεία 527 a1-10) 126. 

Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο αριθµός. «Τι φαντάζεσαι λοιπόν, 

Γλαύκων, ότι θα συνέβαινε αν τους ρωτούσε (τους µαθηµατικούς) κάποιος: “Βρε 

ευλογηµένοι µου άνθρωποι, τι είδους αριθµοί είναι αυτοί που µας λέτε, όπου το ένα 

είναι όπως το απαιτείτε εσείς, δηλαδή κάθε ένα ίσο και απαράλλαχτο σε όλα του µε 

οποιοδήποτε άλλο ένα, χωρίς την παραµικρή διαφορά και χωρίς να έχει επάνω του 

απολύτως κανένα µέρος;”. Τι φαντάζεσαι ότι θα απαντούσαν εκείνοι; - Εγώ 

τουλάχιστον έχω την εντύπωση ότι θα έλεγαν πως αναφέρονται σε εκείνους τους 

αριθµούς που µόνο µε τη νόηση είναι δυνατόν να τους συλλάβουµε και που δεν 

επιδέχονται άλλο τρόπο προσέγγισης» (Πολιτεία 526 a1-7)127. Εν πρώτοις λοιπόν 

αυτό που µπορούµε να πούµε είναι ότι η µαθηµατική οντότητα (είτε ως σχήµα είτε ως 

αριθµός) φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο από κάθε άλλη στα χαρακτηριστικά της 

ιδέας. Αποτελεί ένα υπερεµπειρικό αντικείµενο, και ως τέτοιο µπορεί να εγγυηθεί την 

εγκυρότητα και την αλήθεια των αποδείξεων που παράγει, αφού λειτουργεί ως το 

µέσο «για τη γνώση εκείνου το οποίο έχει παντοτινή υπόσταση και όχι εκείνου που 

                                                           
125 Ζ΄ Επιστολή, µετάφραση Β. Μανδηλαράς, εκδ. Κάκτος. 
126 «Με βάση αυτές τις απόψεις µπορούµε, χωρίς δισταγµό, να αποδεχτούµε ως καλά θεµελιωµένη την 
ιστορία του Πλούταρχου, σύµφωνα µε την οποία ο Πλάτων κατηγόρησε τον Εύδοξο, τον Αρχύτα και 
τι Μέναιχµο ότι προσπάθησαν να αναγάγουν το διπλασιασµό του κύβου σε µηχανικές κατασκευές 
µέσω οργάνων, λόγω του ότι το αγαθό της γεωµετρίας, µε αυτόν τον τρόπο, χάνεται και καταστρέφεται 
καθώς ανάγεται σε αισθητά αντικείµενα αντί να κατευθύνεται προς τα πάνω και να προσκολλάται σε 
αιώνιες και άϋλες εικόνες», T.L.Heath, Ιστορία των Ελληνικών Μαθηµατικών, τοµ. Ι, σελ. 358.    
127 Μετάφραση Ν. Σκουτερόπουλος, εκδ. Πόλις. 
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κάποια στιγµή αποτελεί µια επιµέρους περίπτωση γένεσης και φθοράς (Πολιτεία 527 

b5-6). 

Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να συνδεθεί  

η επιστήµη µε τη σφαίρα των ηθικοπολιτικών αξιών. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε σε καµία 

περίπτωση ότι στα πλαίσια της πλατωνικής σκέψης επιστήµη ή γνώση απαλλαγµένη 

από τους σκοπούς και τη λειτουργία της πόλης δεν νοείται. Γράφει ο Vegetti 

αναφορικά µ’ αυτό: «εάν η θεωρητική γνώση αποτελέσει ένα εύτακτο και ενιαίο 

σύστηµα, µπορεί να θεωρηθεί ικανή να θεµελιώσει µία νέα ηθική και πολιτική 

τάξη»128. Και τα µαθηµατικά για τον Πλάτωνα έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Αυτός, 

άλλωστε είναι και ο λόγος που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της 

ιδανικής πολιτείας, ως η µόνη κατάλληλη γνώση, στα νάµατα της οποίας θα πρέπει 

να βαπτιστούν οι  µελλοντικοί φιλόσοφοι-κυβερνήτες. 

Αυτό που τονίζει µε έµφαση ο Πλάτων όταν µιλάει για τα µαθηµατικά είναι η 

αξία τους ως µέσων άσκησης και προπαρασκευής του νου, ενώ η πρακτική 

χρησιµότητά τους είναι άνευ σηµασίας, αν όχι διαστρέβλωση της πραγµατικής 

υπόστασης και αξίας που αυτά έχουν129.  Επιπλέον, η αξία τους συνίσταται στο ότι 

καθαρά διανοητικός και αφαιρετικός χαρακτήρας που έχουν (αφού χρειάζονται τον 

ελάχιστο δυνατό βαθµό εξάρτησης από την εµπειρία και τις αισθήσεις) είναι σε θέση 

να πραγµατοποιήσουν την περιαγωγήν τῆς ψυχῆς, αφού τα µαθηµατικά ως σπουδή 

ανήκουν σε εκείνες τις επιστήµες που «ξανοίγονται σε καθολικές θεωρήσεις»130. 

Επίσης, τα µαθηµατικά δεν αφήνουν έξω από τη στόχευσή τους το µεγάλο όραµα της 

πλατωνικής φιλοσοφίας, το αγαθό131.  Ένα  στοιχείο, που δεν ξέρω κατά πόσο έχει 

τονιστεί από τους µελετητές, είναι ότι η περαιτέρω συµβολή τους συνίσταται στο ότι 

αποτελούν εκείνο το αντικείµενο διανοητικής δραστηριότητας που ανθρωποποιεί τον 

                                                           
128 M. Vegetti, όπ. παρ. σελ. 174. 
129 «Η σπουδή αυτή θα είναι κατάλληλη,  Γλαύκων, να την καθιερώσουµε µε νόµο και να πείθουµε 
όσους µέλλει να αναλάβουν τα ανώτατα αξιώµατα στην πόλη να στραφούν στην σπουδή των αριθµών 
και να καταπιαστούν µε αυτήν όχι ερασιτεχνικά αλλά ίσαµ’ εκεί που θα φτάσουν –αποκλειστικά 
διαµέσου της νόησης- στη θέαση της φύσης των αριθµών, µελετώντας την όχι για να την 
χρησιµοποιήσουν σαν έµποροι και γυρολόγοι σε αγοραπωλησίες, αλλά στον πόλεµο κι επίσης προς 
διευκόλυνση της ίδιας της ψυχής να µεταστραφεί από το γίγνεσθαι στην αλήθεια και την ουσία». 
(Πολιτεία 525 b11-c6), µετφρ. Ν. Σκουτερόπουλος. Η υπογράµµιση δική µου. 
130 «τῶν ἐπὶ πάντα τεινόντων» (Πολιτεία 522 b9).  
131 «Αυτό που πρέπει να εξετάσουµε είναι το κατά  πόσο το µεγαλύτερο µέρος αυτής της µάθησης, και 
το πιο προχωρηµένο, κατατείνει σ’ εκείνο, στο να κάνει δηλαδή πιο εύκολη τη θέαση της ιδέας του 
Αγαθού». (Πολιτεία 526 d9-e1), µετφρ. Ν. Σκουτερόπουλος.   
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άνθρωπο, εξασφαλίζοντάς του τη δυνατότητα να είναι κάτι διαφορετικό από µια απλή 

βιολογική  ύπαρξη132. 

Έτσι, έχοντας κατά νου όσα ειπώθηκαν για την πραγµατική φύση της 

µαθηµατικής οντότητας, ως πρώτη επιστήµη που εισάγεται στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος της ιδανικής πολιτείας είναι η αριθµητική, που 

συγκροτείται ως θεωρία της φύσης του αριθµού, και ιδιαίτερα της µη εκτατής 

µονάδας133. Με την προσθήκη της έκτασης έχουµε τις επιφάνειες που αποτελούν το 

αντικείµενο της επίπεδης γεωµετρίας. Προσθέτοντας µια τρίτη διάσταση, τον όγκο, 

έχουµε την γεωµετρία των στερεών. Αν τα στερεά τα θεωρήσουµε σε κίνηση, 

προκύπτουν οι ιδέες των άστρων, µε τις οποίες ασχολείται η αστρονοµία, που δεν έχει 

ως αντικείµενο τα ουράνια σώµατα που µπορούν να παρατηρηθούν, αλλά µια 

νοησιαρχική µηχανική του ουρανού, που στοχεύει στην εξήγηση της κίνησης των 

άστρων µε τρόπο µη εµπειρικό134. 

Ωστόσο, το όραµα µιας µαθηµατικής αστρονοµίας θα γίνει πραγµατικότητα 

στον Τίµαιο. Η αξία της µαθηµατικής εκδοχής αυτής της επιστήµης, όπως γράφει ο 

Κάλφας, δεν έχει τόσο σχέση µε τον πυρήνα των µεταφυσικών της παραδοχών όσο 

«η Πυθαγόρειας προέλευσης πεποίθηση ότι η φυσική πραγµατικότητα πρέπει να έχει 

µαθηµατική δοµή, αν θέλει να είναι ορθολογική. Ο πραγµατικός εννοιολογικός 

πυρήνας της αστρονοµίας του Τίµαιου…είναι ακριβώς η τοποθέτηση του ουρανού 

όσο το δυνατόν εγγύτερα στην αµετάβλητη τελειότητα του κόσµου των ιδεών. Η 

προσέγγιση αυτή επιτυγχάνεται µε την απόδειξη ότι όλες οι ουράνιες κινήσεις είναι 

κυκλικές και οµοιόµορφες»135. Η αναγκαιότητα της ύπαρξης µαθηµατικής δοµής 

προκειµένου να κατασφαλιστεί η ορθολογικότητα της δοµής του ουρανού , αλλά και 

του κόσµου, σύµφωνα µε τον Κάλφα «καταδεικνύει τον τελεολογικό χαρακτήρα της 

                                                           
132 «Είναι, είπε, το πιο απαραίτητο, αν πρόκειται να έχει έστω τόση δα γνώση για την παράταξη του 
στρατεύµατος ή µάλλον και απλώς για να είναι άνθρωπος» (…µᾶλλον δ’ εἰ καὶ ἄνθρωπος ἔσεσθαι), 
Πολιτεία 522 e3-4.  
133 «Γιατί ξέρεις, θαρρώ, τι γέλια βάζουν οι µαθηµατικοί, όσοι είναι γεροί σ’ αυτά, και πώς το 
απορρίπτουν αµέσως, αν κανείς επιχειρεί, κατά την ανάπτυξη ενός επιχειρήµατος, να διαιρέσει αυτό 
καθαυτό το ένα˙ άµα πας εσύ να το κοµµατιάσεις εκείνοι αµέσως θα το πολλαπλασιάσουν, 
φροντόζοντας επιµελώς να µην παρουσιαστεί σε καµιά περίπτωση το ένα να µην είναι ένα αλλά 
πολλότητα από µέρη» (Πολιτεία 525 d8-e4).  
134 «Όλο αυτόν τον διάκοσµο που στολίζει τον ουρανό πρέπει να τον θεωρούµε ως το πιο όµορφο και 
αυτό που έχει τακτοποιηθεί µε τη µεγαλύτερη ακρίβεια από οποιοδήποτε άλλο ορατό πράγµα˙ πολύ 
κατώτερο όµως σε σύγκριση µε τις κινήσεις µε τις οποίες κινούνται αυτή καθεαυτήν η ταχύτητα και 
αυτή καθεαυτήν η βραδύτητα –σε αληθινές και γνήσιες αριθµητικές τιµές- σε σχέση η µια µε την άλλη 
και µε τις οποίες κάνουν να κινείται ό,τι είναι ουσιαστικό σ’ εκείνες: τα αληθινά στολίδια που τα 
συλλαµβάνουµε µε τη νόηση και τον µαθηµατικό λογισµό κι όχι µε την όραση» (Πολιτεία  529c7-d5).  
135 Β. Κάλφας, όπ. Παρ. σελ. 157. 
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αστρονοµίας και την ταύτισή της σχεδόν µε τη φιλοσοφία»136. Στο σηµείο αυτό 

ακριβώς έγκειται και η διαφορά στη θεώρηση της επιστήµης του ουρανού από την 

αντίστοιχη της Πολιτείας, όπου εκεί αποτελούσε απλώς ένα από τα 

προπαρασκευαστικά µαθήµατα των µελλοντικών φιλοσόφων-ηγετών της. 

Η τελευταία επιστήµη που εισάγεται στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της 

πολιτείας είναι η θεωρία της αρµονίας ή τα ηχητικά µαθηµατικά, που δεν 

ασχολούνται µε τους αντιληπτούς ήχους, αλλά µε τις µαθηµατικές σχέσεις που τους 

παράγουν.  Η πραγµατική επιστήµη της αρµονικής πρέπει να είναι εντελώς 

ανεξάρτητη από την παρατήρηση και τι πείραµα. «Ο Πλάτων συµφωνούσε µε τους 

Πυθαγόρειους ως προς τη φύση του ήχου. Ο ήχος οφείλεται στη διατάραξη του αέρα, 

κι όταν υπάρχει γρήγορη κίνηση στον αέρα, ο ήχος είναι οξύς, ενώ όταν η κίνηση 

είναι αργή, ο ήχος έχει χαµηλή συχνότητα. Όταν οι ταχύτητες βρίσκονται σε 

συγκεκριµένες αριθµητικές αναλογίες, προκύπτουν συντονισµοί ή αρµονίες. Όµως, οι 

ακουστές κινήσεις, που παράγονται, από χορδές διαφορετικού µήκους, είναι χρήσιµες 

µόνο ως παραδείγµατα (ενώ οι Πυθαγόρειοι τις έπαιρναν πολύ σοβαρά υπόψη στη 

θεωρία τους) και αποτελούν ατελείς αναπαραστάσεις εκείνων των µαθηµατικών 

κινήσεων οι οποίες παράγουν µαθηµατικούς συντονισµούς. Αυτούς τους 

πραγµατικούς συντονισµούς πρέπει να µελετά ο πραγµατικός αρµονικός»137. 

Η σπουδή λοιπόν αυτών αποκλειστικά των επιστηµών για τον Πλάτωνα «έχει 

τη δύναµη και την ιδιότητα να επαναφέρει το πιο ευγενικό κοµµάτι που κλείνει η 

ψυχή µέσα της και να το προσανατολίζει στη θέα του αρίστου ανάµεσα στα όντα»138, 

ενώ οι άλλες µορφές γνώσης δεν είναι παρά τέχνες και συνδέονται µε τη δόξα και το 

γίγνεσθαι (Πολιτεία 533 b3-6)139. Επιπλέον, «µε αυτά τα µαθήµατα καθαρίζεται και 

παίρνει καινούργια ζωή ένα όργανο που άλλες ασχολίες το φθείρουν και το 

τυφλώνουν, ενώ είναι προτιµότερο να σωνόταν αυτό παρά µυριάδες µάτια˙ γιατί µόνο 

µ’ αυτό βλέπει κανείς την αλήθεια» (Πολιτεία 527 d7-e3). 

 

Ωστόσο, ο Πλάτων, παρά τη θετική στάση και το σεβασµό που δείχνει 

απέναντι στις µαθηµατικές επιστήµες, δεν µπορεί να παρακάµψει µια βασική 
                                                           
136 Β. Κάλφας, όπ. παρ. σελ. 127.  
137 T.L.Heath, όπ. παρ. σελ. 357-358.  
138 Πολιτεία  532 c3-6. 
139 «Όλες όµως οι άλλες επιστήµες ή έχουν να κάνουν µε γνώµες των ανθρώπων και µε τις επιθυµίες 
τους ή είναι στραµµένες, όλες τους, στις διαφορετικές εκφάνσεις του κόσµου της γένεσης και στις 
τεχνικές κατασκευές ή στη φροντίδα για τη φυσική παραγωγή και τα κατασκευάσµατα». Μετφρ. Ν. 
Σκουτερόπουλος.  
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αδυναµία τους. Αυτή σχετίζεται άµεσα µε τον τρόπο θεµελίωσης αυτής της 

επιστήµης, που δεν είναι άλλος από τις υποθέσεις. Ο υποθετικός χαρακτήρας των 

µαθηµατικών, η θέσπιση δηλαδή αξιωµάτων και αρχών των οποίων η αλήθεια 

παραµένει αναπόδεικτη, είναι που καθιστά τελικά και αυτές τις επιστήµες µη ικανές 

να θεµελιώσουν τη γνώση του όντος κατά τρόπο απολύτως έγκυρο, αφού στερούνται 

ενός απόλυτου θεµέλιου, µιας µη υποθετικής αρχής, που να εγγυάται την αλήθεια 

του. 

Έτσι, και οι επιστήµες αυτές «διαπιστώνουµε ότι βλέπουν το ον σαν σε 

όνειρο, και ότι και στον ξύπνιο τους αδυνατούν να το δουν όσο εξακολουθούν να 

χρησιµοποιούν υποθέσεις που τις αφήνουν αδιερεύνητες µη µπορώντας να τις 

στηρίξουν λογικά. Γιατί όποιο πράγµα έχει την αφετηρία του σε κάτι το οποίο του 

είναι άγνωστο και η κατάληξή του αλλά και τα ενδιάµεσα είναι συναρµολογούµενα 

από αυτό που του άγνωστο, πως είναι δυνατόν ποτέ ένα τέτοιας λογής συνταίριασµα 

να βγει γνώση;»140. ∆εν βλέπουν λοιπόν τα αληθινά όντα, γιατί ο τρόπος προσέγγισης 

δεν είναι η απευθείας νόηση, αλλά η διάνοια141 (=διά-νόηση), διαµεσολαβηµένο 

πλησίασµα, δηλαδή, προς τα νοητά. 

Ως εδώ η κριτική των µαθηµατικών επιστηµών γίνεται µέσα σ’ ένα καθαρά 

γνωσιολογικό πλαίσιο. Ωστόσο, πιο πριν είπαµε ότι για τον Πλάτωνα η γνώση δεν 

αποτελεί µια αυτοαναφορική δραστηριότητα, αλλά σχετίζεται άµεσα µε τη λειτουργία 

και τους σκοπούς της πόλης, τις ηθικές και πολιτικές αξίες πάνω στις οποίες 

θεµελιώνεται η συγκρότησή της. Πάνω σ’ αυτή τη βάση λοιπόν η κριτική του για τα 

µαθηµατικά παίρνει νέα µορφή: οι επιστήµες αυτές, ενώ κρύβουν µια τεράστια 

δύναµη µέσα τους, η οποία θα µπορούσε να µεταφραστεί σε κοινωνικό και πολιτικό 

αγαθό, εντούτοις, αδυνατούν να συνδεθούν µε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της 

πόλης. Αυτό έχει ως συνέπεια, γράφει ο Vegetti «οι µαθηµατικές επιστήµες να 

εµφανίζονται ως ένα σώµα γνώσης ουδέτερης έναντι της πόλης και της σύγκρουσης 

που συµβαίνει εκεί, έναντι της ψυχής και των επιλογών που έχει αυτή να κάνει˙ αυτή 

η ουδετερότητα, ωστόσο, σηµαίνει εγκατάλειψη, από µέρους των ίδιων των 

µαθηµατικών επιστηµών, του σηµαντικότερου καθήκοντος κάθε αληθινής γνώσης, 

του καθήκοντος να κατευθύνουν τη µοίρα της ψυχής και της πόλης»142. 

                                                                                                                                                                      
  
140 Πολιτεία 533 b8-c5. 
141 Πολιτεία 533 d6. 
142 M. Vegetti, όπ. παρ σελ. 175. 
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Αυτή, λοιπόν, την απόλυτη αρχή , πάνω στην οποία θα θεµελιωθεί και 

συγκροτηθεί όχι µόνο η επιστήµη αλλά και η πόλη ολόκληρη, ο Πλάτων δεν θα την 

αναζητήσει σε κάποια ιδέα θεωρητικού χαρακτήρα, αλλά στην ίδια την αρχή των 

ηθικο-πολιτικών αξιών, το αγαθό. 

∆ηλώθηκε λοιπόν προγραµµατικά η αρχή της συγκρότησης του είναι και του 

ειδέναι. Μένει τώρα να απαντηθεί ένα τελευταίο ερώτηµα, που θα ολοκληρώσει και 

το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της ιδανικής πολιτείας: ποια είναι η επιστήµη αυτή διά 

της οποίας µπορούµε να φτάσουµε ως την ἀνυπόθετον ἀρχήν; (Πολιτεία 510 b7). 

Από την εξέταση προηγούµενου κεφαλαίου νοµίζω πως η απάντηση είναι 

καταφανής: η διαλεκτική είναι η επιστήµη που µπορεί να µας οδηγήσει στα έσχατα 

όρια της γνωστικής εµπειρίας και της κατάκτησης του όντος, συλλαµβάνοντάς το όχι 

µε τις διαµεσολαβήσεις των υποθέσεων, αλλά άµεσα: «Αγαπητέ µου Γλαύκων, …δεν 

πάω να σου δείξω µια εικόνα του πράγµατος για το οποίο µιλάµε, αλλά αυτή 

καθεαυτήν την αλήθεια» (Πολιτεία 533 a1-3). 

Εποµένως, η διαλεκτική εµφανίζεται ως η επιστήµη εκείνη διά της οποίας 

καθίσταται δυνατό να υψωθεί η σκέψη από το επίπεδο της δια-νόησης στο επίπεδο 

της νόησης. Πρόκειται για την ενεργοποίηση της έµφυτης γνωστικής ικανότητας της 

ψυχής µέσω της οποίας θα επιτευχθεί η περιαγωγή της ἐπί τὸ ὄν αὐτὸ καθ’ αὐτὸ. Η 

ενεργοποίηση αυτή γίνεται µε την παιδεία, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η 

διαλεκτική (Πολιτεία 534 e2-4). Στα πλαίσια της παιδείας αυτής οι επιστήµες που 

εκµανθάνουν στην ψυχή να στρέφεται προς το ον εκλαµβάνονται ως προοίµιον 

(Πολιτεία 532 d7) ως πρελούδιο µιας διαδικασίας, ενώ το κυρίως έργο, τὸν νόµον 

(Πολιτεία 532 d6), τον σκοπό τον συνιστά η διαλεκτική σύλληψη του όντος. 

Στην Πολιτεία (532 a5-7) η διαλεκτική ορίζεται ως προσπάθεια «ἄνευ πασῶν 

τῶν αἰσθήσεων διὰ τοῦ λόγου ἐπ’ αὐτὸ ὃ ἔστιν ἓκαστον ὁρµᾶν». Το 

συγκεκριµένο αντικείµενο της διαλεκτικής αρχίζει, εποµένως, να προδιαγράφεται µε 

τον αποκλεισµό των αισθήσεων από τη γνωστική διαδικασία, ενώ προσδιορίζεται µε 

επιστηµολογική πληρότητα το πεδίο εφαρµογής της : «ὅσα µὴ εκβαίνει εἰς 

ἐναντίαν αἴσθησιν ἅµα… ἐπειδὰν ἡ αἴσθησις µηδὲν µᾶλλον τοῦτο ἢ τὸ ἐναντίον 

δηλοῖ… οὐδαµοῦ γὰρ ἡ ὄψις αὐτῇ ἅµα ἐσήµηνεν τὸν δάκτυλον τοὐνατίον ἢ 

δάκτυλον εἶναι» (Πολιτεία 523 b9-c1, c2-3, d5-6). Εποµένως, δεν απαιτείται η 

επίκληση στη νόηση, για όσα οι αισθήσεις τα διεκπεραιώνουν µε απόλυτη επιτυχία 

από µόνες τους. 
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Η νοησιακή γνωστική λειτουργία κρίνεται επιβεβληµένη εκεί που τα 

αντιληπτικά ενεργήµατα αποδεικνύονται ανεπαρκή και οδηγούν σε απορίες, σε 

συγχύσεις ή σε παρερµηνείες: «Εύλογα εποµένως, είπα εγώ, σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

η ψυχή καλεί σε βοήθεια το λογισµό και τη νόηση ζητώντας τους να εξετάσουν αν το 

καθένα από εκείνα που της αναγγέλλονται είναι ένα πράγµα ή δύο» (Πολιτεία 524 b3-

5). Τότε η νόηση επισκέπτεται τα αντίθετα πράγµατα. Αυτή η σύµφυρση αντιθέτων 

ιδιοτήτων πάνω στο ον είναι που κάνει την ψυχή να απορεί, να ζητεί κινοῦσα ἐν 

ἑαυτῇ τὴν ἔννοιαν (Πολιτεία 524 e5) και να αναρωτιέται τὶ ποτέ ἐστιν αὐτὸ τὸ ὄν 

(Πολιτεία 524 e6)143. 

Η ερώτηση, όµως, δεν απευθύνεται στο πουθενά, αλλά σε κάποιον 

συνοµιλητή, που αναµένει την απόκρισή του ως απάντηση στο «τὶ ἐστὶ» του όντος. 

Το στοιχείο αυτό της ερωταπάντησης συνιστά τον διάλογο, που αποτελεί και την 

πρώτη σηµασία της διαλεκτικής, δηλαδή συνεξέταση και συναναζήτηση της αλήθειας 

µέσα από την αντιπαραβολή αντιτιθέµενων απόψεων. Αυτός ο τρόπος διερεύνησης 

του όντος είναι κοινός σε όλους σχεδόν τους διαλόγους, και δι’ αυτού καταδεικνύεται 

ότι για τον Πλάτωνα η γνώση δεν είναι ένα πράγµα που προσφέρεται έτοιµο, αλλά 

δηµιουργείται µε την διηνεκή κίνηση του πνεύµατος. Αυτήν ακριβώς την κίνηση 

απεικονίζει η ερώτηση. 

Η πλατωνική ερώτηση έχει ως πρόθεσή της την έγερση της ψυχής από τον 

δογµατικό της ύπνο και την κατάδειξη της ελλειπτικότητας της γνώσης του 

ερωτώµενου, µε στόχο την την υπερνίκηση της άγνοιας µέσα στην οποία έχει 

βυθιστεί. Έτσι, η διαλεκτική στα πλαίσια της πλατωνικής φιλοσοφίας δεν παίρνει τη 

µορφή ενός άκαρπου ελέγχου και µιας στείρας αντίρρησης (πρακτική προσφιλής 

στους σοφιστές), αλλά γεννά µέσα στην ψυχή πάθος και έρωτα για τη γνώση και την 

αλήθεια. 

Το στοιχείο της έγερσης από τον ύπνο και τη λήθη στην οποία έχει περιπέσει 

η ψυχή επαναφέρει στο προσκήνιο την έννοια της ανάµνησης, ως της διαδικασίας 

εκείνης διά της οποίας ο ερωτώµενος ανακαλύπτει εντός του την αλήθεια. Υπ’ αυτή 

την έννοια η γνώση κατανοείται ως αποτέλεσµα της δηµιουργικής εργασίας του 

πνεύµατος. Συνεπώς, ως τέτοια δεν θα µπορούσε να συλλεγεί από τη εµπειρία. Η 

εµπειρική παρατήρηση µάς παρέχει πληροφορίες µόνο για συµβεβηκότα και όχι 

                                                           
143 Στο κείµενο υπάρχει ἕν. Το παράλλαξα σε ὄν για τις ανάγκες του κειµένου, µια και το ἕν στο εν 
λόγω χωρίο αποτελεί το προς διερεύνηση ον.     
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γνώσεις µε απόλυτο κύρος. Το κύρος και η καθολικότητα της γνώσης είναι απότοκα 

της ανάµνησης, η οποία κινητοποιείται αποκλειστικά µε την ερώτηση. Έτσι, για τον 

Πλάτωνα η ερώτηση συνιστά εκείνο το όργανο που θέτει σε κίνηση την ψυχή και την 

καθιστά ικανή να αποστραφεί από τον αισθητό κόσµο, να περισυλλεγεί στον εαυτό 

της και να αναγνωρίσει την αλήθεια. 

Όµως, το περιεχόµενο της διαλεκτικής δεν εξαντλείται στον διάλογο και τον 

έλεγχο του ερωτώµενου. Όπως ήδη φάνηκε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, ο 

Πλάτων µολονότι αναγνώριζε το κύρος και την αξία των µαθηµατικών επιστηµών, 

παρόλα αυτά δεν µπορούσε να µην δει το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούσαν οι 

επιστήµες αυτές, αναφορικά πάντα µε τον απώτερο σκοπό του, που δεν ήταν άλλος 

από την έλευση στο ανυπόθετο, στην αρχή εκείνη που κατασφαλίζει κάθε γνώση και 

συγκροτεί το είναι. Έτσι, ο Πλάτων θα χρησιµοποιήσει την διαλεκτική προκειµένου 

να εκκαθαρίσει το γνωσιολογικό µας ορίζοντα από κάθε υποθετική προκατάληψη, 

έστω κι αν αυτή φορά το µανδύα της επιστήµης. Ως εκ τούτου η διαλεκτική 

µετατρέπεται σε κριτική των επιστηµών, καταδεικνύοντας ότι αυτές δεν µπορούν να 

πουν την τελευταία λέξη για την αλήθεια του όντος. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ζητήµατα, τα οποία εξακολουθούν και παραµένουν 

άλυτα, στη θέα των οποίων ακόµα και η διαλεκτική (µε την υπάρχουσα ακόµα µορφή 

της) αδυνατεί να τα προσπελάσει. Ο Παρµενίδης αποτελεί µια σύνοψη όλων των 

θεωρητικών ζητηµάτων, που άπτονται των αδιεξόδων στα οποία είχε περιέλθει η 

θεωρία των ιδεών 144, αλλά ταυτόχρονα και πρώτη µεθοδική απόπειρα να αρθούν τα 

αδιέξοδα και της ίδιας της πλατωνικής θεωρίας,  αλλά και της κληρονοµιάς που 

παραδόθηκε από την προσωκρατική φιλοσοφία. 

Το πρώτο από αυτά τα προβλήµατα είναι της απόλυτης ύπαρξης των ιδεών. 

Όσο οι ιδέες είχαν να κάνουν µε ηθικές έννοιες, αυτός ο τρόπος θεώρησής τους δεν 

δηµιουργούσε καµία δυσκολία. Στο βαθµό όµως που θα έπρεπε να προϋποτεθεί η 

ύπαρξή τους για όλα τα όντα, αυτό θα επέφερε ένα διπλασιασµό του κόσµου 

(Παρµενίδης 130 b-d). Πρόκειται δηλαδή για αυτό που µας είναι γνωστό από την 

κριτική του Αριστοτέλη αναφορκά µε τη θεωρία των ιδεών ως «το πρόβληµα του 

τρίτου ανθρώπου»: αν δηλαδή δύο επιµέρους όντα χρωστούν την οµοιότητά τους σε 

µία ιδέα, από πού θεµελιώνεται η οµοιότητα της ιδέας µε τα όντα αυτά; Κι αν οι ιδέες 

τίθενται εν απολύτω, πώς µπορούν να µετέχουν στα καθέκαστον όντα; 

                                                           
144 Η παρουσίαση των προβληµάτων που εκτίθενται στον Παρµενίδη βασίστηκε στο οµώνυµο 
κεφάλαιο του A.E.Taylor, Πλάτων, σελ. 401-425.   
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Έτσι οδηγούµαστε στο άλλο µεγάλο, και άλυτο µέχρι εκείνη τη στιγµή, 

πρόβληµα, εκείνο της σχέσης του ενός και των πολλών. Αν η παραδειγµατική 

σηµασία της ιδέας χαθεί µε τη διάχυσή της σε όλα τα όντα και ως εκ τούτου  

µεταβληθεί σε απλή καθολική έννοια, τότε προβάλλει το ερώτηµα: πώς µπορεί η µία 

ιδέα να βρίσκεται στα πολλά όντα που µετέχουν σ’ αυτήν; (Παρµενίδης 132 a). 

Και µε αυτό συνδέεται το τρίτο πρόβληµα, η ουσία της ίδιας της µέθεξης: 

αυτή είναι δυνατή, µόνον εάν το ένα µπορεί να είναι ταυτοχρόνως πολλά, και τα 

πολλά ταυτοχρόνως ένα (Παρµενίδης 129 b). 

Τέλος, µε την επέκταση της θεωρίας των ιδεών σε όλα τα όντα, το παλιό 

πρόβληµα της σχέσης ανάµεσα στο αισθητό και το νοητό, το γίγνεσθαι και το είναι, 

επανακάµπτει µε νέα µορφή, αυτή της σχέσης ανάµεσα στη γνώση και τη γνώµη 

(δόξα). 

Στην υπέρβαση αυτών των δυσκολιών θα αφιερωθούν όλοι οι διάλογοι που 

έπονται του Παρµενίδη. Ήδη από τον Θεαίτητο η θεωρία των ιδεών παραµερίζεται, 

τουλάχιστον όπως ήταν γνωστή µέχρι εκείνη τη στιγµή, µια και δεν θίγονται καθόλου 

βασικές συνιστώσες αυτής της θεωρίας, όπως είναι η ανάµνηση και η ιδέα του 

αγαθού. Αυτά (προς στιγµήν;) θα περάσουν στο παρασκήνιο, προκειµένου να έλθει 

στο φιλοσοφικό προσκήνιο ο κόσµος των αισθήσεων και της εµπειρίας. Αυτό 

αποτελεί µια σηµαντική µετεξέλιξη, κυρίως αν σκεφτεί κανείς ότι το αγαθό στην 

Πολιτεία (507 b) αποτελεί το θεµέλιο και την προϋπόθεση του είναι και του ειδέναι. 

Στον Σοφιστή ο Πλάτων για πρώτη φορά  θα περιγράψει τον τρόπο µε τον 

οποίο θα επιχειρήσει να αγκαλιάσει διανοητικά την ολότητα των όντων. Και ο τρόπος 

αυτός δεν είναι άλλος από το κατὰ γένη διαιρεῖσθαι145. Η διαίρεση των εννοιών 

λοιπόν είναι η τελευταία µορφή που θα πάρει η διαλεκτική, η οποία θα αποτελέσει 

και την πεµπτουσία της. Με τη µέθοδο του διωρίζεσθαι146 (= διάκριση, χωρισµός,  

διαίρεση ενός πράγµατος στα µέρη από τα οποία συντίθεται) αφενός, και του 

συνάγειν (Σοφιστής 224 c9) και  συνδεῖν (268 c5) αφετέρου, που θα καταλήξει στο 

συµπλέκειν (268 c6), στη συµπλοκή των ειδών, στη συνύφανση δηλαδή πολλών 

κατηγορουµένων πάνω σε ένα νέο είδος που αποκάλυψε η διαίρεση, το ἄτοµον 

                                                           
145 Σοφιστής (253 d1-3) : «Τὸ κατὰ γένη διαιρεῖσθαι καὶ µήτε ταὐτὸν εἶδος ἕτερον ἡγήσασθαι 
µήτε ἕτερον ὂν ταὐτὸν µῶν οὐ τῆς διαλεκτικῆς φήσοµεν ἐπιστήµης εἶναι;». Η έκφραση αυτή 
απαντά και στην Πολιτεία, αλλά εκεί, όπως προαναφέρθηκε,  δεν εµφανίζεται µε την ιδιαίτερη τεχνική 
σηµασία που θα αποκτήσει στους κατοπινούς διαλόγους. 
146 «∆ιὰ δὲ τὴν τούτου σαφήνειαν µέγα αὖ καὶ σµικρὸν ἡ νόησης ἠναγκάσθη ἰδεῖν, οὐ 
συγκεχυµένα ἀλλὰ διωρισµένα», (Πολιτεία 524 c6-7).  
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εἶδος, η θεωρία των ιδεών παίρνει όλο και περισσότερο λογικό και γνωσιοθεωρητικό 

χαρακτήρα, µετεξελίσσοντας τις ιδέες σε έννοιες. 

Με τη διαιρετική µέθοδο οι έννοιες που εµφανίζονται συγκροτούνται σε ένα 

ιεραρχηµένο πλέγµα υπερκείµενων και υποκείµενων εννοιών, σχηµατίζοντας µια 

πυραµίδα, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το ον ως έννοια. Αυτή η έννοια του 

όντος λειτουργεί ως ο ορίζοντας την περισυλλογής των πολλαχῇ διεσπαρµένων, 

προσφέροντάς τους τόσο τη δυνατότητα να υφίστανται ως ετερότητα, όσο και τη 

δυνατότητα να συνιστούν την ενότητα του όντος (ταυτότητα). 

Εννοείται, βέβαια, πως, παρά τον εννοιακό χαρακτήρα που παίρνουν οι ιδέες, 

για τον Πλάτωνα αυτές ποτέ δεν θα χάσουν τον οντολογική τους διάσταση, κι αυτό 

ακριβώς είναι είναι που δίνει το µεταφυσικό βάθος και σ’ αυτή τη νέα µορφή της 

θεωρίας των ιδεών. Αυτό που κατάφερε όµως µε τη διαιρετική µέθοδο ήταν να 

γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στο υπεραισθητό βασίλειο των ιδεών και στον αισθητό 

κόσµο, βρίσκοντας παράλληλα µια υφιστάµενη µεταξύ τους σχέση, χωρίς την οποία 

θα ήταν αδύνατη η γνώση της πραγµατικότητας. 

Στην τελευταία φάση της φιλοσοφίας του, η διαλεκτική υφίσταται έναν ακόµα 

µετασχηµατισµό, όχι τόσο µεθοδολογικό όσο από την άποψη του περιεχοµένου και 

του στόχου της, καθώς φαίνεται να είναι έντονος ο µαθηµατικός προσανατολισµός. 

Αυτός συνίσταται στην επίδραση της πυθαγόρειας παράδοσης, η οποία επανέκαµψε 

στην όψιµη ωριµότητά του, αποτύπωση της οποίας συνιστά ο Φίληβος. 

Στο διάλογο αυτό θα προσπαθήσει να συνδυάσει το βασικό δόγµα των 

πυθαγορείων, ότι η ουσία των όντων είναι οι αριθµοί, µε τη θεωρία των ιδεών. Οι 

κατηγορίες που θα χρησιµοποιήσει στον Φίληβο είναι το Πυθαγόρειο αντιθετικό 

ζεύγος πέρας-ἄπειρον, όπου στα πλαίσια της δικής του φιλοσοφίας 

αντικαταστάθηκε από το ζεύγος ἄπειρον -ἓν, και το ζεύγος ένα-πολλά. Τα ζεύγη 

αυτά στον Φίληβο θεωρούνται ότι είναι ενόντα µέσα σε οτιδήποτε υπάρχει, άνευ των 

οποίων δεν υφίσταται ύπαρξη, ον (16 c9-d1)147. Επιπλέον, το ενδιαφέρον είναι ότι 

εδώ οι ιδέες χαρακτηρίζονται ως αριθµοί, ἑνάδες ή µονάδες (15 a4-b2)148, δηλαδή 

ως συµπεριλήψεις πλήθους αντικειµένων. Η ιδέα π.χ. άνθρωπος πρέπει να θεωρηθεί 

ως νοητική σύλληψη, η οποία ενοποιεί τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε 

                                                           
147 «…όλα όσα θεωρούνται κάθε φορά ότι υπάρχουν αποτελούνται από ένα και πολλά και έχουν 
σύµφυτο το πεπερασµένο και το απεριόριστο.». 
148 «όταν όµως κάποιος επιχειρεί να θέσει ως βάση ότι ένα πράγµα είναι ο άνθρωπος, ένα το βόδι, ένα 
το ωραίο και ένα το χρηστό, αυτές τις µονάδες και τις παρόµοιες αφορά η έντονη σοβαρή ενασχόληση, 
και για το θέµα της διαίρεσής τους προκύπτει αντιγνωµία ». 
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οποιονδήποτε άνθρωπο. Επιπλέον, το άλλοτε ιδανικό της πλατωνικής θεωρίας των 

ιδεών, το αγαθό ως αρχή του είναι και πρώτη προϋπόθεση της γνώσης, τώρα 

µετεξελίσσεται σε Ένα. Σ’ αυτό το Ένα αντιπαραθέτει τη δυάδα µε τη διπλή 

λειτουργία του πολλαπλασιασµού και του µερισµού, του διπλασιασµού και της 

διχοτόµησης. Ο αριθµός εκλαµβάνεται ως όριο (πέρας), ενώ η πολλότητα ως 

απροσδιοριστία (άπειρο). Λέγεται επίσης «µεγάλο και µικρό», γιατί αυτό δεν έχει 

όριο ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Εδώ λοιπόν το Ένα παρουσιάζεται σαν 

περίληψη ολόκληρου του κόσµου, που ο χωρισµός του τελειώνει µε το άτµητο είδος. 

Το καινούργιο στοιχείο µε αυτή τη νέα προσέγγιση αναφορικά µε την 

επιστήµη της διαλεκτικής, που εξετάζουµε εδώ, είναι ότι, αν το είναι στο σύνολό του 

εµφανίζει µαθηµατική δοµή και διάταξη, τότε ως έργο της διαλεκτικής καθίσταται η 

αποκάλυψη της αριθµητικής διάρθρωσης αυτού του είναι. Επιπλέον, σηµαντικό τώρα 

πια για τη διαλεκτική δεν είναι µόνο να καταδειχτούν οι διαιρετικές τοµές που θα 

υποστεί η οντότητα που ερευνάται, αλλά και ο αριθµός αυτών των τοµών (16 d1-

e3)149. Κι αυτό γιατί, όπως σχολιάζει ο Taylor «ο προσδιορισµένος αριθµός (ο 

αριθµός των συνιστώντων ειδών και υποειδών) αποτελεί πάντα το συνδετικό κρίκο 

του ενός γένους και του απεριόριστου πλήθους των µελών του»150. 

«…έτσι πρέπει να εξετάζουµε όλα όσα είναι ένα και πολλά. Όταν λοιπόν 

πάρεις αυτά έτσι, τότε έγινες πια σοφός˙ και όταν συλλάβεις οτιδήποτε άλλο και το 

εξετάσεις µε τον τρόπο αυτό, έτσι έχεις γίνει σοφός σχετικά µε αυτό˙ και το άπειρο 

πλήθος των πραγµάτων και το άπειρο πλήθος των υποδιαιρέσεων του καθενός κάνει 

και σένα άπειρο κάθε σκέψης, και δεν είσαι ούτε αξιόλογος ούτε υπολογίσιµος, αφού 

δεν αναγνώρισες ποτέ σου καµιά αριθµητική σχέση σε κανένα θέµα» (Φίληβος 17 d7-

e7). 

 

 

 

 

                                                           
149 «Πρέπει λοιπόν, αφού αυτά είναι έτσι τακτοποιηµένα, να υποθέτουµε ότι υπάρχει πάντοτε µία ιδέα 
για το καθένα και να την αναζητούµε…και, αν τη βρούµε, να ψάχνουµε για δύο µετά τη µία, αν βέβαια 
υπάρχουν δύο, διαφορετικά για τρεις ή για άλλον αριθµό, και το ίδιο κάνουµε πάλι µε το καθένα από 
εκείνα, ωσότου δει κανείς όχι µόνο ότι το κατ’ αρχάς ένα είναι ένα, πολλά και άπειρα, αλλά και πόσα 
είναι˙ και την ιδέα του απείρου να µην την εφαρµόζουµε στο πλήθος, προτού κατανοήσουµε όλους 
τους αριθµητικούς προσδιορισµούς που βρίσκονται ανάµεσα στο άπειρο και το ένα ˙ και τότε πια ας 
αφήσουµε τη µονάδα του καθενός ήσυχη να φύγει στο άπειρο». 
150 A.E.Taylor, όπ. παρ. σελ. 470-1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: «ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΛΗΘΩΣ ΕΣΤΙΝ ΟΝ» 

 

Με την ενεργοποίηση λοιπόν όλων των γνωστικών προϋποθέσεων (όπως 

αυτές ήδη έχουν διατυπωθεί) κι έχοντας φτάσει η ανοδική πορεία της ψυχής 

(πολιορκηµένη καθώς είναι από µια διαβρωτική νοσταλγία να επιστρέψει στον 

υπερουράνιο τόπο της) µέχρι το απώτατο επίπεδο που είναι σε θέση να κάνει την 

προέλασή του ο λόγος και οι έννοιες, η γνώση και η θέαση των ιδεών µέσω της 

επιστήµης, ακολουθεί το πέµπτο και τελευταίο στάδιο της γνωστικής κλίµακας, η 

ένωση µε το ὃ δή γνωστόν τε καί ἀληθῶς ἔστιν ὄν [342b]. H αναφορά της 

επιστολής µε τον τρόπο αυτό για το τελευταίο στάδιο γνωστικής προσοικείωσης του 

όντος  συµπίπτει νοηµατικά µε «τὸ µὲν παντελῶς ὄν παντελῶς γνωστὸν» της 

Πολιτείας [477 a3]. Είναι προφανές πως γίνεται αναφορά προς την απώτατη 

απόβλεψη της ψυχής και των όντων εν γένει, προς την συγκροτησιακή αρχή κάθε 

γνώσης, το αγαθόν. 

Το ότι το αγαθό αποτελεί τον τελικό προορισµό της γνωστικής διαδικασίας, η 

επαφή µε το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και την δικαίωση αυτής της πορείας, δεν 

είναι κάτι ξένο προς το γραπτό - διαλογικό µέρος της πλατωνικής φιλοσοφίας. 

Ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Πολιτείας θέτει ως βασικό του 

προσανατολισµό την περιαγωγή της ψυχής από την περιοχή του γίγνεσθαι προς το τὸ 

τοῦ ὄντος τὸ φανότατον [Πολ. 518 c 4-5] - όπου εκεί ταυτίζεται µε την έννοια της 

δικαιοσύνης- , η επίτευξη της οποίας (της περιαγωγής) αποτελεί τη δικαίωση του 

προγράµµατος αυτού, προσδίδοντας ταυτόχρονα στην έννοια της παιδείας το πλήρες 

και αυθεντικό της περιεχόµενο. Στο Συµπόσιον η όδευση προς το τέρµα της ερωτικής 

µυσταγωγίας ανταµοίβει τον φιλοσοφικό εραστή µε τη θέαση του απόλυτου υπό την 

µορφή της Ωραιότητος, χάριν της οποίας κατεβλήθησαν οι προηγούµενες 

ταλαιπωρίες [210 e 1-6]. 

Αυτό το ἀληθῶς ὄν έχει ἀµήχανον κάλλος, αφού υπερτερεί και στην 

οµορφιά από την επιστήµη και την αλήθεια 151. Το κάλλος του δεν µπορεί να 

συγκριθεί µε την  οµορφιά που εξαρτάται από τον χρόνο, τον τόπο, τη γήινη οµορφιά, 

που γεννιέται και χάνεται. Το αγαθό ως «αὐτό καθ’ αὑτό µεθ’ αὑτοῦ µονοειδές ἀεί 

ὄν» [Συµπ. 211b] είναι «εἰλικρινές, καθαρόν, ἄµικτον, µὴ ἀνάπλεων σαρκῶν τε 

ἀνθρωπίνων καὶ χρωµάτων καὶ ἄλλης πολλῆς φλυαρίας θνητῆς» [Συµπ. 211e]. 

                                                           
151 Πολιτεία, VI 509a. 
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Από τον Φίληβο µαθαίνουµε πως το τρίπτυχο οµορφιά, συµµετρία, αλήθεια δεν είναι 

άλλο παρά οι διαφορετικοί τρόποι εµφάνισης ενός µοναδικού, υπέρτατου είδους, και 

αυτό είναι το ἄριστον 152. 

Πέρα όµως από τους χαρακτηρισµούς και τις ιδιότητές του, τι είναι το αγαθό 

και τι αντιπροσωπεύει στην γνωστική αλλά και οντολογική κλίµακα; Αναφορικά µε 

το πρώτο ερώτηµα, ο Πλάτων σπανίως κάνει λόγο για την ιδέα-αρχή 153 που αποτελεί 

το µέγιστον µάθηµα, καθώς είναι τοποθετηµένη στα έσχατα όρια του νοητού και 

γίνεται προσιτή στην όραση της ψυχής µε µεγάλη δυσκολία, όπως µαθαίνουµε από 

την Πολιτεία [517  b8-c1]. Ωστόσο, µπορούµε να ψηλαφίσουµε το εννοιολογικό του 

περιεχόµενο από τις αναφορές που γίνονται σ’ αυτό κυρίως από το διαλογικό έργο. 

Από την Πολιτεία µέσω της αναλογίας του ήλιου µαθαίνουµε ότι το αγαθό αποτελεί 

τον αναγκαίο τρίτο όρο, ο οποίος παρεµβάλλεται ως ζυγός 154 µεταξύ της γνώσης και 

των αντικειµένων αυτής, προκειµένου τα τελευταία να εγνωσθούν [Πολ. 507 c10-e2]. 

Έτσι, όπως ο ήλιος αποτελεί την αιτία της όρασης, κατά τον ίδιο τρόπο  και το αγαθό 

αποτελεί την προϋπόθεση του ειδέναι και της αλήθειας [Πολ. 508 e3-4]155. 

Το αγαθό ως παρεµβαλλόµενος τρίτος όρος εµφανίζεται και στον Φίληβο, όπου εδώ, 

υπό την µορφή της συµµετρίας και της αναλογίας, αποτελεί «την αιτία για όσα 

γίνονται κατά την ανάµειξη και ότι εξαιτίας αυτού, που είναι αγαθό, έχει γίνει και 

                                                           
152 Φιληβος  [65 b1-2]: «…ὁπότερον αὐτοῖν τοῦ ἀρίστου συγγενέστερόν τε καὶ τιµιώτερον ἐν 
ἀνθρώποις τέ ἐστι καὶ θεοῖς». Η υπογράµµιση δική µου.  Αυτή η τριπλή φανέρωση του αγαθού θα 
µπορούσε να παραλληλιστεί µε την τριµερή διάκριση της ψυχής στην Πολιτεία, όπου στην οµορφιά 
αντιστοιχεί το βουλητικό-αισθητικό τµήµα της, στη συµµετρία αντιστοιχεί το θυµοειδές, που 
προσπαθεί να επιβάλλει την αναλογία και το µέτρο, στην αλήθεια αντιστοιχεί το λογιστικό ως το µέρος 
εκείνο της ψυχής που ιχνηλατεί τις ιδέες.  Συνεπώς, η κατάκτηση και των τριών αυτών εκφάνσεων της 
ψυχής είναι που σηµατοδοτεί την επιστροφή της ψυχής στον εαυτό της ως ενιαίας και ολοπαγούς 
οντότητας, καθώς ως ένα προτρέπει και ο Σωκράτης τον Πρώταρχο στον Φίληβο να θεωρηθεί το 
αγαθό, παρά την τριµερή υπόστασή του. Τότε, αν το αγαθό και η ψυχή έχουν τέτοια αντιστοιχία, γιατί 
η ψυχή το θέτει ως κάτι έτερον προς αυτήν, αφού αποτελεί την απόβλεψή της; Η απάντηση θα 
µπορούσε να είναι η εξής;: το αγαθό παραµένει η απόβλεψη και το πρότυπο της ψυχής, όσο αυτή 
παραµένει διηρηµένη και σκόρπια µέσα στη γνωστική κλίµακα. Το αγαθό θα µπορούσαµε να πούµε 
πως αντιπροσωπεύει µια απόλυτη µορφή ψυχής, εµφορούµενη από λογικότητα, συµµετρία, 
κανονικότητα, ικανή να συγκροτήσει τον κόσµο και το είναι. Γι αυτό στον Τίµαιο αυτή η απόλυτη 
ψυχή γίνεται η ψυχή του κόσµου συγκροτώντας τον και προσδίδοντάς του κανονικότητα κίνησης και 
συµµετρική δοµή, ώστε να χαρακτηρίζεται από λογικότητα και ως εκ τούτου να είναι γνώσιµος.      
153 Ότι το αγαθό δεν αποτελεί απλώς µια ακόµα ιδέα, ουσία, αλλά αρχή, δηλώνεται µε τον πιο ρητό και 
κατηγορηµατικό τρόπο στην Πολιτεία 509 b8-10 “oὐκ οὐσίας ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ,  ἀλλ’ ἔτι ἐπέκεινα 
τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάµει ὑπερέχοντος”, 511 b  “…τὸ ἕτερον τµῆµα τοῦ νοητοῦ …ὁ λόγος 
ἅπτεται …τὰς ὑποθέσεις ποιούµενος οὑκ ἀρχὰς ἀλλὰ τῷ ὄντι ὑποθέσεις, οἷον ἐπιβάσεις ὁρµάς,  
ἵνα µέχρι τοῦ ἀνυποθέτου ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν ἰών…”, 511 d2 “καίτοι νοητῶν ὄντων µετὰ 
ἀρχῆς ”. Η υπογράµµιση δική µου.    
154 Πολιτεία [507 e6-508 a2]: «οὐ σµικρᾷ ἄρα ἡ τοῦ ὁρᾶν αἴσθησις καὶ ἡ τοῦ ὁρᾶσθαι δύναµις 
τῶν ἄλλων συζεύξεων τιµιωτέρῳ ζυγῷ ἐζύγησαν, εἴπερ µὴ ἄτιµον τὸ φῶς». Η υπογράµµιση δική 
µου. 
155 «τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν …αἰτίαν δ’ ἐπιστήµης οὖσαν καὶ ἀληθείας». 



 67

αυτή τέτοιου είδους» [Φιλ. 65 a3-5]156. Η παρουσία του τρίτου όρου υπό την µορφή 

της αναλογίας κρίνεται αναγκαία γιατί «οποιαδήποτε ανάµειξη, µε όποιον τρόπο κι αν 

γίνει, αν δεν πετύχει το µέτρο και τη σωστή αναλογία (µέτρου καὶτῆς συµµέτρου 

φύσεως µὴ τυχοῦσα), καταστρέφει αναγκαστικά τα συστατικά της και πρώτα απ’ 

όλα τον εαυτό της ολόκληρο˙ διότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ανάµειξη, αλλά στην 

πραγµατικότητα κάποια συγκεχυµένη συσσώρευση ασυγχώνευτων συστατικών για 

όποιον κάθε φορά την έχει» [Φιλ. 64 d9-e3]157. 

Το αγαθό µε το εννοιολογικό περιεχόµενο του ζυγού και της αναλογίας ως των 

αναγκαίων ενδιάµεσων όρων κάνει την εµφάνισή του και στον Τίµαιο [31 b8-c4], 

προκειµένου εδώ να επιτευχθεί η δηµιουργία του κόσµου158. 

Στον Φαίδωνα επίσης µαθαίνουµε για την πεποίθηση του Σωκράτη ότι το 

«ἀγαθὸν καὶ δέον» (=το καλό και το πρέπον) συνιστά την αρχή που «συνέχει τον 

κόσµο», άρα και την αιτία της γενικής τάξης του σύµπαντος. Συνεπώς, οι φυσικοί 

φιλόσοφοι κατηγορούνται ότι λαθεµένα νοµίζουν πως «τὸ ἀγαθὸν καὶ δέον συνδεῖ 

καὶ συνέχει οὐδὲν» [Φαιδ. 99 c5]. Λησµονούν ότι «η υποχρέωση είναι ο κρίκος που 

συνδέει όλα τα πράγµατα 159. 

Από αυτά φαίνεται πως το αγαθό λειτουργεί ως η προϋπόθεση του ειδέναι και 

ως η αρχή εκείνη που συγκροτεί και θεµελιώνει το είναι, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται 

µαζί τoυ160. Έτσι, «η ιδέα του αγαθού υπερβαίνει την οντότητα (ουσία), καθώς 

λειτουργεί ως η αρχέγονη απαρχή που θέτει την ουσία. Πριν από το είναι υπάρχει 

λοιπόν µια οντοθετική πράξη, στην οποία ανάγεται η ύπαρξη» 161. 

Από το παραπάνω διατύπωµα συνάγεται η ανωτερότητα του αγαθού έναντι 

του είναι (νοητού και αισθητού). Κι αυτό γιατί «το άρρητο αξίωµα είναι ότι το 

ανώτερο στην αξιολογική ιεράρχηση είναι και “πρότερον” στην τάξη της γέννησης: 

το κράτιστον είναι και πρεσβύτατον (Νόµοι 895 b5-6), το ἀρχόµενον είναι 

                                                           
156 Φίληβος, εκδ. Κάκτος, µετάφραση Ορέστης Περδικίδης, Αθήνα 1993. 
157 Φίληβος, όπ. παρ.  
158 «δύο δὲ µόνω καλῶς συνίστασθαι τρίτου χωρὶς οὐ δυνατόν ˙ δεσµὸν γὰρ ἐν µέσῳ δεῖ τινα 
ἀµφοῖν συναγωγὸν γίγνεσθαι. δεσµῶν δὲ κάλλιστος ὃς ἄν αὑτὸν καὶ τὰ συνδούµενα ὅτι 
µάλιστα ἓν ποιῇ, τοῦτο δὲ πέφυκεν ἀναλογία κάλλιστα ἀποτελεῖν». Το χωρίο που παρατίθεται 
είναι από την ερµηνευτική έκδοση του Β Κάλφα. 
159 Η αναφορά στον Φαίδωνα βασίστηκε στο σχόλιο του Taylor στο Πλάτων, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., σελ. 663.  
160 Πολιτεία [509 a1-5]: «Κι όπως εκεί ήταν σωστό να νοµίζεις  ότι το φως και η όραση έχουν 
συνάφεια µε τον ήλιο αλλά όχι και να τα θεωρείς ότι ταυτίζονται µε αυτόν, έτσι κι εδώ να νοµίζεις ότι 
και τα δύο αυτά, η γνώση και η αλήθεια, έχουν συνάφεια µε το Αγαθό, δεν είναι όµως σωστό να 
ταυτίζεται το ένα ή το άλλο από αυτά µε το Αγαθό, αλλά πρέπει στη φύση του Αγαθού να αποδίδεται 
ακόµη µεγαλύτερη τιµή». Μετάφραση Ν.Μ.Σκουτερόπουλος, Πολιτεία, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2002.    
161 Θ. Πενολίδης, όπ. παρ., σελ. 29. 
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ὕστερον  (Νόµοι 892 b7-8)162. Το ερώτηµα όµως που προκύπτει είναι µε ποιον τρόπο 

θεµελιώνεται αυτή η ανωτερότητα. Μια πρώτη απάντηση θα µπορούσε να δοθεί µέσα 

από το πεδίο της φυσικής. Αναλύοντας και ιεραρχώντας τα είδη των κινήσεων, η 

αυτοκίνηση θα τοποθετηθεί στην κορυφή της ιεραρχίας, ως η κίνηση στην οποία 

ανάγονται όλες οι άλλες κινήσεις. Ωστόσο, η ίδια δεν ανάγεται πουθενά, 

αποτελώντας έτσι την αρχή όλων των κινήσεων. Κατά πόσο όµως νοµιµοποιούµαστε 

να ανάγουµε το αγαθό στη σφαίρα των κινήσεων; Νοµίζω πως ο Κρατύλος θα 

µπορούσε να στηρίξει µια τέτοια προσέγγιση. Όταν ο Σωκράτης, κυριευµένος από 

οίστρο, επιχειρεί ένα πλήθος ετυµολογήσεων, φτάνοντας στην έννοια του αγαθού θα 

το ετυµολογήσει ως «διϊόν, παναπεί διατρέχον» [419 a3]163. Με τα ίδια εννοιολογικά 

και ερµηνευτικά εργαλεία θα προσεγγίσει και την έννοια της δικαιοσύνης [412 c6 - 

413 a1], έννοια συνώνυµη του αγαθού, όπως θα δούµε στην Πολιτεία 164. 

Ανεξάρτητα από το κατά πόσο ευσταθούν ή όχι ως προς την επιστηµονική 

τους εγκυρότητα οι ετυµολογήσεις αυτές, το σηµαντικό είναι ότι ο Πλάτων φαίνεται, 

(περισσότερο από διαίσθηση ίσως παρά από θέση) να είναι προσανατολισµένος 

αρκετά νωρίς προς µια τέτοια θεώρηση του αγαθού. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης θα 

βρει την ολοκλήρωσή του στον Σοφιστή, όπου θα χαρακτηρίσει το ον ως δύναµη [247 

e4] «τὰ ὄντα ὡς ἔστιν οὐκ ἄλλο τι πλὴν δύναµις». 

Αν σε αυτά τα συµφραζόµενα συµπεριληφθεί η αυτοτέλεια του αγαθού έναντι 

των υπολοίπων ιδεών και των αισθητών αποτυπωµάτων τους, εύλογα προκύπτει ότι 

στο αγαθό προσιδιάζει η αυτοκίνηση. Η έννοια όµως της αυτοκίνησης ως αιτίας όλων 

των άλλων κινήσεων, µας παραπέµπει ευθέως στο 245 c του Φαίδρου, όπου εκεί η 

κίνηση αυτή αποτελεί τη φύση της ψυχής. Αυτή  «η αυτοτέλεια είναι που 

κατοχυρώνει στον Τίµαιο την ανωτερότητα και τη λογική πρόταξη της ψυχικής 

αυτοκίνησης»165. 

Συνεπώς, αν το αγαθό είναι “διϊόν” και ως τέτοιο σχετίζεται οργανικά µε την 

αυτοκίνηση, και η αυτοκίνηση αποτελεί τη φύση της ψυχής, δεν θα ήταν νοµίζω 

                                                           
162 Β. Κάλφας, Τίµαιος, σελ. 89. 
163 Κρατύλος, µετάφραση Γ. Κεντρωτής. Επίσης βλ. [412 c4-5]: «Στο αγαστό, λοιπόν του θοού…στο 
αξιοθαύµαστο, δηλαδή της ταχύτητας ανήκει και το “αγαθόν”».    
164 «…όσοι θεωρούν ότι το σύµπαν κινείται, υποθέτουν ότι το µεγαλύτερο µέρος του είναι φτιαγµένο 
έτσι, ώστε να µην κάνει τίποτε άλλο παρά να προχωράει, και ότι υπάρχει κάτι που το διαπερνά, µέσω 
του οποίου γίνεται ό,τι γίνεται…Επειδή λοιπόν αυτό το κάτι επιτροπεύει όλα τ’ άλλα πράγµατα ως 
διαϊόν αυτά…δηλαδή διατρέχοντάς τα…ορθώς το ονόµασαν “δίκαιον”, αφού στην αρχική λέξη 
πρόσθεσαν χάριν ευφωνίας ένα κάππα». Μετάφραση Γ. Κεντρωτής.  
165 Β. Κάλφας, όπ.παρ, σελ. 89. 
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παράλογο να υποστηρίξουµε πως η ψυχή και το αγαθό στην πραγµατικότητα 

αποτελούν το ίδιο πράγµα. Ως εκ τούτου, µε βάση τα όσα εκτέθηκαν, δικαιολογείται 

η τοποθέτησή του στην κορυφή της πυραµίδας του είναι (νοητού και αισθητού), 

αποτελώντας την αρχή που το συγκροτεί και το θεµελιώνει. 

Η αρχή αυτή για τον Πλάτωνα δεν είναι κάποια ιδέα θεωρητικού χαρακτήρα, 

αλλά η ίδια η αρχή των ηθικοπολιτικών αξιών. Αυτό, σε συνάρτηση µε τη 

δυνατότητά της να συγκροτεί το είναι διαπερνώντας το, εξηγεί επιπλέον γιατί  το 

ηθικό αίτηµα, που υπάρχει διάχυτο στο διαλογικό έργο, αγκαλιάζει κάθε πτυχή της 

πραγµατικότητας (κοινωνική οργάνωση, πολιτική, επιστήµη, τέχνη, παιδεία). 

Μέχρι στιγµής είδαµε πού βρίσκεται το θεωρητικό έρεισµα της λογικής και 

αξιολογικής ανωτερότητας του αγαθού ως αρχής. Από την Πολιτεία όµως µαθαίνουµε 

ότι η αρχή αυτή κείται στο επέκεινα της ουσίας166. Το ερώτηµα που γεννιέται είναι σε 

τι εξυπηρετεί αυτή η υπερβατική θεµελίωση του αγαθού (και συνακόλουθα και των 

ταυτόσηµων εκφάνσεών του, όπως η δικαιοσύνη, η αναλογία, η αλήθεια, η οµορφιά);   

Το ερώτηµα ίσως  µε καντιανούς όρους προσέγγισης θα µπορούσε να απαντηθεί 

καλύτερα, και φαίνεται να απαντιέται σε δύο επίπεδα: αφενός, αντίθετα απ’ ό,τι 

συµβαίνει στην επιστηµονική σφαίρα, όπου ο άνθρωπος είναι δέσµιος των 

κατηγοριών και της αιτιοκρατίας, στη σφαίρα της ηθικής σπάζει τον κύκλο των 

κατηγοριών και ελεύθερος συναντά τον κόσµο της νοητής πραγµατικότητας, 

αφετέρου, το πέρασµα στο ανυπόθετο – απόλυτο επιτρέπει τη σύλληψη του κόσµου 

ως πραγµατικού, λογικού και προσιτού στη γνώση, ικανοποιώντας ταυτόχρονα την 

απαίτηση του πνεύµατος για µια συνολική ερµηνεία και κατανόηση. 

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της οντογενετικής εξάρτησης της γνώσης από το 

αγαθό είναι που ο Πλάτων αρνείται εµφατικά τη δυνατότητα να µπορέσει η υπέρτατη 

αλήθεια να εγκιβωτιστεί µέσα στο πλαίσιο του λόγου και να µετατραπεί σε γνώση-

µάθηµα, για να καταλήξει στη δογµατικού τύπου διατύπωση της Ζ΄επιστολής «ῥητὸν 

γὰρ οὐδαµῶς ὡς ἄλλα µαθήµατα» [341 c6-7]. Έτσι, φτάνουµε µπροστά σε µια από 

τις πιο καίριες και αιχµηρές έννοιες της πλατωνικής φιλοσοφίας, το άρρητο. 

Πρόκειται για έννοια που έχει πυροδοτήσει πολλές διαµάχες ανάµεσα στους 

µελετητές για την ερµηνεία της πλατωνικής σκέψης αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό, 

µια και πολύ εύκολα παραπέµπει σε µια έννοια µυστικιστικού και θεολογικού 

                                                           
166 Πολιτεία [VI 509 b8-9]: «οὐκ οὐσίας ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ,  ἀλλ’ ἔτι ἐπέκεινα τῆς οὐσίας». 
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αγνωστικισµού. Ας προσπαθήσουµε όµως να ψηλαφίσουµε την έννοια αυτή και το 

πώς αναπτύσσεται µέσα από το ίδιο το πλατωνικό έργο. 

Κατ’ αρχάς, ακολουθώντας την προηγούµενη πορεία συλλογισµών φαίνεται 

λογικό και απολύτως εξηγήσιµο γιατί υποστηρίζει το άρρητο του αγαθού. Αν το 

αγαθό αποτελεί τη δυνατότητα συγκρότησης του είναι και την πρώτη προϋπόθεση της 

γνωσιµότητάς του, δεν µπορεί η αιτία της γνώσης να συνιστά η ίδια γνώση. 

Γνωρίζω σηµαίνει ενοποιώ˙ και ενοποιώ σηµαίνει να µπορώ να βρίσκω τους 

νοηµατικούς δεσµούς µεταξύ των αποσπασµατικών και ετερόκλητων φαινοµένων ή 

εµπειριών του είναι (νοητικού και αισθητού), προκειµένου να αποκαλυφθεί η 

νοηµατική του αλληλουχία. 

Επιπλέον, αν η συγκροτησιακή αρχή του είναι και του ειδέναι ορίζεται ως 

νόηµα, το να θέσω την αρχή αυτή ως αντικείµενο του στοχασµού µου σηµαίνει ότι η 

συνείδησή µου προσπαθεί να νοήσει µε όρους νοήµατος (=γνώσης) την νοηµατική 

αλληλουχία του νοήµατος, δηλαδή να περιγράψει το νόηµα του νοήµατος. Αυτό, 

όµως, είναι λογικά παράδοξο. Όπως η κίνηση δεν κινείται και η ζωή δεν ζει, κατά τον 

ίδιον τρόπον το νόηµα δεν έχει νόηµα, αλλά το ίδιο αποτελεί την προϋπόθεση 

παραγωγής νοήµατος. 

Επιπλέον, το αγαθό στον ύστερο Πλάτωνα φαίνεται να µεταστοιχειώνεται σε 

µια έννοια αναλογίας και συµµετρίας. Ως αναλογία ορίζεται «η χαρακτηριστικά 

αόριστη σχέση»167. Ως τέτοια δεν κάνει τίποτε άλλο από το να λειτουργεί ως η 

δύναµη εκείνη που ορίζει το πλαίσιο, εντός του οποίου θα υπαχθούν σε µια 

συντεταγµένη σχέση οι οµοιότητες που παράγει η διαίρεση, οµοιότητες που δεν 

κάνουν άλλο από το να λειτουργούν ως ο διαλεκτικός αντίποδας της αναλογίας. 

∆ηλαδή, αποτελούν τη χαρακτηριστικά προσδιορισµένη (συγκεκριµένη) σχέση, η 

οποία παρέχει υπόσταση αλλά και δυνατότητα κατανόησης της αναλογίας ως 

αόριστης σχέσης. Στα προηγούµενα κεφάλαια υποστηρίχτηκε πως αυτή η 

προσδιορισµένη σχέση (η σύνταξη των οµοιοτήτων ή συµπλοκή των ειδών) είναι που 

συνιστά το λόγο. Συνεπώς, όπως γράφει ο Πενολίδης, «άρρητο σηµαίνει εκείνο στο 

οποίο η αναλογία δεν µπορεί να αναφερθεί (να αποβλέψει) ως σε έναν αντικειµενικό 

προσδιορισµό, αφού αυτό είναι ο ίδιος ο εαυτός της»168. 

Το άρρητο του αγαθού θα µπορούσε να βρει την εξήγησή του και µέσα από 

την πλατωνική κοσµολογία. Και γίνοµαι πιο σαφής. Πιστεύω πως το αγαθό ως 

                                                           
167 Θ. Πενολίδης, όπ. παρ. σελ. 23. 
168 Θ. Πενολίδης, όπ. παρ. σελ. 25. 
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αναλογία διαδραµατίζει έναν ρόλο αντίστοιχο µε εκείνον της Υποδοχής στον Τίµαιο. 

Μια σύνοψη των χαρακτηριστικών που της αποδίδονται θα µπορούσε ίσως να 

επιβεβαιώσει την παραπάνω άποψη. Η Υποδοχή, όπως περιγράφεται από τον Τίµαιο 

είναι : 

- απαλλαγµένη από κάθε µορφή. 

- δεν ταυτίζεται µε τα στοιχεία που εκτυπώνονται εντός της (ούτε και µε τις ιδέες). 

- δεν ταυτίζεται ούτε και µε τις ενώσεις τους. 

- αποτελεί τον αναγκαίο ενδιάµεσο τρίτο όρο µεταξύ αισθητών και ιδεών. 

- αποτελεί τη µήτρα κάθε γένεσης. 

- αποτελεί το ανεξάρτητο και αόρατο υπόστρωµα κάθε αισθητής και υλικής 

ύπαρξης. 

Η εισαγωγή της κρίνεται αναγκαία γιατί : 

- παρέχει ένα επίπεδο ύπαρξης στα αισθητά. 

- διατηρεί τις διακριτές υποστάσεις των αισθητών και των νοητών. 

Πώς φτάνουµε σ’ αυτήν ; 

- Μ’ έναν νόθο συλλογισµό (Τιµ. 52 b1-2). 

Από το αυτό το τελευταίο θα συνεχίσω την αιτιολόγηση του αρρήτου του αγαθού. Ο 

Moreau σχολιάζει το παραπάνω χωρίο169 : «Η ουσία της Χώρας είναι η παντελής 

έλλειψη ουσίας, είναι η ουσία του απείρου. Όταν προσπαθούµε να πετύχουµε µια 

θετική αναπαράσταση της Χώρας, εµφανίζεται στο προσκήνιο η φαντασία –όχι η 

αίσθηση ούτε η νόηση. Αυτός είναι ο νόθος συλλογισµός που µας προσφέρει εικόνες 

και µάλιστα ονειρικές». 

Το παραπάνω σχόλιο νοµίζω πως σχεδόν αβίαστα µας παραπέµπει στην έννοια 

του µύθου. Άραγε, πότε ο Πλάτων αναγκάζεται να καταφύγει στον µύθο; Η απάντηση 

είναι προφανής: όταν ο εννοιακά προσδιορισµένος λόγος και τα εργαλεία του δεν 

µπορούν να έχουν πρόσβαση στον ουσιακό πυρήνα της δοµής του όντος. Οι εικόνες 

του µύθου, ένα κράµα αίσθησης και νόησης, επιχειρούν να περιγράψουν αυτό που 

έννοιες δεν µπορούν να αναλύσουν, το πραγµατικότατο ον. Το ον αυτό, καθώς 

στερείται ουσίας, δεν έχει περιεχόµενο. Οπότε, κάθε απόπειρα εννοιολογικής 

προσέγγισής του είναι καταδικασµένη σε αποτυχία. 

Αν το αγαθό προσδιοριζόταν από σηµασιολογικό περιεχόµενο, θα ήταν και 

αυτό ιδέα (= οντότητα, ουσία)· κι εφόσον τις ιδέες µπορεί να τις προσεγγίσει και να 

                                                           
169 Τον  Moreau παραθέτει ο Β. Κάλφας, όπ. παρ. σελ. 427. 
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τις συλλάβει η διάνοια και ο λόγος, κατά τον ίδιον τρόπο θα µπορούσε να συλληφθεί 

και το αγαθό ως το υπέρτατο αντικείµενο της έλλογης σκέψης. Αν όµως συνέβαινε 

κάτι τέτοιο, δεν θα µπορούσε να κατασφαλιστεί ως έγκυρη ούτε η γνώση του αγαθού, 

ούτε ότι πρόκειται για το υπέρτατο γνωστικό αντικείµενο. Υπέρτατο σηµαίνει όριο. 

Αν η πρωταρχή του όντος ενταχθεί µέσα στην σφαίρα των αντικειµένων της γνώσης, 

αυτόµατα αίρεται η ίδια η έννοια του υπέρτατου, γιατί η θεµελίωσή του ως τέτοιου θα 

επέβαλλε στην ουσία την ύπαρξη ενός περαιτέρω κριτηρίου, βάσει του οποίου θα 

εθεωρείτο «υπέρτατο». Συνεπώς, διακυβεύεται στο σύνολό του το ίδιο το γνωστικό 

οικοδόµηµα. Πρόκειται για την κριτική του Αριστοτέλη, που είναι γνωστή ως  

«επιχείρηµα του τρίτου ανθρώπου». Γι αυτό το λόγο, λοιπόν, είναι κατ’ ουσίαν 

άρρητο το αγαθό, γιατί δεν είναι ιδέα (= εικόνα, σηµαίνον), αλλά τόπος της 

συνάντησης ενός σηµαίνοντος µε όλα τα σηµαινόµενά του στην απόλυτη πληρότητα 

και ενικότητά τους. Το ότι δεν αποτελεί ιδέα το αγαθό ο Πλάτων το διατυπώνει µε 

τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο στην Πολιτεία: «οὐκ οὐσίας ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ» [VI 

509 b8-9]. Συνεπώς, η υπέρτατη αρχή δεν έχει περιεχόµενο. Για το λόγο αυτό 

τοποθετείται στη σφαίρα του επέκεινα της ουσίας. 

Ωστόσο, η έννοια του αρρήτου δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει αποκλειστικά 

και µόνο την επιστολή. Κατά τη γνώµη µου, ολόκληρο το διαλογικό εµφορείται από 

την έννοια αυτή, όπου η διαφορά µε την Ζ΄ επιστολή στην πραγµατικότητα φαίνεται 

να είναι διαφορά ύφους και τόνου κατά την διατύπωση. Και γίνοµαι πιο σαφής. 

Όταν διαβάζουµε στον Σοφιστή πως το “είναι” είναι ανώτερο από τη γλώσσα, 

στην ουσία αυτή η αξιολογική ανωτερότητα του πρώτου έναντι του δευτέρου νοµίζω 

πως παραπέµπει στην έννοια του αρρήτου, αφού, ως ανώτερο, το είναι δεν είναι 

δυνατό να µπορέσει να περιχαρακωθεί µέσα στα πλαίσια του γλωσσικά και εννοιακά 

εκπεφρασµένου λόγου. Συνεπώς, πάντα κάτι θα υπολείπεται από αυτό που ο λόγος 

κάθε φορά θα επιχειρεί να αιχµαλωτίσει. Μ’ άλλα λόγια, όσο ο λόγος και οι έννοιες 

θα διεισδύουν στην ουσία του όντος αποκαλύπτοντάς το, την ίδια στιγµή το ίδιο αυτό 

ον θα αποσύρεται στα ενδότερα της νοηµατικής του συγκρότησης. Μ’ αυτό το 

πνεύµα µπορεί να διαβαστεί το [248 d10-e4] του Σοφιστή 170. 

Επίσης, ο Θεαίτητος θα µπορούσε να υποστηρίξει την έννοια αρρήτου του 

αγαθού. Αν ένα σύνθεµα, µια συλλαβή, αποτελεί ένα όλο, αυτό είναι διαφορετικό από 
                                                           
170 ΞΕ. «Καταλαβαίνω, αν µη τι άλλο αυτό εδώ, τουλάχιστον, ότι αναγκαστικά αν το να γνωρίζει 
κανείς θα είναι όντως να ενεργεί κάτι, αναγκαστικά το πράγµα που γνωρίζεται συµβαίνει να πάσχει, 
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τα στοιχεία που το συνθέτουν [205 b]171. Στην ερώτηση του Σωκράτη προς τον 

Θεαίτητο αν µπορεί να αναφέρει άλλα µέρη του συνθέµατος, τα οποία όµως να µην 

αποτελούν στοιχεία του, ο δεύτερος απαντά αρνητικά. Έτσι, ο Σωκράτης καταλήγει 

να θεωρήσει το σύνθεµα (βλέπε όλον) ως µία αδιαίρετη µορφή [205 c2] «µία τις 

ἀµέριστος συλλαβὴ ἄν εἴη». Στο [245 d4-5] θα ταυτίσει τη συλλαβή µε τα στοιχεία 

ως προς το αδιαίρετο της µορφής τους. Για τα στοιχεία όµως, εξαιτίας αυτής ακριβώς 

της ιδιότητάς τους, απέδειξε ότι δεν έχουν λόγο [203 b]. Έτσι, αν τα στοιχεία δεν 

έχουν λόγο, και η συλλαβή ταυτίζεται µ’ αυτά ως προς το αδιαίρετο της µορφής τους, 

τότε και το σύνθεµα (ως όλον) δεν έχει λόγο. Αν, τώρα, το αγαθό µε τη σειρά του 

προσδιοριστεί µε τους όρους του συνθέµατος, δηλαδή ως όλου, που ωστόσο δεν 

ταυτίζεται µε τις επιµέρους εκφάνσεις του, µπορούµε να καταλάβουµε γιατί είναι 

άρρητο. Εδώ αξίζει να τονιστεί ότι δεν τίθεται ζήτηµα γνωσιµότητας (η οποία δεν 

αµφισβητείται), αλλά ανάλυσης και περαιτέρω εξήγησης της δοµής αυτού του όλου. 

Συνεχίζοντας την καταγραφή αυτή, ο Τίµαιος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

ως ένα ακόµα παράδειγµα υποδήλωσης του αρρήτου του αγαθού. Αν 

παραλληλίσουµε την αιτία που συγκροτεί το είναι µε τον πλατωνικό δηµιουργό, «τὸν 

πατέρα καὶ ποιητὴν τοῦδε τοῦ παντὸς», ο οποίος «ἐβουλήθη γενέσθαι 

παραπλησίως ἑαυτῷ [τα πάντα]» [29 e3], δηλαδή αναλογικά και συµµετρικά προς 

αυτόν, όπως ακριβώς λειτουργεί το αγαθό, αυτόν λοιπόν τον δηµιουργό «εὑρεῖν τε 

ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν» [28 c4-5]. 

Ασφαλώς, από αυτή την καταγραφή δεν θα µπορούσε να µην γίνει αναφορά 

στο Συµπόσιον [210 a6-9]: «Ούτε αφετέρου θα του παρουσιασθή το ωραίον υπό την 

µορφήν ενός προσώπου ή χειρών ή άλλου τινος σωµατικού, και ούτε υπό την µορφήν 

ενός λόγου ή µιας επιστήµης…»172

Επιπλέον, το γεγονός της ύπαρξης απορητικών διαλόγων, οι οποίοι δεν 

καταλήγουν σε κανέναν ακριβή ορισµό των εννοιών που εξετάζονται, νοµίζω πως 

µαρτυρεί ή συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης του αρρήτου ως δοµικού στοιχείου της 

πλατωνικής σκέψης. Αυτό, όπως αναφέρει ο Κεντρωτής συµβαίνει γιατί «η γλώσσα –

όπως άλλωστε και η γνώση- δεν επιτρέπει να ανασύρουµε εξ ολοκλήρου το πέπλο 

                                                                                                                                                                      
οπότε, σύµφωνα µε τη λογική αυτή, η ουσία ως κάτι που γνωρίζεται από τη γνώση, όσο γνωρίζεται 
τόσο και κινείται για το λόγο ότι πάσχει…». Μετάφραση Η.Π.Νικολούδης, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1993. 
171 Αυτό µας παραπέµπει ευθέως στον Σοφιστή [245 a1-3]: «ΞΕ.: Πλην όµως αυτό που έχει µέρη τίποτε 
δεν εµποδίζει να τίθεται πάνω σ’ όλα τα µέρη του η σφραγίδα του ενός και µε τον τρόπο αυτό ενώ 
είναι πᾶν  και ὅλον να είναι ένα».Σοφιστής, όπ. παρ.   
172 Πλάτωνος “Συµπόσιον”, µετάφραση Ι. Συκουτρής, εκδ. Εστίας, Αθήνα 1999.  
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που της κρύβει όλα εκείνα, που µπορεί µεν να τα προσεγγίζει διαρκώς, αλλά αδυνατεί 

στο διηνεκές να τα θέσει υπό την αδιατάρακτη κατοχή της»173. 

Πηγαίνοντας παραπέρα, όπως έχει ήδη ειπωθεί, η επιστράτευση των µύθων, 

στην υπηρεσία της προσπέλασης του νοηµατικού βάθους των εννοιών που 

εξετάζονται, όταν ο λόγος και η εννοιολογική του σκευή αδυνατούν να το 

προσεγγίσουν, έχω τη γνώµη πως µε το ρητό της εκφοράς τους τονίζουν περισσότερο 

το άρρητο αυτού που περιγράφουν. 

Ωστόσο, αξίζει να σταθούµε λίγο ακόµα στην έννοια αυτή και να την 

προσεγγίσουµε µε µεγαλύτερη προσοχή. Όταν ο Πλάτων κάνει λόγο για το άρρητο 

του απόλυτου όντος δεν µας παραπέµπει στην σιωπή, αλλά στην πραγµατικότητα του 

ανθρώπου, στις δεσµεύσεις και τους περιορισµούς της ύπαρξής του. Αυτό δηλώνει η 

προτροπή του Τίµαιου προς τον Σωκράτη , όταν δηλώνεται η µεθοδολογική διάκριση 

του εικότος λόγου: «Μάλλον πρέπει να είµαστε ικανοποιηµένοι αν καταλήξουµε στις 

πιο εύλογες εξηγήσεις, όταν αναλογιστούµε ότι τόσο εγώ που µιλώ όσο κι εσείς που 

κρίνετε έχουµε ανθρώπινη φύση˙ συνεπώς, πρέπει να αποδεχόµαστε για όλα αυτά την 

εύλογη εξιστόρηση και να µην επιδιώκουµε τίποτε περισσότερο» [29 c7-d3]174. 

Έχοντας αυτό ως πρωταρχικό δεδοµένο, ας δούµε πιο προσεκτικά τα χωρία 

[344 d 8-9] και [342 e1-3]  από τη Ζ΄ επιστολή , και το [439 d8-9] του Κρατύλου. 

«…οὐκ ἂν αὐτά ἐτόλµησεν εἰς ἀναρµοστίαν καὶ ἀπρέπειαν ἐκβάλειν» [344 d8-

9]˙ «οὐ γὰρ ἂν τούτων µή τις τὰ τέτταρα λάβῃ ἁµῶς γέ πως, οὔποτε τελέως 

ἐπιστήµης τοῦ πέµπτου µέτοχος ἔσται» [342 e1-3]˙ «Ἆρ’ οὖν οἷόν τε προσειπεῖν 

αὐτὸ ὀρθῶς, εἰ ἀεὶ ὑπεξέρχεται…;» [439 d8-9]. Από αυτά τα χωρία µπορούµε να 

συµπεράνουµε πως ο Πλάτων δεν αρνείται την διά λόγου (γραπτού ή προφορικού) 

παρουσίαση της απόλυτης αρχής που διέπει το είναι, αλλά είτε εκφράζει το δισταγµό 

του για το βεληνεκές και τα όρια αυτής της αποκάλυψης του είναι, αφού «οὐ τελέως» 

ή η απορία για το «ὀρθῶς» του Κρατύλου δεν σηµαίνει “καθόλου”, αλλά “όχι µε 

απόλυτη πληρότητα και καθοριστικά” ούτε και “τελεσίδικα” (τέλος= τέλος, σκοπός, 

ολοκλήρωση)175˙ είτε εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο παρουσίασης αυτών των 

αληθειών. Όταν κρίνει αρνητικά αυτούς που γράφουν ανάρµοστα και απρεπώς περὶ 

                                                           
173 Γ.Κεντρωτής. όπ. παρ., σελ. 15.  
174 Τίµαιος, µετάφραση Β.Κάλφας, όπ., παρ., σελ. 201. 
175 Τόσο η έννοια του λόγου, όσο και οι έννοιες του ρητού και του άρρητου προέρχονται από τον χώρο 
των µαθηµατικών. Στα µαθηµατικά άρρητος δεν είναι ο αριθµός που δεν µπορεί να γραφεί, αλλά ο 
αριθµός που δεν µπορεί να απεικονιστεί ως αναλογία, κλάσµα, σχέση τινός προς έτερον µέγεθος. Κατά 
τον ίδιο τρόπο, το άρρητο του λόγου δεν παραπέµπει στη σιωπή, αλλά στην αδυναµία να περιγραφεί το 
ον  ως ακριβής και αυστηρά προσδιορισµένη σχέση.  
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ὧν αὐτὸς σπουδάζει, µας αφήνει αβίαστα να συµπεράνουµε πως µπορεί να υπάρχει 

ένας περισσότερο αρµόζων και λιγότερο απρεπής τρόπος για να παρουσιαστούν αυτά 

τα θέµατα. Άλλωστε, ο ίδιος δηλώνει στη Ζ΄επιστολή [341 d3-4] ότι «γραφέντα ἢ 

λεχθέντα ὑπ’ ἐµοῦ βέλτιστ’ ἂν εἴη». 

Έχοντας λοιπόν, κατά νου όλα αυτά, στο  «ῥητὸν γὰρ οὐδαµῶς ἐστιν ὡς 

ἄλλα µαθήµατα» της επιστολής, έχω την εντύπωση ότι το βάρος δεν πέφτει στο 

«οὐδαµῶς», αλλά στη συνεκφορά του µε το «ὡς ἄλλα µαθήµατα». Συνεπώς, 

εφόσον αλλάζει το αντικείµενο της γνώσης, αλλάζει και ο τρόπος πρόσληψής του, 

προκειµένου να καταστεί γνωστή η φύση του. Το γεγονός όµως της αδυναµίας 

σύλληψης του όντως όντος µε τους όρους του εννοιακού λόγου, όπως παρατηρεί ο 

Taylor, «δεν σηµαίνει ότι το πραγµατικότατο “είναι” είναι παράλογο, ούτε ότι οι 

λογικοί συλλογισµοί µας αποµακρύνουν από αυτό: σηµαίνει όµως ότι αδυνατούµε να 

το εξηγήσουµε λογικά, να συντάξουµε, θα λέγαµε, το διατύπωµα που το παράγει, 

όπως κάνουµε για ένα γεωµετρικό σχήµα»176. 

 

 

Ανάµεσα λοιπόν σ’ αυτήν την απόλυτα υπερβατική αρχή και στο τελευταίο 

ιδεατό πλάσµα της σφαίρας του νοητού υπάρχει ένα χάσµα, που είναι αδύνατο να 

γεφυρωθεί µε τα µέσα της διάµεσης λογικής. Με τη δύναµη του λόγου φτάνουµε στις 

πιο υψηλές κορυφές της διαλεκτικής και της επιστήµης. Έτσι γίνεται το πρώτο 

αποφασιστικό βήµα, αλλά όχι ακόµη το τελευταίο. 

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα, αν όλη η εννοιακά προσδιορισµένη 

γνωστική κλίµακα αποτελεί µια εικόνα, η θέασή της κατευθύνει στη θέαση του 

προτύπου. Ο έσχατος σκοπός όµως κατά την άνοδο της γνωστικής κλίµακας  δεν 

είναι η θέαση του Ενός (άλλωστε είδαµε πως αυτό δεν είναι εφικτό), αλλά η ένωση 

µαζί του. Αυτή η ένωση µε την πλησµονή της αλήθειας παύει να γίνεται οµαλά, αλλά 

εξαίφνης 177 και εν είδει άλµατος, ως ένα ιδιότυπο πήδηµα (οἷον ἐπιβάσεις τε καὶ 

ὁρµάς, Πολιτεία 511b) 

                                                           
176 A.E.Taylor, όπ. παρ. ,σελ. 275. 
177 ἐξαίφνης, οἷον ἀπὸ πυρὸς πηδήσαντος ἐξαφθέν φῶς, ἐν τῇ ψυχῇ γενόµενον αὐτὸ ἑαυτὸ ἤδη 
τρέφει (341c-d). Το χωρίο αυτό παραπέµπει άµεσα στο 210e του Συµποσίου: ἐξαίφνης κατόψεται, 
όπου η µετάβαση από τον ένα γνωστικό αναβαθµό στον επόµενο παύει να γίνεται οµαλά, αλλά όταν 
πρόκειται για το τελικό στάδιο της µύησης στο Ωραίο, γίνεται εξαίφνης, ακριβώς όπως δηµιουργείται 
το φως στο παρόν απόσπασµα της Ζ΄ επιστολής.  
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Αυτή η κατάσταση της αναµονής έξω από τις πύλες του απείρου περιγράφεται 

από τον Πλάτωνα ως η στιγµή που ο άνθρωπος  ὑπὸ λαµπροτέρου µαρµαρυγῆς 

ἐµπέπλησται [Πολιτεία 518 a8]. Πρόκειται για έναν θαυµαστό διαποτισµό της ψυχής 

από το υπερ-ούσιο ον κι εκείνη την ιδιότυπη συνειδησιακή κατάσταση που έρχεται 

ως αποτέλεσµά του. Είναι µια µέθη µέσα στην οποία η βαθύτατα συγκλονισµένη 

ψυχή ζει µέσα στο εντελώς άλλο, µ’ έναν τρόπο που δεν επιδέχεται καµιά περιγραφή˙ 

Στην ουσία πρόκειται για εκείνη τη στιγµή που ολόκληρη η εµπειρία συµπυκνώνεται 

µέσα στη στιγµή ενός άτµητου χρόνου, είναι η στιγµή που συντελείται η προβολή του 

πεπερασµένου πάνω στο έτερον προς αυτό, το άπειρο και το αιώνιο, η στιγµή «που 

ενώνεται η θνητή µε την αθάνατη γνώση, η χρονική πείρα µε την ευτυχισµένη όραση 

του απόλυτου, για να δείξει ότι ο άνθρωπος βρίσκεται ανάµεσα σ’ αυτά τα απόλυτα 

άκρα και πρέπει να την εναρµονίζει (τη γνώση και την ύπαρξή του) σε κάποια 

ενότητα. Ούτε την χρονικότητα ούτε την αιωνιότητα πρέπει να λησµονεί, γιατί 

αλλιώς γίνεται λειψός»178. Η στιγµή του εξαίφνης λοιπόν είναι η κατάσταση εκείνη 

στην οποία συµπυκνώνεται σε µια στιγµή όλη η πορεία της γνωστικής διαδικασίας, 

χωρίς την αποσπασµατικότητα και τον επιµερισµένο χαρακτήρα που την διέκρινε  

κατά την φάση της ανάβασης. 

Εντούτοις, προκύπτει ένα ερώτηµα: ποια µπορεί να είναι η σηµασία µιας 

τέτοιας στιγµής και τι µπορεί να εξυπηρετεί κατά τη γνωστική ανάβαση; Θα 

µπορέσουµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα, αν µπορέσουµε να διακρίνουµε σε ποιον 

φορέα της γνωστικής διαδικασίας απευθύνεται. Ήδη από τα παραπάνω έγινε γνωστό 

πως µε την διαλεκτική φτάνουµε στα απώτατα όρια της επιστήµης και της γνώσης, 

στη θέαση των ιδεών. Ωστόσο, ο φορέας µέσω του οποίου διανοίγεται ο δρόµος προς 

την ερωτική αναζήτηση της γνώσης και της θέασης των ιδεών είναι µονάχα το 

ανώτερο µέρος της ψυχής, το λογιστικόν. 

Με τη διαλεκτική λοιπόν προχωρούµε ως τα απώτατα όρια της επιστήµης. 

Την βασιλική οδό όµως της Αληθείας µόνο σύν ὅλῃ τῇ ψυχῇ (Πολιτεία 518c) 

µπορούµε να την διαβούµε. Η ένωση µε την πρωταρχή του όντος διενεργείται µονάχα 

από µια συν-έλευση της ψυχής . Προφανώς, στα πλαίσια µιας τέτοιας στιγµής είναι 

που ο Πλάτων δεν µπορεί να δει το αντικείµενο της γνώσης απογυµνωµένο και 

ανεξάρτητο από τους υπόλοιπους ψυχικούς προσδιορισµούς. Το γεγονός ότι η 

διαδικασία της γνωστικής ανάβασης περιγράφεται ως ερωτική διαδικασία, όπου το 
                                                           
178 Ι. Θεοδωρακόπουλος, όπ. παρ., σελ. 346. (Το σχόλιο στην παρένθεση δικό µου). 
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βουλητικό-συγκινησιακό επίπεδο της ψυχής φαίνεται να είναι άρρηκτα  συνδεδεµένο 

µε το γνωστικό, επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο Πλάτων επιχειρεί να συλλάβει το 

αντικείµενο στην πληρότητα των προσδιορισµών του. 

Έτσι, αν η γνώση ορίζεται ως διαφορά, ως αιτία και προϋπόθεση της γνώσης 

ορίζεται το σηµείο εκείνο, όπου αίρονται όλες οι διαιρετικές διαδικασίες, οι οποίες 

αντιπροσωπεύονται από τους προηγούµενους γνωστικούς αναβαθµούς, και οι οποίες 

µας παρέχουν µια κατακερµατισµένη εικόνα του όντος. Έτσι, αν το αγαθό συνιστά 

την απόβλεψη του όντος ως την απόλυτη ταυτότητα και την εν εαυτώ ενικότητα όλων 

των προσδιορισµών του, τότε το Εν, αν νοηθεί, την ίδια στιγµή διασπάται ως η 

συνείδηση που το νοεί αφενός, και ως το ον, το αντικείµενο δηλαδή που προσφέρεται 

στη νόηση για να εγνωσθεί αφετέρου. 

Από αυτά γίνεται φανερό πως στο λυκαυγές του εξαίφνης  η γνώση αγγίζει 

περισσότερο τα όρια του βιώµατος, παρά µοιάζει µε τυπική διαδικασία κατάκτησής 

της, όπου το υποκείµενο φαίνεται να διαµεσολαβεί απλά σαν ένας εξωτερικός, 

µηχανικός φορέας που την αποκαλύπτει. Με την έννοια του βιώµατος επιτυγχάνεται 

η ζητούµενη ένωση µε την πρωταρχή του παντός, αφού η ένωση αυτή σηµατοδοτεί 

τον τερµατισµό του θρυµµατισµού του όντος από τη νοούσα συνείδηση που το θέτει 

αντί της ως αντι-κείµενο. Αναφερόµενος στο εξαίφνης µε όρους βιώµατος ο 

Sleiermacher γράφει: «είναι εκείνη η στιγµή που υπάρχει σε κάθε αισθητηριακή 

αντίληψη, πριν ακόµη διαχωριστούν εποπτεία και συναίσθηµα, τότε που το νόηµα  

και το αντικείµενο σαν να έχουν εισχωρήσει το ένα µέσα στο άλλο και να έχουν 

συνταυτιστεί, πριν ακόµη επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση» 179. Πρόκειται 

για µια κατάσταση, όπου η ψυχή φαίνεται να έχει ξεπεράσει την απλή επιστήµη. 

Όπως αναφέρει ο Taylor «Η επιστήµη καταλήγει να γίνεται άµεση επαφή ή, όπως 

λένε οι νεοσχολαστικοί, “θέαση της ουσίας”, δηλαδή αντίληψη ενός αντικειµένου, η 

οποία δεν συνίσταται πια σε “γνώσεις για” το αντικείµενο αυτό˙ µ’ άλλα λόγια, δεν 

συνίσταται στη γνώση προτάσεων που του κατηγορούνται, αλλά σε σχέση 

πραγµατικής αλληλοκατοχής µε το αντικείµενο αυτό»180. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η στιγµή του εξαίφνης παραλληλίζεται µε την 

στιγµή της σύνοψης της διαιρετικής διαδικασίας. Όποια δηλαδή λειτουργία επιτελεί η 

σύνοψη της διαίρεσης (= περισυλλογή των µερών σ’ ένα σύνολο), τον ίδιο ρόλο 

                                                                                                                                                                      
 
179 Στο Παπανούτσος, Το θρησκευτικό βίωµα στον Πλάτωνα, σελ. 131. 
180 A.E.Taylor, όπ. παρ., σελ. 274. 
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φαίνεται να διαδραµατίζει και το εξαίφνης για την περισυλλογή της ψυχής από το 

σκόρπισµά της µέσα στην κλίµακα των γνωστικών αναβαθµών. Είναι η στιγµή της 

επιστροφής της ψυχής στον εαυτό της ως ολοπαγούς οντότητας, αίροντας όλες τις 

διαιρέσεις της. Είναι η στιγµή που ευθυγραµµίζονται µέσα από µια νοηµατοδοτική 

διαδικασία όλα τα επιµέρους τόδε τι της ψυχής προς το καθόλου της. Στον άχρονο 

χρόνο του εξαίφνης είναι που βρίσκει το πλήρες νόηµά της η ανάµνηση ως έλευση 

της ψυχής στον τόπο προέλευσής της. 

Η ύπαρξη αυτού του άτµητου χρόνου ως η γέφυρα ανάµεσα στο εδώ και στο 

επέκεινα είναι που µε κάνει να θεωρώ πως στην πραγµατικότητα δεν υφίσταται 

οντολογική διάκριση ανάµεσα σε δύο διακριτούς κόσµους, αλλά ποιοτική 

διαφοροποίηση ανάµεσα σε δύο διακριτούς χρόνους. Αν η στιγµή αυτή του εξαίφνης, 

όπως αναφέρθηκε, είναι η στιγµή της απόλυτης δικαίωσης της ανάµνησης , το θέατρο 

αυτής της διαδικασίας δεν είναι ο τόπος αλλά ο χρόνος. Συνεπώς, η διαβρωτική 

νοσταλγία της ψυχής να επιστρέψει σ' ένα χαµένο χρόνο, όπου βρισκόταν σε άµεση 

επαφή µε τα περιεχόµενά της τελώντας η ίδια σε ενότητα µε τον εαυτό της, δεν έχει 

ως στόχο της την διάρρηξη των δεσµών που την συνδέουν µε το τώρα του  εδώ 

κόσµου, αλλά να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στο εδώ και το εκεί µέσα από µια 

ενοποιητική προσέγγιση του τότε µε το τώρα της. Η άρση των χρονικών διαιρέσεων 

στον άτµητο χρόνο του εξαίφνης είναι η διαδικασία κατά την οποία αποκτά νόηµα 

και συνοχή ολόκληρη η ψυχή, θεώµενη τον εαυτό της σε πλήρη ενότητα. Ίσως αυτή 

να είναι και η στιγµή κατά την οποία η ψυχή κερδίζει την αθανασία της, καθώς µε 

την ανάµνηση µπόρεσε να συνδέσει την αρχή µε το τέλος της 181. 

Ωστόσο, η στιγµή του εξαίφνης σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί 

ως µη έλλογη, αλλά ως στιγµή της διαλεκτικής πορείας προς την γνώση182. Η 

εξασφάλιση του έλλογου χαρακτήρα του και ολόκληρης γενικά της γνωστικής 

διαδικασίας είναι που διασφαλίζει την ενότητα σε ολόκληρο το γνωστικό 

οικοδόµηµα183. Το ότι το εξαίφνης αποτελεί στιγµή του έλλογου επιχειρήµατος 

                                                           
181 Η αντίληψη ότι η αθανασία και η αιωνιότητα εν γένει είναι το αποτέλεσµα της  σύµπτωσης του 
σηµείου της αρχής µε το σηµείο του τέλους (γι αυτό και ο κόσµος είναι αιώνιος) είναι σταθερή στους 
Προσωκρατικούς. 
182 Οι  Zeller-Nestle στο ενορατικό εξαίφνης βλέπουν ένα ανορθόλογο στοιχείο στην ουσία του νου, 
που το ταυτίζουν µε το ένστικτο και τις δυνάµεις που αναδύονται από την ασύνειδη ζωή της ψυχής. 
“Ιστορία της Ελληνικής φιλοσοφίας”, εκδ. Εστίας, σελ. 163.  
183 Άλλωστε, ο ενορατικός τρόπος σύλληψης της αλήθειας δεν είναι ξένος από την επιστήµη, ακόµη 
και των µαθηµατικών. Γράφει ο ∆.Αναπολιτάνος αναφερόµενος στον Göedel σχετικά µε το ζήτηµα 
αυτό: «Προχωρηµένοι ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα είδος µαθηµατικής εποπτείας, που τους 
επιτρέπει να ανακαλύψουν µαθηµατικές αλήθειες µε τρόπο που φαίνεται να είναι ανεξάρτητος από το 
οποιοδήποτε άµεσο αποτέλεσµα της αισθητηριακής αντίληψης. Τα βασικά αντικείµενα  σπουδής –
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φαίνεται ήδη από τη θέση που διατυπώνει ο Πλάτων στα πλαίσια της Ζ΄ επιστολής 

[342e], όταν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο πέµπτο στάδιο της 

γνώσης θέτει την κατάκτηση όλων των προηγούµενων γνωστικών αναβαθµών 184, 

κατά τον ίδιο τρόπο που στο Συµπόσιον είναι προαπαιτούµενοι όλοι οι προηγούµενοι 

βαθµοί κατάκτησης  του ωραίου, προκειµένου να αντικρύσει ο φιλοσοφικός εραστής 

το απολύτως ωραίο, ή στην Πολιτεία, όπου η µελέτη των επιµέρους επιστηµών είναι 

αυτή που θα οδηγήσει στην υπέρτατη επιστήµη της διαλεκτικής, όπου θα θεαθούν οι 

αρχές από τις οποίες εξαρτάται κάθε άλλη γνώση. 

Στα πλαίσια της επιστολής µπορεί να βρει άλλη µία στήριξη ο έλλογος 

χαρακτήρας του εξαίφνης στο 344a: «τὴν ἀρχὴν γάρ ἐν ἀλλοτρίαις ἓξεσιν οὐκ 

ἐγγίγνεται». Το χωρίο αυτό έχω την πεποίθηση πως αποτελεί έναν απόηχο της 

προσωκρατικής φιλοσοφίας και ιδιαιτέρως φαίνεται να σχετίζεται µε τον Εµπεδοκλή, 

όταν κι αυτός δήλωνε πως µε το όµοιο γνωρίζουµε το όµοιο. Η οµοιότητα που 

υπάρχει εδώ σχετίζεται άµεσα µε τον έλλογο προσδιορισµό τόσο της ψυχής και των 

διαδικασιών που την συνοδεύουν, όσο της γνώσης που αυτή επιθυµεί να κατακτήσει.  

Επίσης, όπως δηλώθηκε και πιο πάνω, στην Πολιτεία αναφέρει πως αυτή η έλευση 

στο καταγωγικό φως της ύπαρξης και του είναι εν γένει συντελείται σύν ὅλῇ τῇ 

ψυχῇ. Η ψυχή όµως στα πλαίσια της πλατωνικής φιλοσοφίας έχει έλλογο χαρακτήρα. 

Συνεπώς, η στιγµή του εξαίφνης δεν µπορεί και δεν πρέπει να θεωρηθεί έξω από την 

έλλογη στιγµή του διαλεκτικού επιχειρήµατος.. 

Αν δεν διασφαλιστεί ο έλλογος χαρακτήρας του εξαίφνης (και του βιώµατος 

στο οποίο αναµφίβολα παραπέµπει), τότε υπονοµεύεται η διαλεκτική σχέση τόσο των 

επιπέδων της γνωστικής κλίµακας, όσο και της πραγµατικότητας (αισθητής και 

νοητής) που η κλίµακα αυτή υποδηλώνει. Αν το εξαίφνης εκληφθεί ως στιγµή άρσης 

της έλλογης διαδικασίας, τότε πάνω σ' αυτή τη βάση είναι που εδραιώνεται το πιο 
                                                                                                                                                                      
συναρτήσεις, σχέσεις, τοπολογικοί χώροι, µετρικοί χώροι, σύνολα, αλγεβρικές δοµές κλπ.- είναι κατά 
καίριο τρόπο µη παρατηρήσιµα. Αναπτύσσεται λοιπόν µια εξοικείωση µε τις ιδιότητες και τις δοµικές 
διασυνδέσεις των µη παρατηρήσιµων αυτών αντικειµένων, τέτοια που, όταν κάτι νέο αναπτύσσεται, 
διαµορφώνεται η άποψη πως η αισθητηριακή αντίληψη ή δεν έπαιξε κανένα ή έπαιξε ασήµαντο ρόλο 
στην ανακάλυψη αυτή. Έτσι η µαθηµατική εποπτεία αποτελεί έναν άλλο τρόπο απόκτησης 
γνώσης…Κατά τον Göedel είναι µια πρόσβαση, που όχι µόνο είναι νόµιµη, αλλά και τελείως ανάλογη 
της πρόσβασης στη γνώση που έχει σαν διάµεσο την αισθητηριακή αντίληψη».  ∆. Αναπολιτάνος, 
Εισαγωγή στη φιλοσοφία των Μαθηµατικών, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1985, σελ. 42. 
184 «οὐ γὰρ ἂν τούτων µὴ τὶς τὰ τέτταρα λάβῃ ἁµῶς γέ πως, οὔποτε τελέως ἐπιστήµης τοῦ 
πέµπτου µέτοχος ἔσται». Σηµαντική για µας εδώ είναι η δήλωση πως η κατάκτηση του πέµπτου 
σταδίου ορίζεται ως "µετοχή στην επιστήµη", άλλο ένα επιχείρηµα προς επίρρωσιν του έλλογου 
χαρακτήρα της γνώσης σε όλη την κλίµακα της ανάβασης. Συνεπώς, αν το τελευταίο στάδιο 
προσδιορίζεται µε όρους επιστήµης (=έλλογου χαρακτήρα) δεν είναι δυνατό ούτε λογικό να 
διακόπτεται από µια µη έλλογη διαδικασία. 
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απόλυτο δυϊστικό επιχείρηµα, αυτό της οριστικής διάσπασης της πραγµατικότητας σε 

δύο απολύτως διακριτές σφαίρες χωρίς καµιά ουσιαστική επαφή µεταξύ τους. Κάτι 

τέτοιο όµως δεν φαίνεται να προκύπτει, ακόµα και µέσα από τις πιο κλασικές και 

συνάµα σκληρές διατυπώσεις της θεωρίας των ιδεών όπου γίνεται λόγος για σχέσεις 

προτύπου και εικόνας. Το γεγονός ήδη ότι ο Πλάτων αναφέρεται στον αισθητό κόσµο 

µε όρους οµοιώµατος, αυτόµατα παραπέµπει σε ένα πλέγµα σχέσεων των δύο 

επιπέδων της πραγµατικότητας, αφού ο κόσµος αυτός εξαρτάται οντολογικά αλλά και 

σηµασιολογικά από το πρότυπό του, λειτουργώντας έτσι ως η αισθητή παραποµπή 

του. Κι αν ένας τέτοιου τύπου δυϊσµός δεν επιβεβαιώνεται ήδη από τα πλατωνικά 

έργα της πρώιµης εποχής, βρίσκεται σε τελεία αντίθεση µε τις προθέσεις του ύστερου 

Πλάτωνα που ως στόχο του έχει θέσει την νοηµατική (=προσδιορισµένη από την 

ενικότητα) αποκατάσταση του κόσµου. 

Συνεπώς, το εξαίφνης δεν πρέπει να ιδωθεί µέσα σε µυστικιστικά 

συµφραζόµενα, αλλά  ως το λογικό όριο της γνωστικής µας ικανότητας στα πλαίσια 

του διαλεκτικού επιχειρήµατος. Η στιγµή της ακύρωσης του χρόνου και η 

θριαµβευτική εµφάνιση της αιωνιότητας µέσα στην χρονικότητα δεν σπάζει τη 

συνέχεια του έλλογου (=λογικού) επιχειρήµατος, αλλά διακόπτει τη συνέχεια του 

εννοιακά προσδιορισµένου λόγου στην προσπάθειά του να δηλώσει την παρουσία του 

φύσει αδήλου. Αν ο κόσµος και η πραγµατικότητα στο σύνολό της (αισθητή και 

νοητή) είναι το πεδίο εφαρµογής του λόγου ως αναλογίας και σχέσεων, τότε ο 

εννοιακός λόγος (όντας και ο ίδιος ένα πεδίο σχέσεων) το µόνο επίπεδο στο οποίο 

έχει προνοµιακή πρόσβαση είναι ο κόσµος του λόγου, ο οποίος αποτελεί και το 

δεσµευτικό όριο τόσο της εµπειρίας όσο και των γνώσεών µας185. 

Ωστόσο, παράλληλα µε τις αντικειµενικές προϋποθέσεις που θεωρούνται 

απαραίτητες για την κατάκτηση και του τελευταίου γνωστικού επιπέδου, αυτό που 

τονίζεται εµφατικά στην Ζ΄Επιστολή είναι ο ρόλος και η συµβολή του ίδιου του 

υποκειµένου της γνώσης, προκειµένου να επιτευχθεί η επαφή µε το ἀληθῶς ὄν. 

αυτός ο υποκειµενικός  παράγοντας φαίνεται να υποδηλώνεται µε τον όρο «ψυχή», 

που στα πλαίσια της επιστολής παραπέµπει στην ατοµική ψυχή εκάστου 

υποκειµένου. 

                                                                                                                                                                      
 
185 Εδώ θα µπορούσαµε να επικαλεστούµε ξανά το 344 a προκειµένου να δηλωθεί ότι το βεληνεκές 
του λόγου εκτείνεται µέχρι του σηµείου όπου εντοπίζονται αναλογίες και οµοιότητες ανάµεσα σ' αυτόν 
και στις πραγµατικότητες που καλείται να περιγράψει.  
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Τα κριτήρια που θέτει η επιστολή, προκειµένου να µπορέσει  το ατοµικό 

υποκείµενο να αρθεί στο επίπεδο του όντως όντος, είναι πρωτίστως γνωσιακά και 

ηθικά, που στα πλαίσια της πλατωνικής σκέψης λειτουργούν συµπληρωµατικά το ένα 

προς το άλλο, αφού είναι εµφανής ο συσχετισµός της γνώσης µε την αρετή και το 

ηθικό αίτηµα γενικότερα. 

Αν λοιπόν η κατάληξη της περιπλάνησης στην κλίµακα της γνώσης είναι η 

κατάκτηση του αγαθού, δεν γίνεται το υποκείµενο που θα αξιωθεί το υπερούσιο φως 

του να µην µοιράζεται κάτι κοινό µ’ αυτό. Κι αυτό το κοινό είναι η αγαθότητα186. 

Συνεπώς, «όσοι δεν είναι από τη φύση τους σχετικοί µε το δίκαιο και µε ό,τι είναι 

όµορφο, ακόµη κι αν έχουν ευκολία στη µάθηση και διαθέτουν µνήµη, ή όσοι είναι 

σχετικοί, αλλά δεν έχουν ευκολία στη µάθηση και δεν διαθέτουν µνήµη, δεν θα 

µπορέσουν ποτέ να ξεχωρίσουν την πραγµατική αρετή από την πραγµατική κακία ». 

[344 a4-b1]. 

Η πνευµατική συγγένεια µε την δικαιοσύνη και τις άλλες αρετές καθώς και το 

πλεονέκτηµα της γνωστικής και µνηµονικής ικανότητας δηλώνονται ως η απαραίτητη 

σκευή της φιλοσοφικής ψυχής στην Πολιτεία [485 b5-d4]. Επίσης, και στα δύο 

κείµενα αυτό που τονίζεται µετ’ επιτάσεως είναι η φλόγα και ο έρωτας για τη γνώση, 

ο πόθος για την αλήθεια. 

Μια τέτοια προετοιµασία σε γνωστικό και ηθικό επίπεδο µονάχα είναι ικανή 

να στρέψει το υποκείµενο από την θνητή φλυαρία (Συµπ. 211 e4-5) και τον βόρβορον 

(Πολιτεία 533 d1), την άγνοια και την φθορά µέσα από την τριβή µε µια 

πραγµατικότητα που τον κρατάει δέσµιο των πιο ταπεινών µορφών της (χρήµα, 

δύναµη, εξουσία), προς µια πιο αληθινή, µε τη σηµασία της ουσιαστικής, εκδοχή της 

ζωής. Και µια τέτοια µορφή ζωής κερδίζεται όταν ο εραστής της αλήθειας 

συνευρίσκεται µε τα αντικείµενα της γνώσης και ζει µε αυτά187. Αυτή είναι η 

«περιαγωγή» της ψυχής που οραµατιζόταν η Πολιτεία. 

Μέσα από αυτή την ολοκληρωτική, ερωτική παράδοση του υποκειµένου στο 

αντικείµενο του πόθου του, «ἐξαίφνης οἷον ἀπὸ πυρὸς πηδήσαντος ἐξαφθὲν φῶς 

ἐν τῇ ψυχῇ γενόµενον αὐτὸ ἑαυτὸ ἤδη τρέφει» (Ζ΄ Επιστ. 341 d1-2). Πέρα από την 

καταφανή γοητεία που ασκεί ο λόγος, αυτό που αναδεικνύουν τα δύο 

                                                           
186 «Η µεθοδική έρευνα µε δυσκολία γεννάει την γνώση πράγµατος που από τη φύση του είναι τέλειο 
σε άνθρωπο τέλειο από τη φύση του » [343 e1-4], γιατί «δεν γίνεται η αρχή της αληθινής γνώσης να 
βρίσκεται σε ξένες συνήθειες » [344 a4].   
187 «ἐκ πολλῆς συνουσίας γιγνοµένης περὶ τὸ πρᾶγµα αὐτὸ καὶ τοῦ συζῆν» (Ζ΄ Επιστ. 341 c7-9). 
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προαναφερθέντα είναι το γεγονός ότι η κατάκτηση της αλήθειας δεν προκύπτει 

έξωθεν, εν είδει µαθήµατος, αλλά ως αποτέλεσµα ενός προσωπικού αγώνα µε βασικό 

αντίπαλο όχι τόσο το πράγµα όσο τον ίδιο τον εαυτό, τις αδυναµίες, τα πάθη και τις 

δεσµεύσεις του. Υπ’ αυτή την έννοια η γνώση δεν αποτελεί µια εξωτερική ως προς το 

υποκείµενο διαδικασία, αλλά βίωµα, µια πορεία µε δύο διαδροµές: µια προς το 

εσωτερικό του εαυτού µου και µια προς το εσωτερικό των πραγµάτων. 

Συνεπώς, η γνώση και η αλήθεια δεν προσφέρονται αλλά κατακτώνται. Και 

στο βαθµό που αποτελούν αντικείµενο προσφορά ή µαθήµατος δεν συνιστούν 

αληθινή γνώση. Γιατί η γνώση αφ’εαυτής συνιστά πράξη 188, ήτοι ενέργεια, κίνηση. 

Και αυτό που κινητοποιείται δεν είναι άλλο από την ψυχή, που κινουµένη τινάζει από 

πάνω της το πέπλο της λήθης που την σκεπάζει και ενεργοποιεί την ανάµνηση, ως 

εκείνη τη λειτουργία που θα την φέρει σε επαφή µε την ουσία του όντος και εξ αυτού 

µε τον ίδιο της τον εαυτό. 

Συνάγεται τελικά ότι η γνώση και η αλήθεια προκύπτουν ως προϊόν 

προσωπικής έρευνας, ως ζήτηση και όχι ως µεταδιδόµενη γνώση, ως µάθηση. Μέσα 

σ’ αυτά τα συµφραζόµενα επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο η αντιπαράθεση µεταξύ 

γραπτού και προφορικού λόγου που προβάλλεται στον Φαίδρο, καθώς και η 

αξιολόγηση που κάνει στη γραφή έναντι του προφορικού λόγου. Εκεί τα γραπτά 

(=έτοιµη γνώση) ως µνηµεία της αλήθειας, δεν συνιστούν φάρµακον µνήµης 

(=ανάµνησης), αλλά ὑποµνήσεως (µιας αξιολογικά κατώτερης µνήµης τιθέµενης  

υπό την µνήµη, που ως τέτοια δεν µπορεί να ξυπνήσει µέσα της τίποτα). Η ανάµνηση 

µάς θυµίζει πως η γνώση δεν είναι δεν είναι ένας κατάλογος προσφεροµένων ιδεών. 

Η αλήθεια δεν δίνεται απέξω σαν ένα πράγµα που περνά από χέρι σε χέρι ή από 

πνεύµα σε πνεύµα. Μια αλήθεια δεν γνωρίζεται αληθινά, αν δεν είσαι ικανός να την 

βρεις µόνος σου. Αυτό είναι το περιεχόµενο των λόγων του Σωκράτη προς τον ποιητή 

Αγάθωνα στο Συµπόσιο (175d)189. ∆ιαφορετικά, γίνεσαι ένας µεταπράτης της γνώσης 

και της αρετής, όπως τέτοιος θεωρείται ο σοφιστής190, αν και πρέπει να προσθέσουµε 
                                                           
188 Πρβλ Σοφιστής [248 d10-e1] : « Μανθάνω˙ τόδε γε, ὡς τὸ γιγνώσκειν εἴπερ ἔσται ποιεῖν τι ».  
189 «-Καλό θα ήταν Αγάθωνα, είπε, να ήταν η σοφία έτσι, ώστε να µεταγγίζεται µεταξύ από τον 
περισσότερο γεµάτο στον περισσότερο αδειανό, όταν αγγίζει ο ένας τον άλλον, όπως το νερό στα 
ποτήρια, που µεταγγίζεται µε την κλωστή από το γεµισµένο στο αδειανό ». µετάφραση Ι. Συκουτρής, 
εκδ. Εστία.. 
190 Σοφιστής [224 d-e] : « ΞΕ: Έλα, λοιπόν, τώρα ας τα συγκεφαλαιώσουµε όλα αυτά µε το να πούµε  
αυτό, ότι στη δεύτερη αυτή φάση της έρευνας η σοφιστική αποκαλύφθηκε µέρος κτητικής, 
συναλλακτικής, αγοραστικής, εµπορικής, ψυχοεµπορικής τέχνης, λόγων και µαθηµάτων, µέρος που 
έχει αντικείµενο την πώληση της αρετής…». Μετάφραση Η. Νικολούδης, εκδ. Κάκτος. Αυτή φαίνεται 
να είναι και η διαφορά του δοκησίσοφου από τον σοφό που περιγράφει ο Πλάτων στον Φαίδρο, στα 
πλαίσια του µύθου της γραφής. Καταφέρεται εναντίον αυτών που κάνουν τους σοφούς έχοντας έρθει 
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ότι µερικές φορές την γνώση την παράγει και ίδιος. Ωστόσο, οι ιδέες που διαθέτει δεν 

είναι συνήθως δικές του, αλλά από δεύτερο χέρι. Έτσι, στη πραγµατικότητα η 

αντίθεση ανάµεσα στη ζήτηση και τη µάθηση αποτελεί µεθερµήνευση της αντίθεσης 

ανάµεσα στη διαλεκτική και τη σοφιστική. 

Αυτός είναι και ο λόγος που ο ίδιος ο Πλάτων δεν αποπειράθηκε να 

αποτυπώσει γραπτά αυτά τα «µέγιστα», γιατί όπως λέει «µια τέτοια προσπάθεια δεν 

θα έκανε καλό στους ανθρώπους, παρά µόνο σε λίγους, σ’ αυτούς που µπορούν να 

ανακαλύψουν την αλήθεια µόνοι τους µε µικρή βοήθεια»191. Συνεπώς, αν η άρνηση 

να αποτυπωθεί σε µορφή δογµατικών θέσεων η υπέρτατη ουσία του όντος ιδωθεί  

µέσα σ’ αυτά τα συµφραζόµενα, νοµίζω πως δεν θα µπορούσε να ευσταθεί η κριτική 

περί της µη αυθεντικότητος του κειµένου της επιστολής επί τη βάσει της ακύρωσης 

της συµβολής του δασκάλου κατά τη διαδικασία της προσοικείωσης του όντος. 

Άλλωστε, όχι µόνο δεν παρακάµπτεται ο ρόλος του δασκάλου, αλλά αντιθέτως 

επιβεβαιώνεται ακόµα περισσότερο η συµβολή του, αφού αυτός είναι που θα βγάλει 

αυτόν που επιθυµεί να γνωρίσει την αλήθεια από τη θέση του µαθητή και θα τον 

τοποθετήσει στη θέση του συνοµιλητή του µέσα από τον διάλογο, το κατεξοχήν µέσο 

εντός του οποίου κατοικεί η αλήθεια. Όπως αναφέρει ο Vegetti «ο πλατωνικός 

διάλογος αντιτάσσεται σε κάθε παθητική, στατική µορφή διανοητικής επικοινωνίας 

(ποίηση, ρητορική, γραπτός-συστηµατικός κόσµος του βιβλίου). Καταγράφει πάντοτε 

ένα ζωντανό παράδειγµα πραγµατικής επικοινωνίας µεταξύ των ατόµων, µεταξύ των 

ψυχών που αλληλοβοηθούνται στο έργο της αναζήτησης της αλήθειας. ∆εν µπορεί να 

περιλαµβάνει ένα κλειστό θεωρητικό σύστηµα που να ισχύει για όλους, παρά µόνο 

διαδοχικές προσεγγίσεις και παραινέσεις για τη συνέχιση της έρευνας. Ο τρόπος 

αυτός προϋποθέτει επιλογή των συνοµιλητών, η οποία εγγυάται ότι η φιλοσοφική 

έρευνα θα ολοκληρωθεί µόνο από όποιους είναι πνευµατικά -και κοινωνικά- άξιοι γι 

αυτό, αποκλείοντας κάθε εκχυδαϊσµό της»192. 

 

                                                                                                                                                                      
σε επαφή µε την αλήθεια διαµεσολαβηµένα ,  (διαβάζοντας δηλαδή σκέψεις άλλων) και όχι άµεσα, 
µέσα από µια επίπονη διαδικασία προσωπικής αναζήτησης της αλήθειας αυτής εντός τους.       
191 Ζ΄ Επιστολή [341 e1-3]. 
192 M. Vegetti, όπ. παρ. σελ. 158. 
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