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 ἡ ζλεηή θχζηο δεηεῖ,  

θαηά ηφ δπλαηφλ,  

ἀεί  ηε εἶλαη  θαί ἀζάλαηνο. 

( Πιάησλ, πκπφζην 207d) 
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Διζαγυγή 

     Ζ ζεσξία ηεο αλάκλεζεο είλαη έλα θνξπθαίν ζεκείν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηδεαιηζκνχ πνπ μεθίλεζε απφ ηνλ Ππζαγφξα θαη θαηέιεμε ζηνλ Πιάησλα. Δίλαη 

έλα ψξηκν απνηέιεζκα ηεο παιηάο ππζαγφξεηαο παξάδνζεο θαη πνιιά απφ ηα 

δνκηθά ηεο ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηνλ Ππζαγφξα, αιιά θαη ζηνλ Παξκελίδε θαη 

ηνλ Ζξάθιεηην. Ο Πιάησλαο ζπλζέηεη ηα πιηθά ησλ παξαδφζεσλ απηψλ θαη 

εκπινπηίδεη δεκηνπξγηθά ηε ζχλζεζε κε ζπκβαηέο θαη λφκηκεο παξεκβάζεηο θαη 

πξνεθηάζεηο έηζη πνπ ε ηειηθή ζχλζεζε λα κελ είλαη έλα άηερλν θαη αληηθαηηθφ 

απνηέιεζκα εθιεθηηθηζκνχ, αιιά κηα θαιιηηερληθή ζχλζεζε κε αξκνλία θαη 

ζαπκαζηή ελφηεηα. Ζ ζεσξία παξνπζηάδεηαη ξεηά απφ ηνλ Πιάησλα ζηνπο 

δηαιφγνπο ηεο κέζεο πεξηφδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Μέλσλα, ζηνλ Φαίδσλα, 

θαη ζηνλ Φαίδξν. Βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο είλαη: 

  ππάξρνπλ άπιεο νληφηεηεο πνπ ιέγνληαη ηδέεο, κε αλεμάξηεηε απφ ηα 

αηζζεηά χπαξμε. 

 Δίλαη αηψληεο θαη ακεηάβιεηεο. 

 Σα αηζζεηά νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζηηο ηδέεο. 

 Ζ ςπρή έρεη ζπγγεληθή θχζε κε ηηο ηδέεο, είλαη αζάλαηε θαη 

κεηελζαξθψλεηαη. 

 Ζ ςπρή έρεη γλσξίζεη ηηο ηδέεο πξνηνχ γελλεζεί, αιιά κε ηε γέλλεζε ηεο 

ζε ζψκα πεξηπίπηεη ζε ιήζε. 

 Έξγν ηεο θηινζνθίαο είλαη λα πξνθαιέζεη ηελ αλάκλεζε ησλ ηδεψλ θαη 

ηφηε ν άλζξσπνο εζηθνπνηείηαη θαη νκνηάδεη κε ηνπο ζενχο. 

     Σα παξαπάλσ δελ ηίζεληαη δνγκαηηθά απφ ηνλ Πιάησλα σο ζέζεηο θάπνηαο 

πνηεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο έκπλεπζεο θαη απνθάιπςεο, αιιά ηεθκεξηψλνληαη κε 

βάζε κηα ζπζηεκαηηθή θαη αλαιπηηθή επηρεηξεκαηνινγία. Αθφκε πεξηζζφηεξν 

κπνξεί λα πεη θαλείο φηη ζενπνηείηαη ην επηρείξεκα ηφζν πνπ λα ράλεη ηελ 

παηξφηεηα ηνπ θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ θαη απφ ηελ άπνςε απηή νη αλαθνξέο ηνπ 

σθξάηε ζηνπο πξνεγνχκελνπο θηινζφθνπο είλαη κάιινλ αφξηζηεο θαη 

αηληγκαηηθέο. Πηζαλφλ ν Πιάησλαο ήζειε κε ηνλ ηξφπν απηφ λα δείμεη ηε 

δπλακηθή ησλ επηρεηξεκάησλ σο ηζρπξφηεξε θαη απφ ην θχξνο πνπ ηνπο 

πξνζδίδεη ε θηινζνθηθή θαη ζενινγηθή  παξάδνζε.  Οη ζπλήζεηο αλαθνξέο ηνπ 

γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ επηρεηξεκάησλ είλαη ανξίζησο νη παιαηές παξαδφζεηο θαη 
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ηειεηνπξγίεο ή νη αλαθνξέο ηνπ ηχπνπ «θάηη άθνπζα απφ ηνλ Φηιφιαν». Απηφ 

δεκηνπξγεί εξκελεπηηθέο δπζθνιίεο, αλ είκαζηε ζρνιαζηηθνί ζηηο θαηά γξάκκα 

αλαθνξέο ηνπ Πιάησλα ζηε θηινζνθηθή παξάδνζε θαη δελ ζέινπκε λα 

απνδερζνχκε φηη πηζαλφλ ν Πιάησλαο ήζειε λα είλαη έλαο ηζηνξηθφο ηνπ 

επηρεηξήκαηνο θαη φρη ησλ πξνζψπσλ πνπ ην δηακφξθσζαλ, κέζα απφ ηε κνξθή 

ηνπ κπζνπνηεκέλνπ  θαη απνζηαζηνπνηεκέλνπ  σθξάηε. Ο απνζηαζηνπνηεκέλνο 

ιφγνο ηνπ σθξάηε ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαην ηνπ, ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνλ γλσζηφ 

καο απξφζσπν επηζηεκνληθφ ιφγν, αθνχ κηιάεη γηα ηνλ ζάλαην φρη γεληθά θαη 

αφξηζηα, αιιά κέζα απφ ηνλ επηθείκελν δηθφ ηνπ ζάλαην. Ο θαιχηεξνο  ηξφπνο 

λα θαηαιάβνπκε ηνλ σθξάηε, ζεκεηψλεη ν Kierkegaard, είλαη λα θαηαλνήζνπκε 

φηη επηζπκεί λα κελ ηνπ νθείινπκε ηίπνηα θαη λα κελ καο νθείιεη ηίπνηα, γηαηί ηε 

ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ν δάζθαινο δελ επηηξέπεηαη λα έρεη ηελ παξακηθξή 

αμίσζε απφ ηελ ςπρή ηνπ καζεηή νχηε ν καζεηήο απφ ηελ ςπρή ηνπ δαζθάινπ.
1
 

     ηελ εξγαζία απηή ζθνπεχσ λα αλαιχζσ ηελ πιαησληθή ζεσξία ηεο 

αλάκλεζεο ζε δχν άμνλεο. ηνλ  θάζεην  ηζηνξηθφ άμνλα  αζρνινχκαη κε ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ηδεαιηζκνχ ηνλ 6
ν
 αηψλα  θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηνλ 

Πιάησλα, ελψ ζηνλ  νξηδφληην άμνλα αζρνινχκαη  κε ηελ παξάιιειε αλάγλσζε 

ησλ πιαησληθψλ δηαιφγσλ Μέλσλ, Φαίδσλ, Φαίδξνο, πκπφζην, γηα λα 

αλαζπγθξνηήζσ θαη  λα παξνπζηάζσ ηηο πιαησληθέο ζέζεηο. 

     ην πξψην κέξνο αλαιχσ ηα ζέκαηα ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο, ηελ θάζαξζε 

θαη ηηο κεηελζαξθψζεηο ηεο ζηνπο Ππζαγνξείνπο θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηνλ Δπηκελίδε. Δπίζεο κειεηψ  ηελ επίδξαζε ησλ Ππζαγνξείσλ ζην έξγν ηνπ 

Παξκελίδε θαη ηνπ Ζξάθιεηηνπ, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ζεκειηαθψλ 

αληηζεηηθψλ δεπγψλ ελλνηψλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη 

ηνπ θηινζνθηθνχ ιφγνπ, φπσο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο έλλνηαο ηνπ  θνζκηθνχ 

θχθινπ πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζέκα πνπ κειεηψ. 

     ην δεχηεξν κέξνο αλαιχσ ζην έξγν ηνπ Πιάησλα ην ζέκα ηεο αζαλαζίαο ηεο 

ςπρήο, ηεο κεηελζάξθσζεο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο αλάκλεζεο πνπ θαίλεηαη λα 

δηακνξθψλεηαη ππφ ηελ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ ζηνραζηψλ, αιιά έρεη θαη ηε 

ζθξαγίδα ηεο δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο ηνπ ίδηνπ κε ηε ζεσξία ησλ ηδεψλ πνπ, σο 

                                                           
1
 Hadot, Pierre  (2002), σθξάηνπο εγθψκηνλ, Δμάληαο, κηθ. Αι. Μηραήι, ζ. 39. 
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ζπγθξνηεκέλεο πνιιαπιφηεηαο άπισλ κνξθψλ, είλαη ε πην  ραξαθηεξηζηηθή 

πιαησληθή θαηλνηνκία γηα ηελ νπζία θαη ηε κνξθή ηνπ θηινζνθηθνχ ιφγνπ.  

ηνλ δηάινγν Μέλσλ, πνπ ζεσξείηαη πξνγξακκαηηθφο γηα ηελ πιαησληθή 

θηινζνθία θαη κεηαβαηηθφο γηα ηνπο δηαιφγνπο ηεο κέζεο πεξηφδνπ, ν Πιάησλαο 

παξνπζηάδεη ζε κηα ελφηεηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο θαη ηε γλψζε σο αλάκλεζε 

ηδεψλ πνπ ε ςπρή γλσξίδεη πξηλ ηε γέλλεζή καο. Δδψ ν σθξάηεο κε ηε ρξήζε 

ελφο επθπνχο παξαδφμνπ παξνπζηάδεη ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο σο απάληεζε 

ζην παξάδνμν ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηε κέζνδν, κε ηελ νπνία ν ακχεηνο δνχινο 

ζα νδεγεζεί ζηε γλψζε. Ζ κέζνδνο απηή, πνπ νλνκάδεηαη καηεπηηθή, 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηνλ Θεαίηεην. Μέζα απφ ηε καηεπηηθή κέζνδν, ε 

νπνία είλαη βαζηζκέλε ηφζν ζηηο ζηαζεξέο θαη αλαιινίσηεο ζρέζεηο πνπ έρνπλ νη 

ηδέεο κεηαμχ ηνπο φζν θαη ζηηο καζεκαηηθέο κεζφδνπο ηνπ 5
νπ

 αηψλα, εηζάγεηαη 

θαη ε ιεγφκελε ππνζεηηθή κέζνδνο πνπ, εθηφο απφ ηνλ Μέλσλα, αλαπηχζζεηαη 

ζπζηεκαηηθά ζηνλ Φαίδσλα θαη θνξπθψλεηαη ζηελ Πνιηηεία. Μέζσ ηεο ζεσξίαο 

ησλ ηδεψλ θαη ηεο ππνζεηηθήο κεζφδνπ γίλνληαη νη δχν  απφ ηηο ηξεηο απνδείμεηο 

γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο ζηνλ Φαίδσλα θαη επίζεο κέζσ ηεο κεζφδνπ ησλ 

ππνζέζεσλ εηζάγνληαη νη ηδέεο σο αηηίεο ηνπ γίγλεζζαη. Δπίζεο κέζσ ηεο 

κεζφδνπ ησλ ππνζέζεσλ γίλεηαη ζηελ Πνιηηεία ε αλάβαζε κέρξη ηελ ηδέα ηνπ 

αγαζνχ. Αλ θαη ν Πιάησλαο δελ αλαθέξεηαη ζηελ Πνιηηεία ζε αλάκλεζε ηδεψλ 

κπνξνχκε σζηφζν λα ζεσξήζνπκε ηελ αλάβαζε ζην αγαζφ σο κνξθή 

αλάκλεζεο. 

     Απφ ηνλ δηάινγν Φαίδσλ, πνπ ε ππφζεζε ησλ ηδεψλ  ζεκειηψλεη ηφζν ηελ 

αζαλαζία ηεο ςπρήο φζν θαη ηηο ηδέεο σο αηηίεο ηνπ γίγλεζζαη, απνξξέεη θαη ε 

κεζνδνινγία ηεο αλάκλεζεο πνπ νξκάηαη απφ ηα αηζζεηά  θαη θαηαιήγεη ζηηο 

ηδέεο. Αθνχ νη ηδέεο επηθνηλσλνχλ κε ηα αηζζεηά, κπνξνχκε αμηνπνηψληαο απηή 

ηελ κεηνρή λα νδεγεζνχκε απφ ηα αηζζεηά ζηηο ηδέεο. Ζ κέζνδνο απηή ηεο 

αλάκλεζεο, πνπ πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηνπ έξσηα, αλαπηχζζεηαη ζπζηεκαηηθά 

ζηνλ κχζν ηνπ Φαίδξνπ γηα ηε καλία σο δψξν ησλ ζεψλ,   φπνπ ν έξσηαο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν γίλεηαη ε αθνξκή ηεο αλαγσγήο ζηελ ηδεαηφηεηα. Με 

αλάινγν ηξφπν ζην πκπφζην ν ιφγνο ηεο Γηνηίκαο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία 

αλάβαζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν αηζζεηφ ζψκα ζηνλ ππεξαηζζεηφ ηφπν ησλ 
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ηδεψλ. Απφ ηελ άπνςε απηή παξάιιεια θείκελα γηα ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο 

ζηνλ δηάινγν Φαίδσλ  είλαη ν  Φαίδξνο θαη ην πκπφζην.  

Λέμεηο θιεηδηά ζε απηή ηελ δηαδξνκή κνπ είλαη: κειέηε ζαλάηνπ, ςπρή, 

αζαλαζία, κεηελζάξθσζε, ππφζεζε ησλ ηδεψλ, αλάκλεζε, καηεπηηθή θαη 

ππνζεηηθή κέζνδνο, έξσηαο. 
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Μέπορ 1
ο
   Οι Ππόδπομοι 

Οι απαπσέρ ηος Ιδεαλιζμού 

 

     χκθσλα κε ηνλ Andrei Lebedev ηδεαιηζκφο είλαη κηα κεηαθπζηθή θαη 

επηζηεκνινγηθή ζεσξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

είλαη (γεληθψο ή κεξηθψο) λνεηηθή (πλεπκαηηθή) ή αιιηψο είλαη εμαξηψκελε απφ 

ηε ζθέςε θαη θαζνξηζκέλε ή δνκεκέλε απ‟ ηνλ λνπ ή ηε γλψζε.
2
 Ο ηδεαιηζκφο 

πξνέθπςε σο κηα ινγηθή αθνινπζία πνπ έζεζε ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ην 

ζέκα δχν δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ, κηαο ζσκαηηθήο-πιηθήο θαη κηαο αζψκαηεο, 

ε νπνία ππεξέρεη αμηνινγηθά θαη νληνινγηθά έλαληη ηεο πξψηεο. Ζ αληίζεζε 

κεηαμχ λνπ/ςπρήο θαη ζψκαηνο απνηέιεζε ην αληηθείκελν πνιιψλ θηινζνθηθψλ 

ηάζεσλ απφ ηνλ 6
ν
 αηψλα, ζενινγηθψλ αλαδεηήζεσλ, ηείλνληαο πξνο κηα 

θαζνξηζηηθή  ηειενινγία, έλα ζετθφ άπιν θφζκν θη έλα modus vivendi πνπ απφ 

πξαθηηθή άπνςε κάο νδεγεί νξηαθά ζηνλ αζθεηηζκφ θαη ζηελ εμάιεηςε ή ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ παζψλ.  

      Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηδεαιηζηήο δελ ραξαθηεξίδεηαη κφλν απηφο πνπ 

βιέπεη ηε θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο σο λνεηηθή, αιιά θαη απηφο πνπ πξνρσξά 

ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θαη δέρεηαη ηελ χπαξμε κηαο δεχηεξεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πέξαλ ηεο θπζηθήο, πνπ κειεηά ε επηζηήκε, κηαο αζψκαηεο 

θαη ζηελ νπνία απνθηά πξφζβαζε κφλν ν λνπο θαη ζηελ νπνία απνδίδεη 

νξγαλσηηθφ θαη θπξηαξρηθφ ξφιν. ηελ πεξίπησζε ησλ Ππζαγνξείσλ θαη ηνπ 

Πιάησλα ν δπηζκφο ζψκαηνο ςπρήο  έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ ηδεαιηζκφ, θαζψο ε 

ςπρή ππεξέρεη έλαληη ηνπ ζψκαηνο αμηνινγηθά θαη νληνινγηθά, ν λνπο ππεξηεξεί 

έλαληη ηεο χιεο.
3
 Μπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα κηιάκε γηα πνηθίιεο κνξθέο 

ηδεαιηζκνχ ηεο αξραίαο θηινζνθίαο. Δηδηθά ε ππζαγφξεηα θαη πιαησληθή 

                                                           
2
 Lebedev Andrei, Idealism (Mentalism) in Early Greek Philosophy: Pythagoras, Parmenides, 

Heraclitus and others, p.11(expanded version of paper  « Idealism in Early Greek Philosophy: the 

Case of Pythagoreans and Eleatics», 2013, ζην V. Sharova, E.Trufanova, A.Yakovleva (Edd.), 

Theory and Practice. Russian Academy of Sciences, Moscow, 220-230). 
3
Αν ανιχνεφςουμε τα οντολογικά και επιςτθμολογικά κεμζλια κάκε κρθςκείασ κα 

αναγνωρίςουμε κάποιο είδοσ ιδεαλιςμοφ, κακϊσ ζνασ υπζρτατοσ νουσ ταυτίηεται με τθ κεϊκι 
ουςία  και θ κρθςκεία χαρακτθρίηεται ωσ μζςο επικοινωνίασ (μζςω τελετϊν ι προςευχισ) με 
αυτόν τον «νου». Στθ περίπτωςθ του Πλάτωνα ζχουμε τθν ιδιοφυι ςφλλθψθ να επεξεργαςτεί 
και να δϊςει τθ δικι του εκδοχι, ορμϊμενοσ από αρχαία μεταφυςικά δόγματα.  
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θηινζνθία ζεσξείηαη σο αληηθεηκεληθφο ή κεηαθπζηθφο ηδεαιηζκφο δπαδηθνχ 

ηχπνπ θαη απνηειεί ηελ θεληξηθή ηδεαιηζηηθή παξάδνζε ζηελ αξραία θηινζνθία. 

      Ζ πεξίνδνο ηνπ Α΄ θαη Β΄ Απνηθηζκνχ ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ. ιε απηή ε κεηαλαζηεπηηθή 

θίλεζε, πνπ έθεξε ηνπο Έιιελεο ζε επαθή κε πνιπάξηζκνπο ιανχο, δηαθνξεηηθά 

ήζε θαη έζηκα, έγηλε αθνξκή γηα βαζηέο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη θηινζνθηθέο 

αλαθαηαηάμεηο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ηνλ 6
ν
 αηψλα ην ζχλνιν ησλ θηινζφθσλ 

θαηάγνληαη απφ ηε Μηθξά Αζία θαη ηε Μεγάιε Διιάδα. Σν θέληξν ηεο 

θηινζνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε πεξηθέξεηα ηνπ ειιεληζκνχ. 

      Έρνπκε νπζηαζηηθά κηα αιιαγή ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ νκεξηθνχ θφζκνπ ζε 

θαζνξηζηηθά ζεκεία. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ Οκήξνπ ζηα 

θηινζνθηθά θείκελα (Ζξάθιεηηνο, Ξελνθάλεο). Ζ ηάζε απηή ηεο ξηδηθήο 

ακθηζβήηεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη πξνηχπσλ ζπλερίζηεθε κε έληνλν 

ηξφπν ηνλ 5
ν
 αη. ζηελ Αζήλα πνπ κεηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο γίλεηαη θέληξν 

ηνπ ειιεληζκνχ,  κε ηε ζνθηζηηθή θίλεζε, αιιά θαη κε ηνπο ηξαγηθνχο πνηεηέο 

πνπ ζπζηεκαηηθά απνδνκνχλ θαη αλαλνεκαηνδνηνχλ ηελ νκεξηθή παξάδνζε.
4
 Ο 

απφερνο απηήο ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ Οκήξνπ, πνπ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε 

φηη ζπκβνιίδεη ηηο αμίεο θαη ηηο αξεηέο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζψκα, 

νινθιεξψλεηαη κε ηε ζξηακβεπηηθή λίθε ησλ αμηψλ θαη ησλ αξεηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ςπρή ζην έξγν ηνπ Πιάησλα.
5
 Καζνξηζηηθά ζεκεία απηήο 

ηεο κεηαβνιήο είλαη:  

α)  ν δπηζκφο ζψκαηνο θαη ςπρήο, ε ζεψξεζε ηεο ςπρήο σο άπιεο νληφηεηαο θαη 

ηνπ ζψκαηνο σο πιηθήο νληφηεηαο θαη παξάιιεια σο θπιαθήο ηεο ςπρήο θαζψο 

θαη ε δηαδηθαζία θάζαξζεο ηεο ςπρήο απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο.
6
 

β) απνηέιεζκα ηνπ δπτζκνχ είλαη  ε ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ έλα ζχλνιν 

αληηζεηηθψλ δεπγψλ πνπ ζε άιινπο θηινζφθνπο ζπληζηνχλ ελφηεηα θαη ζε 

άιινπο  φρη. Σέηνηα αληηζεηηθά δεχγε είλαη ην ζλεηφ-αζάλαην, αλζξψπηλν-ζετθφ, 

                                                           
4
χκθσλα κε ηνλ Simon Goldhill  (2008), Αηζρχινπ Οξέζηεηα, κηθ. Αξγχξεο Παπαζπξηφπνπινο, 

Καξδακίηζα, θεθ. 2.4 κεξνο θαη Αηζρχινο, ζ. 112, «ν Οξέζηεο ζην νκεξηθφ έπνο είλαη ην 

παξαδεηγκαηηθφ πξφηππν επγελνχο αλδξφο… κεηά ηνλ Αηζρχιν θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα πεη 

„γίλε φπσο ν Οξέζηεο‟ ( έλαο κεηξνθηφλνο)». 
5
 Πιάησλ, Πνιηηεία, 3

ν
,4

ν
 , 10

ν
 Βηβιίν. 

6
Σζέιιεξ-Νεζηιέ (1994), Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο θηινζνθίαο, κηθ. Υ. Θενδσξίδε, Βηβιηνπσιείν 

ηεο Δζηίαο, ζ.21 θαη Charles H. Kahn (2005), Ο Ππζαγφξαο θαη νη Ππζαγφξεηνη, Δλάιηνο, ζ.40. 
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κεηαβαιιφκελν-αλαιινίσην, αηζζεηφ-λνεηφ, θαίλεζζαη-είλαη, άπεηξν-πέξαο. 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε νη Ππζαγφξεηνη θαζφξηζαλ πφζεο αθξηβψο θαη 

πνηεο είλαη νη αληηζέζεηο (Μ.η.Φ., 986b1). 

γ) ε αμηνινγηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ λνπ πνπ απνδίδεηαη επίζεο θαη σο νπζηψδεο 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεψλ. 

     Ο ηδεαιηζκφο απαζρφιεζε ηνπο θηινζφθνπο πξηλ απφ ηνλ Πιάησλα,  αιιά 

δηακνξθψζεθε κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν γηα ηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο απφ ηνλ 

ίδην, σο έλα ζρήκα «ζηαδηαθήο εμέιημεο» θαη ζχλζεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνεγνπκέλσλ ηνπ θηινζνθηθψλ ηάζεσλ. Έρνπκε δειαδή κηα κεηάβαζε απφ 

θάηη ζρεηηθά απιφ ζε θάηη πην πνιχπινθν, φπσο είλαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ 

άπισλ κνξθψλ θαη ν λνεηφο θφζκνο σο νξγαλσκέλε θαη ηεξαξρεκέλε  νληφηεηα.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηήο ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ζεσξίαο ηεο αλάκλεζεο ζηνλ Πιάησλα ζα εμεηάζσ παξαθάησ ζπλνπηηθά ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα ζηνλ Δπηκελίδε,  ζηελ νξθηθή παξάδνζε, ζηνπο Ππζαγνξείνπο, 

αιιά θαη ζηνλ Ζξάθιεηην θαη ηνλ Παξκελίδε.  

 

 

Δπιμενίδηρ και Οπθικοί 

 

     Ο Δπηκελίδεο ήηαλ ηζηνξηθφ πξφζσπν. Τπήξμε ζξεζθεπηηθφο δάζθαινο, 

ζεξαπεπηήο, κάληεο, θαζαξηήο, βνηαλνιφγνο. Ζ βηνγξαθηθή παξάδνζε 

αλαθέξεηαη ζε δχν πνιπζξχιεηα πεξηζηαηηθά, ηελ θάζαξζε ηεο Αζήλαο απφ ην 

θπιψλεην άγνο
7
 (ην 596 π.Υ.) θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ιανχ ζηε ζπλέρεηα  γηα 

ηα λνκνζεηηθά κέηξα ηνπ φισλνο πνπ αθνξνχζαλ ηε ιαηξεία θαη δηάθνξεο 

ηειεηνπξγηθέο ζπλήζεηεο θαη επίζεο ηνλ καληηθφ χπλν ζε ζπήιαην γηα 57 ρξφληα. 

Σν θνηλφ ζεκείν πνπ ζπλδέεη ηνλ Ππζαγφξα κε ηνλ Δπηκελίδε είλαη ε ηδέα ηεο 

κεηελζάξθσζεο (θαηά ηνλ ππζαγνξηθφ ζξχιν ν Ππζαγφξαο επηζθέθζεθε ηελ 

Κξήηε). Καη νη δχν ζπκνχληαλ ηηο πξνεγνχκελεο δσέο ηνπο. Ο Ππζαγφξαο 

ζπκφηαλ φηη ζηηο πξνεγνχκελεο δσέο ηνπ ππήξμε ν Αηζαιίδεο θαη κεηά ν 

Δχθνξβνο ν Φξπμ θαη ν Δξκφηηκνο θαη ν Πχξξνο.  Ο Δπηκελίδεο ζπκφηαλ πσο 

ήηαλ ιένληαο ηεο Νεκέαο θαη κεηά απέθηεζε αλζξψπηλε κνξθή (Αηαθφο, 

                                                           
7
 Ηζηνξηθά ην απνδέρεηαη θαη ν Αξηζηνηέιεο. 
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αδειθφο ηνπ Μίλσα). Οη επφκελεο ελζαξθψζεηο δελ έρνπλ δηαηεξεζεί απφ ηηο 

πεγέο καο. 

Ο Αηιηαλφο κάο παξαζέηεη έλα απφ ηα πην αηληγκαηηθά απνζπάζκαηα ηνπ 

Δπηκελίδε (fr.33 F):  

          θαί κέληνη θαί ηφλ Νεκεαῖνλ ιένληα ηο ζειήλεο ἐπεζεῖλ  

θαζί ιέγεη γνῦλ θαί ηά Ἐπηκελίδνπ ἒπε 

θαί γάξ ἐγψ γέλνο εἰκί ειήλεο εὐθφκνην, 

ἣ δεηλφλ θξίμαζ‟ ἀπεζείζαην ζξα ιένληα, 

ἐλ Νεκέαη δ‟ ἂγρνπζ‟αὐηφλ δηά πφηληαλ Ἣξαλ. 

 

Λέλε φηη ν ιέσλ ηεο Νεκέαο έπεζε απφ ηε ειήλε,  

γη‟ απηφ κηινχλ θαη νη ζηίρνη ηνπ Δπηκελίδε· 

θη εγψ είκαη απφγνλνο ηεο ειήλεο κε φκνξθα καιιηά, 

ε νπνία ζείζηεθε θνβεξά θαη απέβαιε ην ζεξίν ηνλ ιένληα, 

ζηε Νεκέα ηνλ έπλημε εμαηηίαο ηεο πφηληαο Ήξαο <ε δχλακηο ηνπ Ζξαθιή>. 

     Απφ φηη θαίλεηαη έρνπκε δηαθνξνπνηήζεηο απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο ( π.ρ. 

Martin West, Orphic poems, 1983, ζ.48) φηη ζηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο κηιά ν 

Δπηκελίδεο, ζεσξψληαο φηη είλαη γηνο ηεο ειήλεο θαη φηη θαηέβεθε ζηε γε απφ 

ηε ζειήλε. Γέλνο ζεκαίλεη εδψ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, απφγνλνο θαη ζ‟ απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ν ζπγγξαθέαο ησλ ζηίρσλ αλάγεη ην γέλνο ηνπ ζηε ειήλε, ρσξίο 

λα ηζρπξίδεηαη φηη ν ίδηνο θαηέβεθε απφ ηε ζειήλε, φπσο δειψλεηαη απφ ηνλ 

West. Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηε ειήλε, ζην πνίεκα ηνπ Δπηκελίδε δελ ζεσξείηαη 

σο „νπξάληα γε‟, αιιά κάιινλ πξφθεηηαη γηα κπζνινγηθή κνξθή, γπλαίθα κε 

φκνξθα καιιηά πνπ δηαζέηεη θηεξά. Δπνκέλσο, ν Δπηκελίδεο, αλαθεξφκελνο 

ζηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηε ειήλε θαη ζηνλ ιένληα ηεο Νεκέαο, θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ελλνεί ηε κεηελζάξθσζε ησλ ςπρψλ. ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο ν 

Δπηκελίδεο απαξηζκεί ηε ζεηξά ησλ κεηελζαξθψζεσλ ηεο ςπρήο ηνπ ιένληα ηεο 

Νεκέαο απφ ηφηε πνπ ηνλ ζθφησζε ν Ζξαθιήο κέρξη ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζψκα 

ηνπ ζπγγξαθέσο. Έηζη ινηπφλ ν Δπηκελίδεο, θέξεηαη λα είρε πεζάλεη πνιιέο 

θνξέο θαη λα έρεη αλαβηψζεη (ἀλαβεβησθέλαη). Ἀλαβηφσ -ἀλαβίσζηο είλαη ν πην 

παιηφο φξνο πνπ ζπλαληάκε θαη καξηπξείηαη θαηά ηελ θιαζηθή επνρή, ελψ ζηνλ  

Πιάησλα βξίζθνπκε ηε θξάζε „πάιηλ γίγλεζζαη‟ θαη παιηγγελεζία ζηνλ 

Υξχζηππν. Οη φξνη „κεηελζάξθσζηο‟ θαη „κεηελζσκάησζηο‟ απαληψληαη θαηά ηε 
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ξσκατθή επνρή. Ζ ζχλδεζε εδψ κε ηνλ Ππζαγφξα ζην ζέκα ηεο κεηελζάξθσζεο 

είλαη επλφεηε. 

Γεληθά ν Δπηκελίδεο είρε θεξδίζεη ηνλ ζαπκαζκφ ηφζν ζηνπο ππζαγνξηθνχο φζν 

θαη ζηνπο πιαησληθνχο θχθινπο. Σνλ ζεσξνχζαλ εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα θαη 

εηδήκνλα ζηελ πνιηηηθή, θηινζνθία, λνκνζεζία θαη δίθαην.
8
 

 

     Σνλ 6
ν
 αη. π.Υ. έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ν Οξθηζκφο (παξάιιεια 

εκθαλίδεηαη θαη ε ζεσξία ηνπ Ππζαγφξα γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο)  ν νπνίνο  

ήηαλ έλα είδνο κπζηεξηαθήο ζξεζθεπηηθήο ηάζεο, θεληξηθή κνξθή ηεο νπνίαο 

αλαδείρζεθε ν Οξθέαο θαη,  ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, φρη ν Οξθέαο, αιιά ν 

Ολνκάθξηηνο ( ρξεζκνιφγνο θαη κάληεο) πνπ έδεζε ζηελ Αζήλα ηελ επνρή ησλ 

Πεηζηζηξαηηδψλ θαη ήηαλ ζχγρξνλνο ηνπ Ππζαγφξα. Ο Ολνκάθξηηνο ζπνχδαζε 

ηε καληηθή ηέρλε ζηελ Κξήηε πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αη. π. Υ., φηαλ ν 

Δπηκελίδεο ήηαλ ήδε γλσζηφο ζε φιε ηελ Διιάδα. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

Ολνκάθξηηνπ ζηε καληηθή ηέρλε ζηελ Κξήηε, έρνπκε ηε καξηπξία ηνπ 

Αξηζηνηέιε πνπ θαη ζχκθσλα κε άιιεο αξραίεο πεγέο ήηαλ ζεκαληηθφ θέληξν 

κπζηεξηαθήο ιαηξείαο κε άμνλεο ηα  ζπήιαηα πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηε γέλλεζε θαη 

ηνλ ζάλαην ηνπ Γία, ην Ηδαίν θαη ην Γηθηαίν Άληξν.
9
 Φαίλεηαη φηη ν 

Ολνκάθξηηνο, εθηφο απφ ηε καληηθή ηέρλε, απέθηεζε θαη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε 

θαη ήξζε ζε επαθή κε ηηο επηκελίδεηεο ηδέεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

θφζκνπ θαη ηε θχζε ηεο ςπρήο, φπσο απηέο εθθξάδνληαη ζην έξγν ηνπ Θενγνλία. 

      Ο Αξηζηνηέιεο ζην ρακέλν έξγν ηνπ Περί θηιοζοθίας αλαθέξεη φηη ν 

Αζελαίνο Ολνκάθξηηνο κεηέπιαζε ηα νξθηθά δφγκαηα, δίλνληάο ηνπο πνηεηηθή 

κνξθή, απνδίδνληαο έηζη ηηο απφςεηο ηνπ Οξθέα θαη ν Ολνκάθξηηνο ηηο δηέζσζε, 

θαηαγξάθνληάο ηηο ζε εληαίν ζψκα θεηκέλσλ, ζε κνξθή επψλ. Ζ Οξθηθή 

Θενγνλία, πνίεκα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Ολνκάθξηην, ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε,
10

 ζεσξείηαη φηη έρεη αζθήζεη επίδξαζε ζηνπο Ππζαγνξείνπο ηνπ 5
νπ

 

αη. π.Υ. Δίλαη γεγνλφο φηη θπθινθνξνχζαλ έξγα κε ηνλ ηίηιν Θενγνλία, πνπ 

απνδίδνληαλ ζηνλ Οξθέα ή ηνλ Μνπζαίν, ζίγνπξα φκσο ζεσξνχληαη 

                                                           
8
 Ο Πιάησλ θάλεη αλαθνξά ζηνλ Δπηκελίδε ζηνπο Νφκνπο 642d-e. 

9
 Αξηζηνηέινπο, Πνιηηηθά, 1274a26. 

10
Σελ ίδηα άπνςε έρεη ν Παπζαλίαο θαη ν έμηνο Δκπεηξηθφο θαη απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο ζενιφγνπο 

ν Κιήκεο ν Αιεμαλδξεχο. 
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ςεπδεπίγξαθα θαη γξάθηεθαλ απφ θάπνηνπο Ππζαγνξείνπο ή κάληεηο πνπ 

επηδεηνχζαλ λα αληιήζνπλ θχξνο ή λα επηθαιεζηνχλ ζεφπλεπζηε ζνθία.
11

 

Δπίζεο ζεκαληηθή επίδξαζε ζεσξείηαη φηη έρεη αζθήζεη θαη ν Δπηκελίδεο θαη 

εηδηθά κέζα απφ ην έξγν ηνπ Θενγνλία ην νπνίν ζεσξείηαη ζήκεξα απφ πνιινχο 

γλήζην θαη φπνπ βξίζθνπκε ηα πξψηα ίρλε σο πξνο ηελ ηδέα ηεο αλαβίσζεο ή 

θαηά ηνλ κεηέπεηηα φξν, ηεο κεηελζάξθσζεο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ νη ππζαγφξεηνη 

λα γλψξηδαλ ηε Θενγνλία ηνπ Δπηκελίδε. Δπεηδή ν Δπηκελίδεο πξνεγείηαη 

ρξνλνινγηθά ηνπ Ολνκάθξηηνπ απνηειεί ζηνηρείν δηεξεχλεζεο θαη ζεκαληηθή 

ππφζεζε εξγαζίαο ε επίδξαζε ηνπ Δπηκελίδε ζηνλ Ολνκάθξηην θαη ηνλ 

Ππζαγνξηζκφ θαη φρη αληίζηξνθα. 

χκθσλα κε ηνλ Σζέιιεξ «ε νξθηθή κπζηεξηαθή ζξεζθεία κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

γηα ηνλ άλζξσπν αλαπνδνγπξίδεη νιφηεια ηελ ειιεληθή αληίιεςε γηα ηε δσή. 

Δθεί [ζηελ νκεξηθή παξάδνζε] ν ζσκαηηθφο άλζξσπνο είλαη ν θαζαπηφ 

άλζξσπνο, ε ςπρή έλα αδχλακν είδσιν, εδψ [ζηνπο Οξθηθνχο] ην αηψλην θαη 

αλαιινίσην είλαη ε ςπρή, ην ζψκα είλαη ην εθήκεξν, ην αθάζαξην».
12

 Ο 

Οξθηζκφο ζην θείκελν ηνπ Σζέιιεξ κάο εκθαλίδεηαη σο κηα ζχλζεζε ηεο ηλδηθήο 

θαη ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο. Σηο ηδέεο ηεο ιχηξσζεο ηεο ςπρήο απφ ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη γεληθφηεξα ηηο αξρέο ηνπ δπτζκνχ ζηνλ Οξθηζκφ ηηο 

ζπλαληνχκε θαη ζηα ζενινγηθά, εξκελεπηηθά θείκελα ησλ Βέδαο, ηηο 

Οππαληζάδεο (800-600 π.Υ.): 

 είλαη αιεζηλφ φηη ην ζψκα είλαη ζλεηφ, φηη είλαη θάησ απ‟ ηε δχλακε ηνπ 

ζαλάηνπ· αιιά είλαη επίζεο ε θαηνηθία ηνπ Άηκαλ, ηνπ Πλεχκαηνο ηεο αζάλαηεο 

δσήο. Σν ζψκα, ν νίθνο ηνπ Πλεχκαηνο, είλαη θάησ απ‟ ηε δχλακε ηεο εδνλήο θαη 

ηνπ πφλνπ· θαη αλ ν άλζξσπνο θπβεξληέηαη απ‟ ην ζψκα ηνπ, δελ κπνξεί πνηέ λα 

είλαη ειεχζεξνο. Αιιά, φηαλ ν άλζξσπνο είλαη ζηε ραξά ηνπ Πλεχκαηνο, ζην 

Πλεχκα πνπ είλαη πάληα ειεχζεξν, είλαη ειεχζεξνο απφ θάζε δνπιεία, ηε δνπιεία 

ηεο εδνλήο  θαη ηνπ πφλνπ.
13

 

     Γελ ππάξρνπλ σζηφζν αξραίεο πεγέο πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηε ζχλζεζε 

ειιεληθνχ θαη ηλδηθνχ ζηνηρείνπ πνπ επιφγσο επηθαιείηαη ν Σζέιιεξ, 

                                                           
11

 Ζ απφδνζε ησλ νξθηθψλ πνηεκάησλ ζηνλ Ππζαγφξα πξνέξρεηαη απφ ηνλ Ίσλα ηνλ Υίν θαη 

θάπνηνλ Δπηγέλε. 
12

Σζέιιεξ-Νεζηιέ (1994), Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο θηινζνθίαο, κηθ. Υ. Θενδσξίδε, Βηβιηνπσιείν 

ηεο Δζηίαο, ζ. 20. 
13

 Οππαληζάδεο (1989), Ηεξά Ηλδηθά Κείκελα, Καζηαληψηε, Αζήλα, ζ. 136 
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ζηεξηδφκελνο ζηελ νκνηφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ νη δχν παξαδφζεηο γηα ηνλ δπτζκφ 

ζψκαηνο θαη ςπρήο θαη είλαη πηζαλφλ λα έρνπκε νκνηφηεηα θαη αλαινγία ζηα 

ζέκαηα απηά, αιιά ζε παξάιιειεο γξακκέο, ρσξίο δειαδή ν έλαο λα γλσξίδεη ηηο 

απφςεηο ηνπ άιινπ. Δμαίξεζε είλαη ε καξηπξία ηνπ Ζξφδνηνπ φηη ν Ππζαγφξαο 

δηδάρηεθε ηε κεηελζάξθσζε απφ ηνπο Αηγππηίνπο ηεξείο ζηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ 

Αίγππην θαη φρη απφ ηελ ηλδηθή παξάδνζε πνπ ηζρπξίδεηαη ν Σζέιιεξ.
14

 

      εκαληηθφ  ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο δχν αξραίνπο πνιηηηζκνχο ζην 

ζέκα ηεο θάζαξζεο ηεο ςπρήο, είλαη φηη ζηηο Οππαληζάδεο ε θάζαξζε έρεη 

έληνλα λνεζηαξρηθφ ραξαθηήξα, ελψ ζηνπο Οξθηθνχο θχθινπο ε θάζαξζε είλαη  

ηειεηνπξγηθή. Ζ έιιεηςε ινηπφλ αξραίσλ καξηπξηψλ θαη πεγψλ γηα ηε 

ζπζρέηηζε ηνπ Οξθηζκνχ κε ηελ ηλδηθή παξάδνζε, αιιά θαη ε ζεκαληηθή 

εμάξηεζε ηνπ Οξθηζκνχ απφ ηελ ηειεηνπξγία ψζεζε λεψηεξνπο κειεηεηέο λα 

αλαδεηήζνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ Οξθηζκνχ ζηηο ζξεζθεπηηθέο θαη καληηθέο 

ηειεηνπξγίεο ηεο Κξήηεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Δπηκελίδε πνπ εθθξάδεη απηφ ην λέν 

ηχπν ζνθνχ θαη αλαθέξεηαη απφ πιήζνο πεγψλ σο ζεκαληηθή θπζηνγλσκία κε 

ζξεζθεηνινγηθά, καληηθά θαη θαζαξθηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη σο 

ππέξκαρνο θάπνηαο κνξθήο κεηελζάξθσζεο. Σν φηη ε Κξήηε ππήξμε ζεκαληηθφ 

θέληξν νξθηθνχ ηχπνπ ηειεηψλ θαη κπζηεξίσλ καξηπξείηαη θαη απφ έλα 

απφζπαζκα απφ  ηε ρακέλν έξγν  «Κξηεο» ηνπ Δπξηπίδε.
15

 Σελ πηζαλή ινηπφλ 

επίδξαζε  ηνπ Δπηκελίδε ζηε δηακφξθσζε ηνπ Οξθηζκνχ θαη ηνπ Ππζαγνξηζκνχ 

ζηα ζέκαηα ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο θαη ηεο κεηελζάξθσζεο ζα ζπδεηήζσ 

παξαθάησ. 

      Γηα ηνπο Οξθηθνχο ε ςπρή δελ πεζαίλεη, δελ έρεη αξρή νχηε ηέινο. χκθσλα 

κε ηνλ κχζν δνχζε καθάξηα ζε ηφπν ζετθφ έσο φηνπ εμνξίζηεθε, εηζήιζε ζε 

γήηλν ζψκα, πνπ απνηειεί φξγαλφ ηεο, αιιά θαη αιπζίδα ηεο (ζψκα = ζήκα). 

Αλαθνξά γηα ην ζψκα σο θπιαθή ηεο ςπρήο θάλεη ν Πιάησλαο ζηνλ Κξαηχιν 

(400b-c) φπνπ απνδίδεη ζηνπο Οξθηθνχο ηελ ηδέα φηη ε ςπρή εμαγλίδεη ηα 

ζθάικαηα ηεο, γηα ηα νπνία είλαη ηηκσξεκέλε θαη εθηίεη ηελ πνηλή ηεο 

                                                           
14

 Ζξφδνηνο, ΗΗ.81: «νη Αηγχπηηνη δελ επηηξέπνπλ κάιιηλα ελδχκαηα ζηα ηεξά ή ζηηο ηαθέο ηνπο. 

Καη ζπκθσλνχλ ζε απηφ κε εθείλνπο πνπ νλνκάδνληαη νξθηθνί θαη βαθρηθνί, αιιά είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα Αηγχπηηνη θαη Ππζαγφξεηνη». Βι. επίζεο Μπνχξθεξη (1972, 127). 
15

Ο Δπξππίδεο ζ‟ απηφ ην δξάκα κηιά γηα ηνπο „Γηφο Ηδαίνπ κχζηαο‟, κπεκέλνπο ζηα κπζηήξηα 

πνπ κνηάδνπλ κε ηα νξθηθά. 

 



 

 

17 

 

θπιαθηζκέλε ζε έλα ζψκα, πνπ είλαη ην πεξίβιεκά ηεο θαη ν ηάθνο ηεο (ζκα). 

Ζ κνίξα ηεο είλαη λα μαλαγελληέηαη γηα ρηιηάδεο ρξφληα, εηζρσξψληαο ζε λέα 

ζψκαηα, έσο φηνπ πιεξψζεη ηελ πνηλή ηεο. Δίλαη ινηπφλ αλάγθε λα δηάγεη εζηθφ 

θαη αζθεηηθφ βίν, γηα λα πξνζηαηεπηεί απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο. Τπήξρε 

επίζεο έλα ζχζηεκα ηειεηνπξγηθψλ ηξφπσλ πνπ ζηφρεπε ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο 

ςπρήο, ψζηε απηή λα γπξίζεη θάπνηε ζηε ρακέλε καθαξηφηεηα. Οη νξθηθνί 

πίζηεπαλ φηη ππάξρεη έλαο θχθινο δηαξθψλ κεηελζαξθψζεσλ (αλαβηψζεσλ) ηεο 

ςπρήο ζε δηάθνξα είδε δψσλ ή θπηψλ θαη ην δεηνχκελν ήηαλ λα εμαγληζηεί ε 

ςπρή, κέζσ θαζαξκψλ (κέζα απφ ηηο εληνιέο ηνπ Οξθέα), ψζηε λα θηάζεη ζηελ 

ηέιεηα ζετθή θαηάζηαζή ηεο.  

 

Πςθαγόπειοι 

     Ο Ππζαγφξαο ν άκηνο (κέζα 6
νπ

 αη. π. Υ) κεγάισζε ζε κηα επνρή 

ζεκαληηθψλ αιιαγψλ, θαζψο ηφηε άθκαζε ε ησληθή ζθέςε. Ήηαλ ζχγρξνλνο ηνπ 

Αλαμηκέλε θαη ηνπ Ξελνθάλε. Μαξηπξίεο θηινζφθσλ θαη ηζηνξηθψλ ηνπ 5
νπ

 αη. 

π. Υ. δίλνπλ κε αζθάιεηα ηελ ηζηνξηθή παξνπζία ηνπ Ππζαγφξα,
16

 παξφιν πνπ ε 

κνξθή ηνπ έρεη αγγίμεη πνιιέο θνξέο ηα φξηα ηνπ κχζνπ. Λέγεηαη φηη έθαλε 

πνιιά ηαμίδηα απ‟ ηα νπνία απνθφκηζε πνιιά νθέιε. Ζ πεξηπιάλεζή ηνπ ηνλ 

έθεξε ζε επαθή κε ιανχο, φπσο νη Αηγχπηηνη, νη Άξαβεο, νη Υαιδαίνη,
17

 νη 

Κξήηεο.
18

 ηα ηέιε ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 6
νπ

 αη. έθπγε απφ ηελ παηξίδα ηνπ 

θαη εγθαηαζηάζεθε ζηνλ Κξφησλα, ηελ θπξηφηεξε αρατθή απνηθία ηεο Κάησ 

Ηηαιίαο (πεξίπνπ ην 530 π. Υ.). Αηηία ηεο κεηαθφκηζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Πνξθχξην ήηαλ φηη δελ κπνξνχζε λα ππνθέξεη ην ηπξαλληθφ θαζεζηψο ηνπ 

Πνιπθξάηε ζηε άκν. Δθείλε ηελ επνρή ζηε Μεγάιε Διιάδα θαίλεηαη λα 

θπξηαξρεί έλαο λένο ηχπνπ θηινζφθνπ πνπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ κχζηε, ν νπνίνο εηζάγεη  έλα λέν είδνο γλψζεο, πνπ μεπεξλά ηα 

αλζξψπηλα κέηξα, απφθξπθεο, κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κφλν ζε κπεκέλνπο 

καδί κε κηα λέα ζξεζθεπηηθφηεηα. Έλαο ηέηνηνπ είδνπο ραξηζκαηηθφο άλζξσπνο 

                                                           
16

Ζξάθιεηηνο απ. 40, 129 (DK),  Γηνγέλεο Λαέξηηνο IX 1 , VIII 6, Ζξφδνηνο IV 95, Δκπεδνθιήο 

απ. 129 (DK), Ξελνθάλεο απ. 7 (DK). 
17

 Πνξθχξηνο, Ππζαγφξνπ βίνο 11-12. 
18

Πνξθχξηνο, Ππζαγφξνπ βίνο 17. χκθσλα κε ηε καξηπξία απηή ηνπ Πνξθχξηνπ ν Ππζαγφξαο 

είρε ηελ επθαηξία ζηελ Κξήηε λα κπεζεί ζηηο ηειεηέο θαη ηνπο θαζαξκνχο πνπ γίλνληαλ ζην 

Ηδαίνλ Άληξν.  
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ήηαλ ν Ππζαγφξαο. Δθεί ίδξπζε ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα πνπ έθεξε ην φλνκά ηνπ 

θαη άξρηζε λα δηδάζθεη κηα λέα αληίιεςε δσήο ζπλπθαζκέλε κε  έλα λέν θαη 

ηδηαίηεξν ηξφπν δσήο. Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο νλνκάδνληαλ ὁκάθοοη, (ζεκαίλεη 

εθείλνη πνπ αθνχλ απφ θνηλνχ) θαη ε αίζνπζα φπνπ ζπγθεληξψλνληαλ ὁκαθοεῖολ. 

Απηφ πνπ άθνπγαλ νλνκαδφηαλ ἂθοσζκα ή ζύκβοιολ. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

ππζαγφξεηαο θνηλφηεηαο ήηαλ ε κπζηηθφηεηα γεγνλφο πνπ δείρλεη ηε ζπζρέηηζε 

ηνπ ππζαγνξηζκνχ κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο. Φαίλεηαη φηη επξφθεηην γηα 

έλα θνηλνβηαθφ ηξφπν δσήο, απφ ηνλ νπνίν δελ απνπζίαδαλ νη γπλαίθεο κέιε. 

ινη είραλ ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θπξίσο ιαηξεπηηθά, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ηαθηθψλ ηειεηνπξγηθψλ. Απηφο ν ηξφπνο δσήο ηεο ππζαγφξεηαο θνηλφηεηαο 

θαίλεηαη φηη επηβίσζε κέρξη ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα, φπσο απνδεηθλχεηαη ζην 

έξγν ηνπ Πνιηηεία, θαζψο  εθεί γίλεηαη αλαθνξά γηα πξψηε θαη κνλαδηθή θνξά 

ζην φλνκα ηνπ Ππζαγφξα. Πεξηγξάθεηαη σο «θάπνηνο πνπ αγαπήζεθε 

εμαηξεηηθά, γη‟ απηφ θαη νη κεηαγελέζηεξνη, ραξαθηεξίδνληαο ηνλ ηξφπν ηεο δσήο 

ηνπο αθφκε θαη ηψξα σο  ππζαγφξεην, δίλνπλ ηελ εληχπσζε πσο θάπσο 

μερσξίδνπλ αλάκεζα ζηνπο άιινπο» (600b).
19

  

     Παξάιιεια κε ηε κειέηε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ 

ππζαγφξεηα θνηλφηεηα κηα λέα ζεψξεζε πνπ έρεη νιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη 

ζθνπνχο θαη εληάζζεη ζηαδηαθά ζε κηα ελφηεηα ηφζν ηνλ θπζηθφ θφζκν φζν θαη 

ηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν θαη ζε ηειηθή αλάιπζε θαη ηνλ  άλζξσπν σο 

αηνκηθή νληφηεηα ζην θνζκηθφ γίγλεζζαη. Σν άηνκν αξρίδεη λα θαηαλνεί θαη λα 

εκβαζχλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο αλαδεηά έλα λέν λφεκα, ζην νπνίν ζα νδεχζεη 

κέζα απφ έλα λέν ηξφπν δσήο θαη αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ‟ απηφ ην 

πιαίζην ηεο λέαο αληίιεςεο επηθεληξψζεθε ν Ππζαγφξαο. Θξεζθεία, θηινζνθία, 

επηζηήκε θαη ηξφπνο δσήο ελνπνηνχληαη θαη ζπληίζεληαη ζην ππζαγφξεην 

ζχζηεκα θαη απνδίδνπλ κηα λέα ζεψξεζε ηεο αλζξσπφηεηαο. Δίλαη ζσζηφ, 

λνκίδσ, φηαλ κηιάκε γηα ηνλ Ππζαγφξα θαη ηνπο Ππζαγνξείνπο λα κηιάκε γηα 

ηελ ππζαγφξεηα ζχλζεζε πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο. 

Απ‟ απηφ πξνέθπςαλ θαίξηα δεηήκαηα πνπ εκπιέθνπλ ην ζχκπαλ θαη ηα κέξε 

ηνπ,  ηνλ άλζξσπν κε ην ππέξηαην νλ θαη ηε θχζε.   

                                                           
19

Πιάησλ, Πνιηηεία 600b: ὣζπεξ Ππζαγφξαο αὐηφο ηε δηαθεξφλησο ἐπί ηνχηῳ ἠγαπήζε, θαί νἱ 

ὓζηεξνη ἒηη θαί λῦλ Ππζαγφξεηνλ ηξφπνλ ἐπνλνκάδνληεο ηνῦ βίνπ δηαθαλεῖο πῃ δνθνῦζηλ εἶλαη ἐλ 

ηνῖο ἂιινηο.  
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     Δλψ νη δηαζέζηκεο καξηπξίεο επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ, σζηφζν είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα απνθαλζνχκε κε βεβαηφηεηα γηα ην αθξηβέο επηζηεκνληθφ θαη 

θηινζνθηθφ πεξηερφκελν ηεο ππζαγφξεηαο δηδαζθαιίαο, θαζψο ν Ππζαγφξαο θαη 

νη πξψηνη καζεηέο ηνπ δελ άθεζαλ γξαπηά θείκελα πνπ λα καο θαηαηνπίδνπλ γηα 

ηηο ζέζεηο ηνπο, ελψ ππάξρνπλ πνιχ κεηαγελέζηεξεο πεγέο ζε ηδηαίηεξα κεγάιε 

έθηαζε  νη νπνίεο απέρνπλ ρξνλνινγηθά αθφκα θαη ρίιηα ρξφληα, φπσο είλαη ε 

δσή ηνπ Ππζαγφξα πνπ γξάθεη ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο ηνλ 3
ν
 αη. κ. Υ. ή ν 

Πνξθχξηνο αιιά θαη ν Ηάκβιηρνο ηνλ 4
ν
 κ. Υ. αηψλα.  Κάπνηνη ππζαγφξεηνη 

θηιφζνθνη, πνπ έδεζαλ θαηά ηελ θιαζηθή (Φηιφιανο) θαη ηελ ειιεληζηηθή 

πεξίνδν επηθεληξψλνληαη ζε δχν θπξίαξρα ππζαγφξεηα δφγκαηα
20

: πξψηνλ ε 

άπνςε φηη νη αξηζκνί είλαη ζηνηρεία θαη αξρέο ησλ φλησλ.
21

 Καηά δεχηεξνλ νη 

Ππζαγφξεηνη πίζηεπαλ ζηε κεηεκςχρσζε, φηη ε ςπρή είλαη αζάλαηε, ελψ ην 

ζψκα ζλεηφ θαη απηφο ν ρσξηζκφο ςπρήο-ζψκαηνο ζεκαηνδνηνχζε ηε κεηάβαζε 

ηεο ςπρήο ζε νπξάλην ηφπν γηα θάπνην δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επάλνδφ 

ηεο ζηε γε, κε ηε κνξθή δηάθνξσλ δσηθψλ εηδψλ (θαη κε βάζε εηδηθέο 

πξνυπνζέζεηο) θαζψο ζεσξνχζαλ φηη ππάξρεη ζπγγέλεηα κεηαμχ φισλ ησλ 

δψλησλ φλησλ.
22

  

Σα ηαμίδηα ηνπ Ππζαγφξα έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ, φπσο επίζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε επίδξαζε ηεο γεηηνληθήο ζηε 

γελέηεηξά ηνπ άκν, πφιεο ηεο Μηιήηνπ. Θεσξψ σζηφζν αλαγθαίν λα ηνλίζσ 

φηη νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο ππζαγφξεηαο ζχλζεζεο, πνπ έρνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπο 

ζε άιινπο πνιηηηζκνχο θαη θηινζφθνπο, απνθηνχλ δηαθνξεηηθφ λφεκα ζηε δηθή 

ηνπ ζχλζεζε. Έηζη ε αλάιπζε θαη ε πξνέιεπζε  ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππζαγφξεηαο 

ζχλζεζεο δελ επαξθεί, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ζχλζεζε, αιιά πξέπεη λα ηελ 
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 Ο  Charles H. Kahn [2001, 21-22] παξαηεξεί φηη ζην έξγν Φαίδσλ θαη Σίκαηνο ηνπ Πιάησλα 

ζπλαληάκε ηηο θχξηεο εθθξάζεηο ησλ δχν θεληξηθψλ ηδεψλ ηεο ππζαγφξεηαο ζθέςεο, ηελ αζάλαηε 

κνίξα ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαη ηνλ ξφιν ησλ καζεκαηηθψλ σο θιεηδί γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ 

κπζηηθψλ ηνπ θφζκνπ. Ζ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ηεο θχζεο κε φξνπο καζεκαηηθνχο θαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα πεξάζεη απφ ηνλ νξαηφ θφζκν πξνο κηα αλψηεξε θαηάζηαζε είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ππζαγφξεηνο, αιιά επίζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πιαησληθφο. 
21

 Ο Cassirer [1957,283] ζεσξεί φηη νη Ππζαγφξεηνη κίιεζαλ πξψηνη γηα ηνλ αξηζκφ κε έλα 

ζχλζεην ηξφπν πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απ‟ απηφ πνπ εκείο ζήκεξα νλνκάδνπκε ζξεζθεία, 

κπζνινγία, επηζηήκε.  
22

 Πνξθχξηνο, Ππζαγφξνπ βίνο,19: πξψηα απ‟ φια ε ςπρή είλαη αζάλαηε· χζηεξα φηη κεηαβαίλεη 

ζε άιια είδε δσληαλψλ νξγαληζκψλ· αθφκα, φηη φζα δεκηνπξγήζεθαλ ζην παξειζφλ 

μαλαγελληνχληαη πεξηνδηθά θαη φηη δελ ππάξρεη ηίπνηε απνιχησο θαηλνχξην· θαη τζλοσ ότι πρζπει 
λα ζεσξνχκε πσο φια ηα φληα πνπ έρνπλ ςπρή αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα. Καηά ηελ 

παξάδνζε, απηέο ηηο ηδέεο ηηο έθεξε πξψηνο ζηελ Διιάδα ν Ππζαγφξαο. 



 

 

20 

 

δνχκε παξάιιεια θαη σο απηφλνκν έξγν, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ εζσηεξηθή 

δπλακηθή ηεο. 

     χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε αλάπηπμε ηεο Γεσκεηξίαο μεθίλεζε απφ ηελ 

Αίγππην (Μ.η.Φ.,981b23) γηαηί εθεί νη ηεξείο είραλ ειεχζεξν ρξφλν λα 

αζρνιεζνχλ κε ηηο επηζηήκεο, θαη κε ηε δηαπίζησζε απηή ζπκθσλεί θαη ν 

Πξφθινο, νθηψ αηψλεο αξγφηεξα, αλ θαη ππνζηεξίδεη φηη νη πιεκκχξεο ηνπ 

Νείινπ, πνπ θαηέζηξεθαλ ηα ζχλνξα ησλ ρσξαθηψλ, ήηαλ ε αηηία ηεο αλάπηπμεο 

ηεο Γεσκεηξίαο, γηα λα κπνξνχλ λα κεηξνχλ ηηο εθηάζεηο ηνπο θαη είλαη πηζαλφλ 

λα γλψξηζε εθεί ν Ππζαγφξαο ηηο καζεκαηηθέο επηζηήκεο.
23

 Πξέπεη σζηφζν λα 

ππνγξακκίζνπκε φηη ηα αηγππηηαθά καζεκαηηθά ήηαλ ππνινγηζηηθνχ θαη 

εκπεηξηθνχ ηχπνπ, έλα εξγαιείν πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ρξήζηκεο γλψζεο, 

ελψ ζηελ Ππζαγφξεηα παξάδνζε απέθηεζαλ νληνινγηθφ θαη αθαηξεηηθφ βάζνο 

θαη επηπιένλ  ηζηνξηθνί ησλ καζεκαηηθψλ ζεσξνχλ φηη ε έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο 

απφδεημεο δηακνξθψζεθε ζηελ Αζήλα ηελ θιαζζηθή πεξίνδν, αιιά θάησ απφ 

ηελ επίδξαζε καζεκαηηθψλ ηεο ππζαγφξεηαο ζρνιήο, φπσο ν Αξρχηαο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αξηζκεηηθή θαη ζπλαθφινπζα κε ηε ζεσξία ησλ αλαινγηψλ 

θαη ηελ αλαθάιπςε φηη ε κνπζηθή θαη ε αξκνλία δελ νθείινληαη ζην πιηθφ ηεο 

ρνξδήο, αιιά είλαη απνηέιεζκα ηεο ηκήζεο ηεο ρνξδήο ζε ζεκεία πνπ 

θαζνξίδνπλ νη  ιφγνη ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, ε ζπλεηζθνξά 

ηνπο είλαη αλεθηίκεηε θαη ζχκθσλα κε φιεο ηηο αξραίεο πεγέο πξσηφηππε. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη αλεθηίκεηε φρη κφλν γηαηί επέθηεηλαλ ηελ ζεσξία απηή 

ηεο κνπζηθήο ζην ζχκπαλ θαη ζεψξεζαλ φηη νη θνζκηθέο θηλήζεηο είλαη 

αξκνληθέο, αιιά θπξίσο γηαηί απέδσζαλ ζε κηα άπιε νληφηεηα, φπσο είλαη ν 

ιφγνο δχν αξηζκψλ νπζηψδε ξφιν ζηελ δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζχκπαληνο. Μεηά ηνπο Ππζαγνξείνπο ν φξνο «ιφγνο», ζηηο δηάθνξεο 

λνεκαηνδνηήζεηο ηνπ, γίλεηαη θαηαζηαηηθή έλλνηα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

εξκελεία ηνπ θφζκνπ θαη ε ζεσξία ηεο κνπζηθήο είλαη έλα απφ ηα πξψηα βήκαηα 

ζε απηή ηε λνεηηθή θίλεζε. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

παξαπάλσ ζεκάησλ είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ  Αξηζηνηέιε σο «ηζηνξηθνχ» ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο ζην Α ησλ Μ.η.Φ, γηαηί ε ζθέςε ηνπ 
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 «ὃηη παξ‟ Αἰγππηίνηο κέλ εὑξῆζζαη πξῶηνλ «ἡ γεσκεηξία παξά ηῶλ πνιιῶλ ἱζηφξεηαη, ἐθ ηῆο 

ηῶλ ρσξίσλ ἀλακεηξήησο ιαβνῦζα ηήλ γέλεζηλ. ἀλαγθαία γάξ ἦλ ἐθείλνηο αὓηε δηά ηήλ ἂλνδνλ 

ηνῦ Νείινπ ηνχο πξνζήθνληαο ὃξνπο ἑθάζηνηο ἀθαλίδνληνο» (Proclus,1873). 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ έκπλεπζε, κεζνδηθφηεηα θαη κεγάιε αθξίβεηα ζηελ 

δηαηχπσζε θαη αξθεί κηα πξνζεθηηθή αλάγλσζε αθφκα θαη ησλ ζχγρξνλσλ 

ηζηνξηψλ ηεο θηινζνθίαο, γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηε βαζηά επίδξαζε ηνπ 

Αξηζηνηέιε. ρεηηθά κε ηνπο Ππζαγνξείνπο  ν Αξηζηνηέιεο γξάθεη: 

 

ἒηη δέ ηῶλ ἁξκνληῶλ ἐλ ἀξηζκνῖο ὁξῶληεο ηά πάζε θαί ηνχο ιφγνπο· ἐπεί δή ηά κέλ 

ἂιια ηνῖο ἀξηζκνῖο ἐθαίλνλην ηήλ θχζηλ ἀθσκνηῶζζαη πᾶζαλ, νἱ δ‟ ἀξηζκνί 

πάζεο ηο θχζεσο πξψηνη, ηά ηῶλ αξηζκῶλ ζηνηρεῖα ηῶλ ὂλησλ ζηνηρεῖα πάλησλ 

ὑπέιαβνλ εἶλαη, θαί ηφλ ὃινλ νὐξαλφλ ἁξκνλία εἶλαη θαί ἀξηζκφλ (Μ.η.Φ., 986a). 

 

Δπεηδή αθφκε έβιεπαλ φηη νη ηδηφηεηεο θαη νη αλαινγίεο ησλ κνπζηθψλ αξκνληψλ 

αλάγνληαη ζηνπο αξηζκνχο, θαη επεηδή φια ηα πξάγκαηα θαη ε θχζε θαίλεηαη λα 

αθνκνηψλεηαη  απφ ηνπο αξηζκνχο ελψ νη αξηζκνί ήηαλ ην πξσηαξρηθφ ζε φιε ηε 

θχζε, θαηέιεμαλ ζηε ζέζε φηη ηα ζηνηρεία ησλ αξηζκψλ είλαη ζηνηρεία φισλ ησλ 

φλησλ, θαη φηη φινο ν νπξαλφο είλαη αξκνλία θαη αξηζκφο (κεηάθξαζε Β. Κάιθαο)

  

     Με βάζε ηνλ πίλαθα πνπ παξαζέηεη ν Αξηζηνηέιεο γηα ηε θηινζνθία ησλ  

ππζαγνξείσλ ν θφζκνο δνκείηαη ζηε βάζε δέθα ζεκειηαθψλ αληηζέζεσλ, κε 

πξνεμάξρνπζα ηελ αληίζεζε πέξαηνο θαη απείξνπ, ε νπνία λνεκαηνδνηεί θαη ηηο 

ππφινηπεο ελλέα αληηζέζεηο. πσο έρσ ηνλίζεη παξαπάλσ, ν Αξηζηνηέιεο 

ππνζηεξίδεη φηη νη Ππζαγφξεηνη θαζφξηζαλ πφζεο αθξηβψο θαη πνηεο είλαη νη 

αληηζέζεηο (Μ.η.Φ, 986b1). εκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ππζαγνξηζκνχ κάο πξνζθέξνπλ 

νη  «νξθηθέο» επηγξαθέο πάλσ ζε νζηέηλεο πιάθεο απφ ηελ Οιβία Πνληηθή (5
νο

 

αη. π.Υ.), νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη νξθηθέο, αιιά, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηα εηθνληδφκελα ζχκβνια, ππζαγφξεηαο έκπλεπζεο.
24

 ε κηα απ‟ απηέο 

εληνπίδεηαη ζηε κηα πιεπξά ηεο ην ππζαγνξηθφ ζχκβνιν ηεο ςπρήο (ην 

ηεηξάγσλν) θαη ζηελ άιιε πιεπξά νη ιέμεηο ςπρή - ζῶκα. Απ‟ απηφλ ηνλ πίλαθα 

νη κειεηεηέο  αλαδεκηνχξγεζαλ έλα άιιν  πίλαθα κε ηέζζεξα δεχγε αληηζέησλ, 
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 Οη πιάθεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο φζνλ αθνξά ηηο  ππζαγνξηθέο ξίδεο ηνπ δφγκαηνο 

πεξί ςπρήο ζηνλ Πιάησλα, πξβι. Lebedev, A. 2013. « Idealism in Early Greek Philosophy: the 

Case of Pythagoreans and Eleatics», ζην V. Sharova, E.Trufanova, A.Yakovleva (Edd.), Theory 

and Practice. Russian Academy of Sciences, IPhRAS, Moscow, ζ.19 
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παξφκνην κε ηηο ζπζηνηρίεο (ζπζηνηρίαη) πνπ παξαηίζεληαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε 

ζην Μεηά ηα Φπζηθά (Βηβιίν Α). Οη αληηζέζεηο απηέο είλαη:  

Φπρή       ψκα 

Βίνο        Θάλαηνο 

Δηξήλε     Πφιεκνο 

Αιήζεηα   Φεχδνο 

      χκθσλα κε ηνλ Andrei Lebedev [2013,19-20]: «Ζ ςπρή ζπλδέεηαη κε ηε 

δσή θαη είλαη αζάλαηε, ελψ αληίζεηα ην ζψκα πεζαίλεη θαη ράλεηαη. Δπηπιένλ ε 

ςπρή αλαπαχεηαη ελ εηξήλε, θαζψο ε θχζε ηεο είλαη ε αξκνλία θαη ε 

θαζεαπηφηεηα, ελψ ην ζψκα βξίζθεηαη ζε δηαξθή πάιε αληίζεησλ πξαγκάησλ 

θαη ηειηθά νδεγείηαη ζε απνζχλζεζε. Σέινο ε ςπρή ελαξκνλίδεηαη κε ηελ 

αιήζεηα, ελψ ην ζψκα απνηειεί ςεπδαίζζεζε, ζθηά θαπλνχ. Καηά ηελ 

ππζαγνξηθή εζραηνινγία ε Αιήζεηα απνηειεί έλα κπζηηθφ φλνκα θαη αλαθέξεηαη 

ζηε ζετθή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ε θαηνηθία ησλ ςπρψλ, φπνπ δνπλ πξηλ ηε 

κεηελζάξθσζε ζε ζλεηφ ζψκα».  

     ηνλ πίλαθα ησλ δέθα ζεκειηαθψλ αληηζέζεσλ ησλ Ππζαγνξείσλ  θπξηαξρνχλ 

νη  πξψηεο αξρέο ηνπ πέξαηνο θαη ηνπ απείξνπ, νη νπνίεο μεδηπιψλνληαη κε ελλέα 

αθφκε ηξφπνπο. ηελ αξηζηεξή ζεηξά ηνπνζεηείηαη ε ζετθή, αδηαίξεηε νπζία 

(πέξαο, θσο, αγαζφλ, ηεηξάγσλν
25

, ςπρή) θαη ζηε δεμηά ε ζλεηή, δηαηξεηή νπζία 

(άπεηξνλ, ζθνηάδη, θαθφλ, εηεξφκεθεο, ζψκα). ηελ χζηεξε πιαησληθή 

θηινζνθία θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Φίιεβν θαη ηνλ Σίκαην θαίλνληαη θαζαξά νη 

έληνλεο ππζαγνξηθέο επηδξάζεηο ηνπ Πιάησλα κε βάζε ηνλ πίλαθα ησλ 

ζεκειηαθψλ αληηζέζεσλ πνπ παξαζέηεη ν Αξηζηνηέιεο. Χο πξνο ηε ζεσξία ηνπ 

ζηνλ Φίιεβν βιέπνπκε ηνλ σθξάηε λα κηιάεη γηα ηε δηαιεθηηθή θαη αλαθέξεηαη 

ζηελ αξρή φηη φια ηα πξάγκαηα απνξξένπλ «απφ έλα θαη πνιιά, έρνληαο απφ ηε 

θχζε ηνπο ην πεπεξαζκέλν θαη ην άπεηξν»:  

 

ζεῶλ κέλ εἰο ἀλζξψπνπο δφζηο, ὣο γε θαηαθαίλεηαη ἐκνί, πνζέλ ἐθ ζεῶλ ἐξξίθε 

δηά ηηλνο Πξνκεζέσο ἃκα θαλνηάηῳ ηηλί ππξί· θαί νἱ κέλ παιαηνί, θξείηηνλεο 

ἡκῶλ θαί ἐγγπηέξσ ζεῶλ νἰθνῦληεο, ηαχηελ θήκελ παξέδνζαλ, ὡο ἐμ ἑλφο κέλ θαί 
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 Σν ηεηξάγσλν θαη ην εηεξφκεθεο νξζνγψλην απνηεινχλ ππζαγνξηθά ζχκβνια ηεο αζάλαηεο 

ςπρήο  θαη ηνπ ζλεηνχ ζψκαηνο αληίζηνηρα.  
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πνιιῶλ ὂλησλ ηῶλ ἀεί ιεγνκέλσλ εἶλαη, πέξαο θαί ἀπεηξίαλ ἐλ αὑηνῖο ζχκθπηνλ 

ἐρφλησλ. (Πιάησλ, Φίιεβνο, 16c) 

 

Σσλ ζεψλ δψξν ζηνπο αλζξψπνπο – φπσο ηνπιάρηζηνλ εγψ ζεσξψ νινθάλεξν – 

θάπνπ απφ ηνπο νπξάληνπο ηφπνπο ξίρηεθε κε ηε κεζνιάβεζε θάπνηνπ Πξνκεζέα 

καδί κε θάπνηα ππέξιακπξε θσηηά· θαη νη παιαηνί άλζξσπνη, πνπ ήηαλ θαιχηεξνη 

απφ καο θαη δνχζαλ πην θνληά ζηνπο ζενχο, καο παξέδσζαλ απηφ ηνλ ιφγν, φηη 

φζα θάζε θνξά ιέγεηαη φηη ππάξρνπλ απνηεινχληαη απφ έλα θαη απφ πνιιά θαη 

φηη ην πέξαο θαη ην άπεηξν ελππάξρνπλ ζ‟ απηά ζαλ ηδηφηεηεο ζχκθπηεο. 

 

     Δίλαη θαλεξφ φηη ν Πιάησλαο ζεσξεί πξνκεζετθήο εκβέιεηαο θαη δψξν ησλ 

ζεψλ ηελ παξαδνρή φηη φια ηα φληα ζπληίζεληαη απφ πέξαο θαη άπεηξνλ. Με ηελ 

εμέρνπζα απηή αξρή ζπκθσλεί θαη ν Αξηζηνηέιεο, θαζψο γηα ηνπο 

Ππζαγνξείνπο γξάθεη φηη ην πέξαο θαη ην άπεηξνλ δελ απνηεινχλ ρσξηζηέο 

θχζεηο, αιιά είλαη ε νπζία εθείλσλ ησλ πξαγκάησλ πνπ απνδίδνληαη σο 

θαηεγνξνχκελα θαη γηα ηνχην ν αξηζκφο είλαη ζηελ νπζία ησλ πάλησλ (Μ.η.Φ 

987a 15-19). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πξνθαλψο ν αξηζκφο είλαη έλα θαη πνιιέο 

κνλάδεο, πεξηέρεη ελφηεηα θαη πνιιαπιφηεηα,  δειαδή πέξαο θαη άπεηξνλ. 

Δπίζεο  ν Andrei  Lebedev [ 2013, 20]  δηαθσλεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

Burkert, Huffman θαη άιισλ κειεηεηψλ, νη νπνίνη δελ εξκελεχνπλ ην πέξαο θαη 

ην άπεηξνλ ζηνλ πίλαθα ησλ αληηζέησλ σο απζχπαξθηεο καζεκαηηθέο νληφηεηεο 

απφ ηηο νπνίεο ζπληίζεληαη ηα θπζηθά ζψκαηα. Ο ίδηνο πηζηεχεη φηη κηα ηέηνηα 

εξκελεία είλαη αδχλαηε, επηθαινχκελνο ηε  καξηπξία ηνπ Αξηζηνηέιε (Μ.η.Φ. 

987a15-19,) πνπ ιέεη φηη «νη Ππζαγφξεηνη δελ εμέιαβαλ ην πεπεξαζκέλν θαη ην 

άπεηξν σο ηδηφηεηεο θάπνησλ άιισλ θχζεσλ, φπσο ηνπ λεξνχ ή ηεο γεο ή 

θάπνηνπ άιινπ παξνκνίνπ, αιιά ζεψξεζαλ φηη ην ίδην ην Έλα θαη ην ίδην ην 

άπεηξν απνηεινχλ ηελ νπζία εθείλσλ ησλ πξαγκάησλ ζηα νπνία απνδίδνληαη σο 

θαηεγνξήκαηα, γη‟ απηφ θαη ν αξηζκφο είλαη ε νπζία  ησλ πάλησλ». Δπίζεο ν 

Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη (Φπζηθά 203a 4-6)  φηη «νη Ππζαγφξεηνη θαη ν Πιάησλ 

ζεψξεζαλ φηη ην άπεηξν ππάξρεη θαζ‟ εαπηφ, φρη σο ηδηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη 

θάπνηα άιια φληα, αιιά ην ίδην ην άπεηξν είλαη νπζία» θαη κε βάζε ηα 
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παξαπάλσ ν Λέκπεληεθ αζθεί έλζηαζε ζηε λαηνπξαιηζηηθή εξκελεία ησλ 

Ππζαγνξείσλ απφ ζχγρξνλνπο κειεηεηέο (Burkert, Huffman).
26

 

      ηνλ Σίκαην ηνπ Πιάησλα εκθαλίδεηαη ν δεκηνπξγφο λα αλακεηγλχεη ηηο δχν 

απηέο νπζίεο θαη λα δεκηνπξγεί ηελ αλζξψπηλε ςπρή. Έηζη απνηειείηαη απφ έλα 

αζάλαην (νξζνινγηθφ) θη έλα ζλεηφ (κε νξζνινγηθφ) θνκκάηη. Ο δπηζκφο απηφο 

ηνπ Πιάησλα ηεο κνξθήο θαη ηεο χιεο αλάγεηαη ζηνλ ππζαγφξεην δπηζκφ γηα ην 

πέξαο θαη ην άπεηξνλ. Σν πέξαο κπνξεί λα παξαζηαζεί κε ην ζρήκα ελφο 

ηεηξαγψλνπ, ελψ ην άπεηξνλ δελ δηαζέηεη δηθφ ηνπ ζρήκα, αιιά θαηαιακβάλεη 

ηνλ θελφ ρψξν εληφο ηνπ ηεηξαγψλνπ. Λφγσ ηεο έιιεηςεο δηθνχ ηνπ ζρήκαηνο 

αδπλαηεί λα είλαη θαη θάπνην αληηθείκελν ηεο ζθέςεο θαη γίλεηαη αληηιεπηφ σο 

θαληαζία, φλεηξν (πξφο ὃ δή θαί ὀλεηξνπνινῦκελ βιέπνληεο, Σίκαηνο,52a 11).  

      ην ζεκαληηθφ ζέκα ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο, ηνπ  θχθινπ ησλ 

κεηελζαξθψζεσλ θαη ηεο θάζαξζεο ηεο ςπρήο ν Guthrie ππνζηεξίδεη  φηη γηα 

ηνπο Ππζαγνξείνπο ν θφζκνο θαηέρεη ζετθή ελφηεηα, ηειεηφηεηα θαη κνληκφηεηα, 

εθφζνλ βαζίδεηαη ζηνπο αξηζκνχο, νη νπνίνη ζπλδπάδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν κέζα απφ ηε ζαπκαζηή δχλακε ηεο καζεκαηηθήο θαη κνπζηθήο 

αξκνλίαο.
27

 Θεσξεί φηη ε κεηεκςχρσζε ζηνλ Ππζαγφξα ζρεηίδεηαη κε ηα εμήο 

δεηήκαηα: 

- ε ςπρή είλαη αζάλαηε 

- ρξσζηά ηελ αζαλαζία ηεο ζε κηα νπζηψδε επαθή κε ηε ζετθή, θαζνιηθή ςπρή 

- ε ςπρή ειπίδεη φηη ζα επηζηξέςεη ζηε ζετθή πεγή ηεο, φηαλ θαζαξζεί. 

     Δπηπιένλ θαηά ηελ ππζαγφξεηα θηινζνθία, αλ νη αηνκηθέο ςπρέο είλαη 

νπζησδψο απφ ηελ ίδηα θχζε, παξφιν πνπ δελ έρνπλ θαζαξζεί, βξηζθφκελεο ζηελ 

ελζαξθσκέλε θαηάζηαζε, ζπλέρνληαη κε ην ζείν, γεγνλφο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

αξκνλία ησλ αξηζκψλ. Σν ζηνηρείν ηεο αθαζαξζίαο είλαη έλα ζηνηρείν 

δηρφλνηαο,
28

 ζπληζηά παξαθσλία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ έλα ειάηησκα ζηελ 

                                                           
26

 Οη Burkert θαη Huffman δελ εξκελεχνπλ ην πέξαο θαη ην άπεηξνλ ζηνλ πίλαθα ησλ αληηζέησλ 

σο απζχπαξθηεο καζεκαηηθέο νληφηεηεο απφ ηηο νπνίεο ζπληίζεληαη ηα θπζηθά ζψκαηα. 
27

Guthrie, W.K.C., A History of Greek Philosophy, vol. 1, the earlier Presocratics and the 

Pythagoreans, Cambridge University Press, ζ.306- 309. 
28

Vegetti Mario [2000, 82]: « ζχκθσλα κε ηνπο Ππζαγνξείνπο (πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

δελ είλαη παξά θιεξνλφκνη ηεο νξθηθήο ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο) ε ςπρή είλαη έλαο αζάλαηνο 

δαίκνλαο πνπ έρεη ζεία πξνέιεπζε· σζηφζν, είλαη αλαγθαζκέλε λα ελζαξθψλεηαη δηαξθψο ζε 

δηαθνξεηηθά ζψκαηα, πεξλψληαο απφ ην έλα ζην άιιν κεηά ηνλ θπζηθφ ζάλαην ηνπ θαζελφο. Σν 

ζψκα είλαη θπιαθή ηεο ςπρήο· αλ θαηαθέξεη λα ηελ παξαζχξεη ζηε κηαξφηεηά ηνπ, λα ηε 

κνιχλεη κε ηηο επηζπκίεο ηνπ, κε ηα έλζηηθηά ηνπ, κε ηηο πιηθέο ηνπ αλάγθεο ε ςπρή πιεξψλεη ην 
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αξηζκεηηθή δηάηαμε ησλ ςπρψλ. Δίλαη απηφ πνπ νη Ππζαγφξεηνη νλνκάδνπλ 

άπεηξνλ (αηαμία, ράνο) θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηνπ πέξαηνο 

(ηάμεο). Σν πέξαο είλαη ε πεγή ηεο ζετθήο ηάμεο. ‟ απηήλ ηελ ηάμε ζηεξίδεηαη 

θαη ν θηιφζνθνο, γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη θαη λα δακάζεη ηα πάζε θαη 

ηηο επηζπκίεο. Θεσξψ φηη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο ππζαγφξεηαο θηινζνθίαο γηα ηελ 

ςπρή πνπ επηρεηξεί ν  Guthrie είλαη αμηφπηζηε, δελ αληηβαίλεη ζηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο, φπσο ηηο παξαζέηεη θαη ν Αξηζηνηέιεο. Ο Πνξθχξηνο ζηελ παξάγξαθν 45 

(Ππζαγφξνπ βίνο) αλαθέξεηαη ζηηο κεηελζαξθψζεηο ηνπ Ππζαγφξα, γηα λα δείμεη 

ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ε ςπρή είλαη αζάλαηε θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν φηη νη 

εμαγληζκέλεο ςπρέο είλαη ζε ζέζε λα ζπκνχληαη ηελ παιαηφηεξε δσή ηνπο. ηελ  

ππζαγφξεηα ζεσξία πεξί ηεο ςπρήο πνπ αλαπηχρζεθε ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 6
ν
 αη. 

π. Υ. ην δφγκα ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο είλαη ην πξψην ηνπ νπνίνπ ηελ 

παηξφηεηα ε παξάδνζε απνδίδεη κε κεγάιε βεβαηφηεηα ζηνλ Ππζαγφξα 

(Πνξθχξηνο ζ.330). 

      Ο Charles Kahn ππνζηεξίδεη επίζεο φηη δελ είλαη ζεκείν ακθηιεγφκελν φηη ν 

Ππζαγφξαο είλαη ν ηδξπηήο κηαο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο πνπ είρε σο επαγγέιηφ 

ηεο ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο κε βάζε ηε κεηεκςχρσζε.
29

 Τπέξ απηήο ηεο ζέζεο  

θιίλεη ν Walter Burkert, ν νπνίνο ζεσξεί ηνλ θηιφζνθν σο ζξεζθεπηηθφ 

δάζθαιν, κε ζακαληζηηθέο θαηαβνιέο (Δχμεηλνο Πφληνο) θαη ραξαθηεξηζηηθά, 

ελψ δελ ηνπ αλαγλσξίδεη ζπνπδή ζηα καζεκαηηθά ή ηε θηινζνθία. Πηζηεχεη φηη 

δελ εληάζζεηαη ζηε θηινζνθηθή παξάδνζε πνπ μεθίλεζε κε ηνλ Θαιή θαη ηνλ 

Αλαμίκαλδξν θαη έθηαζε κέρξη ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε.  Σελ ίδηα 

αληίιεςε πηνζεηεί θαη ν Karl Huffman ζε κειέηεο πνπ έρεη θάλεη ζρεηηθά κε  ηνλ 

Φηιφιαν θαη ηνλ Αξρχηα. ήκεξα δελ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη ην ζακαληζηηθφ 

ππφβαζξν ηνπ Ππζαγφξα θαη ν ίδηνο ν Burkert ζε κεηαγελέζηεξα έξγα ηνπ παχεη 

                                                                                                                                                             
ζθάικα κε ηε κεηελζάξθσζή ηεο ζε νινέλα θαηψηεξα δψα, κε απνηέιεζκα λα αυξάνει τον 
φόρτο των κηαζκάησλ ηεο. Τπάξρεη κφλν έλαο ηξφπνο δηαθπγήο απφ απηφ ην πεπξσκέλν: ε 

επίγεηα δσή ηεο κέζα ζην ζψκα λα παξακέλεη φζν ην δπλαηφλ καθξχηεξα απφ ηε κηαξφηεηα. Καη 

ηνχην επηηπγράλεηαη θαη‟ αξρήλ κε ην ζεβαζκφ κηαο ζεηξάο απαγνξεχζεσλ, πνπ ζπκβνιίδνπλ 

καγηθά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο δεζκνχο ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη κε ηελ άζθεζε· θπξίσο, 

φκσο, επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ αλψηεξσλ δπλάκεσλ ηεο ςπρήο: ηεο κλήκεο, 

ηνπ ιφγνπ θαη ηεο γλψζεο. Έηζη, ε θηινζνθία γίλεηαη άζθεζε κε ζθνπφ ηελ ππέξβαζε ησλ 

ζσκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηελ θάζαξζε ηεο ςπρήο – κε άιια ιφγηα, πξνεηνηκαζία γηα ηε 

ιχηξσζε.  Ζ εμαγληζκέλε ςπρή ζα απειεπζεξσζεί ηειηθά απφ ηνλ θχθιν ηεο κεηελζάξθσζεο θαη 

ζα κπνξέζεη λα θηάζεη ζηε ζεφηεηα, απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη». 
29

 Charles H. Kahn (2005), Ο Ππζαγφξαο θαη νη Ππζαγφξεηνη, Δλάιηνο, ζ.40 
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λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «ζακάλνο» θαη αλη‟ απηνχ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«ραξηζκαηηθφο».
30

  

     Αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο έλλνηαο ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο θαη ηεο 

κεηεκςχρσζεο είλαη πνιχ πηζαλφλ ν Ππζαγφξαο λα δέρζεθε ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ζην ηαμίδη ηνπ ζηελ Κξήηε.  πσο έρσ αλαθέξεη ήδε παξαπάλσ, ε 

Κξήηε ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ ζεκαληηθφ θέληξν κπζηηθηζκνχ, καληηθήο, 

θαζαξηηθψλ ηειεηνπξγηψλ θαη θάπνηνπ ηχπνπ νξθηθψλ κπζηεξίσλ ζχκθσλα θαη 

κε ηε καξηπξία απφ ηε ρακέλε ηξαγσδία (θαηά άιινπο ζαηπξηθφ δξάκα) ηνπ 

Δπξηπίδε «Κξηεο».
31

 Δπηπιένλ ν Πνξθχξηνο παξέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο κπήζεηο ηνπ Ππζαγφξα ζηελ Κξήηε,
32

 φπσο ην θάλεη θαη ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο 

(VIII, 3).
33

Οξηζκέλνη ζπλδένπλ ηνλ Ππζαγφξα κε ηνλ Δπηκελίδε (ην ίδην θάλεη 

θαη ν Πνξθχξηνο) νξκψκελνη απφ ηε κχεζε θαη ησλ δχν ζην ζπήιαην ηνπ Γία, 

ζηελ Κξήηε. 

 

 

Παπμενίδηρ 

     Ο Πιάησλ παξνπζηάδεη ηε δηακάρε κεηαμχ πιηζκνχ (θπζηθαιηζκνχ ή 

λαηνπξαιηζκνχ)  θαη ηδεαιηζκνχ σο γηγαληνκαρία γηα ηελ νπζία ηνπ θφζκνπ:
34

 

 θαί κήλ ἒνηθε γε ἐλ αὐηνῖο νἷνλ γηγαληνκαρία ηηο εἶλαη δηά ηήλ ἀκθηζβήηεζηλ πεξί 

ηο νὐζίαο πξφο ἀιιήινπο 

 αιεζηλά, γίλεηαη αλακεηαμχ ηνπο ηέηνηα θηινληθία γηα ην ηη είλαη νπζία, πνπ 

κνηάδεη ζαλ γηγαληνκαρία.
35

  

     ηελ γηγαληνκαρία απηή ν Παξκελίδεο εθπξνζσπεί, ζχκθσλα κε ηνλ 

Πιάησλα, ηελ πιεπξά ησλ ηδεαιηζηψλ. Απηνχο επηιέγεη σο ζπλνκηιεηέο ηνπ ν 

Πιάησλαο ζηνλ νθηζηή, γηα λα απνδείμεη φηη ην κε νλ ππάξρεη. Αλ δνχκε 

ινηπφλ  πξνζεθηηθφηεξα ην Ολ ηνπ Παξκελίδε θαη ην εμεηάζνπκε θάησ απφ 

                                                           
30

 Λέκπεληεθ, Αλδξέαο (2015, ζ.3). 
31

 Σν απφζπαζκα έρεη δηαζψζεη ν Πνξθχξηνο ζην έξγν ηνπ Περί ἀποτής ἐκυύτφλ, IV, 19.  
32

 Πνξθχξηνο, Ππζαγφξνπ βίνο, 17. 
33

 ην ηαμίδη ηνπ Ππζαγφξα ζηελ Κξήηε αλαθέξεηαη θαη ν Ηνπζηίλνο(XX,4), Βαιέξηνο Μάμηκνο 

(VIII,7,2), Ηάκβιηρνο (Πεξί ηνπ Ππζαγνξείνπ βίνπ, §25), επηθεληξψλνληαη φκσο ζηε κειέηε 

λφκσλ απφ ηνλ Ππζαγφξα. 
34

 Η γιγαντομαχία αυτι που διεξάγεται μεταξφ ιδεαλιςμοφ και φυςικαλιςμοφ  κυμίηει ανάλογο 
χωρίο ςτο ζργο του Πλάτωνα, Φαίδων (96a κ. εξισ), όπου κι εκεί ο Σωκράτθσ,  που 
καταπιάνεται με τα είδθ και τισ θκικζσ ζννοιεσ, αδυνατεί να ςυλλάβει τθν περί φφςεωσ ιςτορία, 
τθ φυςικαλιςτικι κεϊρθςθ του κόςμου, όπου θ ςάρκα κυριαρχεί κι όχι θ ακάνατθ ψυχι και θ 
ελεφκερθ, ανκρϊπινθ βοφλθςθ.  
35

 Πιάησλ, νθηζηήο, 246a. 



 

 

27 

 

δηαθνξεηηθφ πξίζκα ζε ζρέζε κε επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο,
36

 απηφ πνπ 

δηαθαίλεηαη θαη κπνξεί λα ιερζεί κε αξθεηή βαξχηεηα είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

λνεηηθή θχζε ηνπ ληνο.
37

 Σν παξκελίδην Ολ απέρεη απ‟ ην λα είλαη πιηθφ, είλαη 

πλεπκαηηθφ, δειαδή ζθεπηφκελν. Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά ην κε-Ολ (ή θελφλ) δελ 

είλαη ε απνπζία ζψκαηνο, αιιά ε απνπζία ηνπ λνπ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, κέζσ 

ηεο ππζαγφξεηαο γιψζζαο ην θνηάδη (ε ζάξθα ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ), κηα αξρή 

παζεηηθή, αληηηίζεηαη ζην Φσο (ην πλεπκαηηθφ θαη ζθεπηφκελν ζηνηρείν) πνπ 

είλαη κηα αξρή ελεξγεηηθή, φπσο ην Φεχδνο αληηηίζεηαη ζηελ Αιήζεηα θαη 

ζπλαθφινπζα ην κε Ολ ζην Ολ. Απηφ πνπ νλνκάδνπκε θχζε ζπλίζηαηαη ζηελ 

επελέξγεηα ηνπ Φσηφο πάλσ ζην θφηνο. Απηή ε θσηεηλή αξρή (ηελ νπνία 

δέρνληαη νη Ππζαγφξεηνη θαη ν Ζξάθιεηηνο) αληαπνθξίλεηαη, ζα ιέγακε, ζηελ 

ππεξβαηηθή αιήζεηα. πσο επηγξακκαηηθά ηνλίδεη ν Andrei Lebedev: «ε αιήζεηα 

ινηπφλ ηνπ Παξκελίδε, κε ηηο ππζαγφξεηεο θαηαβνιέο, απνηειεί κηα ππεξβαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, έλαλ άιιν θφζκν, δει. ηελ θαηνηθία ησλ αζάλαησλ ςπρψλ πξηλ 

ηε βίαηε εθδίσμή ηνπο ζηε γήηλε πεξηνρή σο ηηκσξία».
38

 Δπίζεο ζεσξεί φηη 

«απηφ πνπ νλνκάδεηαη Διεαηηθή ζρνιή ήηαλ έλα παξαθιάδη ηεο Ππζαγνξηθήο 

ζρνιήο. Οη Διεάηεο θηιφζνθνη δέρηεθαλ ηε βαζηθή ζεσξία ηνπ Ππζαγφξα 

(αζαλαζία θαη ζετθφηεηα ηεο ςπρήο) φκσο εηζήγαγαλ δχν θαηλνηνκίεο, πξψηνλ 

αληηθαηέζηεζαλ ηελ νξζφδνμε δπηζηηθή κεηαθπζηθή κε έλα απζηεξφ κνληζκφ 

θαη δεχηεξνλ ζηε θηινζνθηθή ζενινγία αληηθαηέζηεζαλ ηα καζεκαηηθά κνληέια 

κε θαζαξή ινγηθή θαη αθαηξεηηθή κέζνδν. Ζ κεηαγελέζηεξε ηζηνξία ηεο 

Διεαηηθήο ζρνιήο ην επηβεβαηψλεη θαη δείρλεη ηελ πξνζθφιιεζε ησλ κειψλ ζην 

ππζαγφξεην ηδεαιηζηηθφ παξάδεηγκα».
39

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη επηά απφ ηα 

δέθα δεχγε αληηζέησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ππζαγφξεην πίλαθα ησλ αληηζέησλ 

εκθαλίδνληαη είηε σο φξνη είηε σο έλλνηεο θαη ζην πνίεκα ηνπ Παξκελίδε «πεξί 

θχζεσο». Οη αληηζέζεηο είλαη πέξαο- ἂπεηξνλ, θάνο-ζθφηνο, ἂξξελ-ζιπ, δεμηφλ-

ἀξηζηεξφλ, ἓλ-πιζνο, ἠξεκνῦλ-θηλνχκελνλ, ηεηξάγσλνλ-ἐηεξφκεθεο.
40

     

    χκθσλα κε ηνλ Vegetti ε δηαλνεηηθή δχλακε ηνπ Παξκελίδε βξίζθεηαη 

θπξίσο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαθαιχπηεη ην κε νλ ζηηο κνξθέο ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ πνιιαπινχ θαη λα ην εμνξίδεη:  

«έηζη ΄απηφ πνπ είλαη΄ πξέπεη βάζεη ηνπ ζηδεξνχ λφκνπ ηεο Υξείαο λα είλαη 

παληνχ θαη πάληνηε ίδην κε ηνλ εαπηφ ηνπ: έμσ απφ ηνλ ρξφλν, ζ‟ έλα αηειεχηεην 

παξφλ, γηα ην νπνίν κπνξνχκε λα πνχκε φηη „είλαη‟ έμσ απφ ην πνιιαπιφ, κέζα ζε 
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κηα κνλαμηά φπνπ „απηφ πνπ είλαη‟ δελ πεξηνξίδεηαη θαη ζπλεπψο δελ αλαηξείηαη 

απφ έλα πιήζνο άιισλ κλεζηήξσλ ηνπ είλαη».
41

 

     Μπνξνχκε ινηπφλ λα δνχκε φηη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξκελίδεηνπ 

φληνο, πνπ είλαη ε ηδεαηφηεηα ηνπ, ρσξίο γέλλεζε θαη θζνξά θαη ε νκνηφηεηα ηνπ 

παληνχ θαη πάληνηε  κε ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πιαησληθψλ ηδεψλ. Χζηφζν ε ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ην παξκελίδεην 

λνεηφ νλ είλαη έλα θαη νκνγελέο, ελψ νη πιαησληθέο ηδέεο απνηεινχλ 

πνιιαπιφηεηα πνπ ζπγθξνηείηαη κε βάζε ηελ ελφηεηα θαη ηε δηαθνξά ηνπο.  

      Δίλαη βέβαην φηη ν ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ ηδεαιηζκνχ ηεο αξρατθήο θαη 

ηεο πξψηκεο θιαζηθήο επνρήο (ππζαγφξεηαο θαη ειεαηηθήο) είλαη ζχλζεηνο, φρη 

κφλν πλεπκαηηθφο, αιιά θαη εζηθφο θαη πνιηηηθφο. Οη ειιεληθέο απνηθίεο ηεο 

Γχζεο βξίζθνληαλ ζε δηαξθή πνιεκηθή εγξήγνξζε, θαζψο ππήξρε πάληα ν 

θίλδπλνο απεηιήο εμσηεξηθψλ ερζξψλ. Οη πφιεηο , γηα λα επηβηψζνπλ, είραλ 

αλάγθε απφ ηθαλνχο πνιίηεο θαη ηθαλνχο αγσληζηέο πνπ ζα αςεθνχζαλ ηνλ 

ζάλαην θαη ζα επηδίδνληαλ νινθιεξσηηθά ζηελ ππεξάζπηζε ηνπο. Έηζη ην 

ειεαηηθφ δφγκα, θάλνληαο ιφγν γηα ζψκαηα πνπ είλαη κε νληφηεηεο, „ζθηέο 

θαπλνχ‟, αληηκεησπίδεη ηνλ ζάλαην ρσξίο θφβν θαη πξνηξέπεη ηνλ θαζέλα λα 

θάλεη ην θαζήθνλ ηνπ κε ηελ πξννπηηθή φηη ε αζάλαηε ςπρή ηνπ, κεηά ηνλ 

ζάλαην, δελ ζα ππνθέξεη θαλέλα θαθφ, αληηζέησο ζα αλήθεη ζηε ζθαίξα ηνπ 

ζετθνχ θσηφο θαη ζα απνιακβάλεη ηελ αηψληα επδαηκνλία. Γίλεηαη ινηπφλ 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ πψο ν λνκνζέηεο Παξκελίδεο, ν πιεζηέζηεξνο καζεηήο 

ηνπ Εήλσλ θαη ν λαχαξρνο Μέιηζζνο, επίζεο καζεηήο ηνπ Παξκελίδε έγηλαλ 

ζεξκνί νπαδνί ηνπ ειεαηηθνχ δφγκαηνο. Ο ζπλαθφινπζνο πιαησληθφο  δπηζκφο, 

ε χπαξμε δχν θφζκσλ, πξνέξρεηαη κε θαζαξφ ηξφπν απφ ηελ Διεαηηθή 

δηρνηφκεζε ηνπ λνεηνχ θαη ηνπ αηζζεηνχ θαη γίλεηαη ε βάζε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Πιάησλα θπξίσο ζηνπο δηαιφγνπο ηεο κέζεο πεξηφδνπ.
42

  

Κάησ απ‟ απηφ ην πξίζκα ε ειεαηηθή ζρνιή ζεσξήζεθε παξαθιάδη ηνπ 

ππζαγνξηζκνχ.  
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Ηπάκλειηορ 

        Ο Ζξάθιεηηνο, Ίσλαο θηιφζνθνο, αλ θαη νπαδφο ηνπ κνληζκνχ, ζην ζέκα 

ηεο κεηεκςχρσζεο ζπκβαδίδεη κε ηνπο Ππζαγφξεηνπο κέζα βέβαηα απφ κηα δηθή 

ηνπ νπηηθή, θάπσο δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηελ (θιαζηθή) δηθή ηνπο κνξθή 

κεηελζάξθσζεο. Παξφιν πνπ δελ πηζηεχεη ζηε κεηαθνξά ηεο ςπρήο ζε άιια δψα 

θαη θπηά, ζεσξεί φηη νη ςπρέο βαδίδνπλ ζηελ „ὁδφλ ἂλσ θάησ‟, δειαδή θηλνχληαη 

απφ ηνλ νπξαλφ ζηε γε θαη αληίζηξνθα,
43

επεηδή ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα 

αέλαε ξνή θαη κεηαβνιή, άξα ππάξρεη κηα αηψληα θπθιηθή ελαιιαγή δσήο θαη 

ζαλάηνπ, φπσο αθξηβψο πξεζβεχεη θαη ην ππζαγφξεην δφγκα. Ζ ςπρή κεηέρεη ζ‟ 

απηφλ ηνλ θχθιν σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνζκηθήο ηάμεο. Μάιηζηα ε 

θάζνδνο πξνο ην λεξφ θαη ηε γε έρεη ηε ζεκαζία ηνπ ζαλάηνπ , ελψ ε άλνδνο 

ζεκαηνδνηεί ηε γέλλεζε.  ε έλα απφ ηα απνζπάζκαηά ηνπ παξαζέηεη φηη ε 

επίγεηα δσή είλαη χπλνο ηεο ςπρήο θαη ν ζάλαηνο έλα μχπλεκα.
44

 Φαίλεηαη απφ 

ηα ιεγφκελα ηνπ Ζξάθιεηηνπ φηη  ν δξφκνο πξνο ηα πάλσ θαη ν δξφκνο πξνο ηα 

θάησ είλαη ίδηνο.
45

 Δπηπιένλ ε θνζκνινγία ηνπ θαηαλνείηαη κέζα απφ ην Μεγάιν 

Κνζκηθφ Κχθιν πνπ έρεη ηε κνξθή πνιέκνπ, θνζκηθήο κάρεο. Τπάξρνπλ 

ηέζζεξα ζηνηρεία ζε αλαινγία κε ηηο ηξνπέο ηνπ ήιηνπ  ζ‟ απηφλ ηνλ θνζκηθφ 

θχθιν ν νπνίνο παξνκνηάδεηαη κε έλα πεξηζηξεθφκελν ηξνρφ, ζχκβνιν ζπλερνχο 

αιιαγήο. Σα ηέζζεξα ζηνηρεία αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηέζζεξηο θνζκηθέο δπλάκεηο 

(δεζηφ=θσηηά, θξχν=πχξηλν ξεχκα, πγξφ=ζάιαζζα, μεξφ=γε) θαη απηέο ζηηο 

ηέζζεξηο επνρέο (θαινθαίξη, ρεηκψλαο, θζηλφπσξν, άλνημε) θαη ζηηο Μεγάιεο 

επνρέο ηνπ Μεγάινπ Έηνπο. Γεκηνπξγείηαη ζπλερήο κεηαβνιή, θαζψο, φηαλ ην 

έλα ζηνηρείν ππεξηζρχεη (θαηάζηαζε αθζνλίαο), ην άιιν, ην αληίζεηφ ηνπ, 

ππνρσξεί (θαηάζηαζε έιιεηςεο), εηηάηαη, ρσξίο φκσο λα θαηαζηξαθεί θαη νχησ 

θαζεμήο. Έηζη, φηαλ πεζάλεη ε ςπρή μαλαγελληέηαη σο λεξφ θαη, φηαλ απηφ 

πεζάλεη κε ηε ζεηξά ηνπ, μαλαγελληέηαη σο γε θ.ι.π.,
46

ζαλ λα πξφθεηηαη γηα έλα 

παξάμελν θνζκηθφ ξπζκφ αλάκεζα ζε αληίζεηνπο πφινπο, φπσο π.ρ. ε κέξα θαη ε 

λχρηα.
47

 Απηφο ν θχθινο ησλ κεηαηξνπψλ ηεο θχζεο δείρλεη φηη ν ζάλαηνο 

εξκελεχεηαη σο θάηη ζρεηηθφ, αθνχ γέλλεζε θαη ζάλαηνο ζπληζηνχλ κηα  αιιαγή 
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ηεο θαηάζηαζεο ηεο ςπρήο, θάηη ην νπνίν αληηιακβάλνληαλ θαη νη 

Ππζαγφξεηνη
48

.  πσο ηνλίδεη θαη ν Kahn:   

 

«απηφ έγηλε πιήξσο θαηαλνεηφ απφ ηνλ Πιάησλα, ν νπνίνο εηζάγεη ην δφγκα ηεο 

αλαγελλήζεσο ησλ ςπρψλ απφ ηνπο λεθξνχο ζην έξγν ηνπ Φαίδσλ, σο 

ζπκπέξαζκα απφ ηελ πην γεληθή ζεσξία, ε νπνία αθνξά „φια ηα δψα θαη ηα θπηά 

θαη φ, ηη γελληέηαη‟, κηα ζεσξία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ άςνγν εξαθιείηεην ηχπν 

φηη ζε θάζε πεξίπησζε „γελληνχληαη σο αληίζεηα απφ αληίζεηα θαη κε θαλέλαλ 

άιιν ηξφπν‟ (Φαίδσλ 70d-e)».
49
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Μέπορ 2
ο
 : Ο Πλάηυν και η ανάμνηζη 

 

Μένυν 

Διζαγυγικά 

     Ο δηάινγνο Μέλσλ, είλαη έξγν ηεο κέζεο πεξηφδνπ ηνπ Πιάησλα θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο έξγν πξνγξακκαηηθφ θαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ην ππφινηπν 

πιαησληθφ έξγν, γηαηί ζέηεη νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, 

απνηεινχλ ελφηεηα θαη ζα ζπδεηεζνχλ αλαιπηηθά απφ ηνλ Πιάησλα ζε 

κεηαγελέζηεξνπο δηαιφγνπο ηνπ. Σέηνηα δεηήκαηα είλαη ε ελφηεηα ηεο θχζεο, ε 

αζαλαζία ηεο ςπρήο θαη ε κεηελζάξθσζε, ε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο ησλ ηδεψλ, ε 

κέζνδνο ηνπ νξηζκνχ, ε ινγηθή αηηηφηεηα θαη ν καζεκαηηθφο ηξφπνο ζθέςεο, ε 

γλψζε θαη ε δηδαζθαιία ηεο θαη εηδηθφηεξα ην εξψηεκα γηα ην δηδαθηφ ηεο 

αξεηήο. Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη εθθξάδεη ηε κεηάβαζε απφ ηε ιεγφκελε πεξίνδν 

ησλ πξψηκσλ δηαιφγσλ ηνπ ζσθξαηηθνχ ειέγρνπ, ζηνπο δηαιφγνπο ηεο κέζεο 

πεξηφδνπ πνπ ν σθξάηεο γίλεηαη θαη επνηθνδνκεηηθφο ζπλνκηιεηήο θαη 

πξνηείλεη λέεο θηινζνθηθέο ζεσξίεο θαη κεζφδνπο.
50

   

      ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηάινγν παξνπζηάδεηαη ν Μέλσλ, πινχζηνο Θεζζαιφο, 

καζεηήο ηνπ ζνθηζηή Γνξγία, απαηηεηηθφο λεαξφο, ν νπνίνο ζέιεη λα 

πιεξνθνξεζεί ακέζσο απφ ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο απφ ηνλ σθξάηε, αλ ε 

αξεηή δηδάζθεηαη ή είλαη απνηέιεζκα εμάζθεζεο ή απνηειεί θπζηθφ γλψξηζκα 

ησλ αλζξψπσλ. Σέινο αλαξσηηέηαη κήπσο έρεη άιιε πξνέιεπζε. Ζ απνξία ηνπ 

σθξάηε, σο πξνο ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξή θαη κέζα απ‟ απηήλ θάλεη θαη 

ηνπο άιινπο λα απνξνχλ. Μάιηζηα ηζρπξίδεηαη φηη ε αλεπάξθεηά ηνπ θηάλεη ζε  

ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πεη νχηε ηη είλαη γεληθά ε αξεηή, 

πνηα είλαη ε νπζία ηεο. ηελ αξρή ηνπ δηαιφγνπ ν Πιάησλ εκθαλίδεη ηνλ 

σθξάηε λα είλαη ζε αξκνλία κε ην θνηλφ αίζζεκα ησλ Αζελαίσλ πνπ 

πεξηγεινχλ φζνπο δηδάζθνπλ ηελ αξεηή ρσξίο λα αλαξσηεζνχλ ηη είλαη ε αξεηή 

θαη πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηεο (71a5), ελψ ν αλππνςίαζηνο Μέλσλ πεξηγειά ηελ 

απνξία θαη ηελ άγλνηα ηνπ σθξάηε. 
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     Γηα λα απαληήζεη ν σθξάηεο ζην εξψηεκα ηνπ γηα ην δηδαθηφ ηεο αξεηήο 

θαηαθεχγεη ζε κηα ζχλζεηε δνκή, ζηελ νπνία ζπλδένληαη θαη αλαιχνληαη νη 

έλλνηεο ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο, ηεο γλψζεο πνπ πξνυπάξρεη ζε ζρέζε κε ηελ 

εκπεηξία θαη ηεο κεζφδνπ κε ηελ νπνία ε γλψζε απηή κπνξεί λα αλαθηεζεί απφ 

ηε ιεζκνληά πνπ έρεη πεξηπέζεη. Ο Μέλσλ είλαη ν πξψηνο δηάινγνο, φπνπ ν 

Πιάησλαο αλαιχεη ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο, ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Γξεγφξε Βιαζηφ «ν Πιάησλ θηίδεη έλα ηνικεξφ, κεηαθπζηθφ 

ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ηα δχν ζεκέιηα είλαη ε κεηελζσκάησζε ηεο ςπρήο θαη ην 

νληνινγηθφ ηεο αληίζηνηρν, ην ππεξβαηηθφ είδνο. ηνλ Μέλσλα είλαη πνπ γηα 

πξψηε θνξά ζην έξγν ηνπ Πιάησλα ζπλαληάκε απηή ηελ παξάμελε, 

νξακαηηζηηθή ζεσξία πσο ε ςπρή έρεη πεξάζεη πνιιέο γελλήζεηο θαη πνιινχο 

ζαλάηνπο, θαζψο επίζεο θαη ην γλσζηνινγηθφ ηεο ζπκπιήξσκα φηη φιε ε γλψζε 

είλαη έκθπηε, φηη θάζε κάζεζε ζηελ παξνχζα δσή καο  δελ είλαη παξά αλάθηεζε 

φζσλ ε ςπρή καο θαηέρεη απφ ην πξσηαξρηθφ παξειζφλ.
51

  

     Ο Μέλσλ έρεη αθνχζεη νκηιίεο ηνπ Γνξγία γηα ηελ αξεηή θαη ν σθξάηεο ηνλ 

εηξσλεχεηαη θαη ηνλ θαιεί λα ηνπ δηδάμεη ηη είλαη ε αξεηή, κε απψηεξν βέβαηα 

ζηφρν λα ηνλ ειέγμεη θαη λα ηνλ νδεγήζεη κέζα απφ ηελ παξαδνρή ηεο άγλνηαο 

ηνπ ζηε γλψζε. Χζηφζν δελ ζεσξψ φηη ν σθξάηεο πηνζεηεί κηα κνξθή 

επηζεηηθήο εηξσλείαο απέλαληη ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ, φηη δειαδή ν σθξάηεο 

πξνζπνηείηαη φηη δελ γλσξίδεη θαη εηξσλεχεηαη κε ηελ θιαζζηθή ζεκαζία ηνπ 

φξνπ εηξσλεία, λα ελλνείο δειαδή ηα αληίζεηα απφ απηά πνπ ιεο. Καη δελ είλαη 

αβάζηκν λα ππνζέζεη θαλείο φηη ν σθξάηεο καζαίλεη κέζσ ηνπ δηαιφγνπ ή κε 

άιια ιφγηα καζαίλεη δηδάζθνληαο θαη δηδαζθφκελνο θαη δελ εηξσλεχεηαη. Απηή ε 

ππφζεζε κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζην πιαησληθφ 

έξγν ε ζσθξαηηθή εηξσλεία κεηψλεηαη, φζν πιεξέζηεξα δηακνξθψλνληαη νη 

πιαησληθέο ζέζεηο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ζα αζρνιεζψ, ηε ζεσξία ηεο 

αλάκλεζεο, θαίλεηαη φηη ε ζσθξαηηθή εηξσλεία ζηνλ Μέλσλα είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνπ βαζκνχ απφ φηη ζηνλ Φαίδσλα θαη ηνλ Φαίδξν θαη ε ζηάζε ηνπ 

σθξάηε απέλαληη ζηνλ Μέλσλα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε ζηάζε ηνπ 

απέλαληη ζηνλ ηκκία ,ηνλ Κέβε, ηνλ Φαίδσλα θαη ηνλ Φαίδξν θαη αληίζηνηρε κε 
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ηνλ βαζκφ εηξσλείαο ηνπ είλαη θαη ε βεβαηφηεηα πνπ ππνζηεξίδεη ηηο ζέζεηο ηνπ. 

Πεηζηηθή θαη άμηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο απφ ηελ άπνςε απηή ζεσξψ ηελ ππφζεζε 

ηνπ Kiergegaard, φηη δειαδή ε ζσθξαηηθή εηξσλεία δελ αλαθέξεηαη ζηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπ σθξάηε, αιιά ζηνρεχεη ηνλ ίδην θαη παξάγεηαη απφ ηε 

ζχγθξνπζε  ηνπ ζετθνχ κε ην αλζξψπηλν ζηνηρείν κέζα ζηελ ςπρή ηνπ. Ζ 

αδπλακία ηνπ λα θηάζεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη ην ζετθφ ζηνηρείν κέζα ηνπ, ηνλ 

νδεγεί ζε κηα αλαδήηεζε θαη ηνλ εθκεδεληζκφ φισλ ησλ απφςεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην αλζξψπηλν ζηνηρείν.
52

 ηελ ππφζεζε ηνπ Kiergegaard ν 

δαίκνλαο ζηελ ςπρή ηνπ σθξάηε εηξσλεπφηαλ ην αλζξψπηλν ζηνηρείν πνπ είρε 

ππνθεηκεληθνχο,  ηνπηθνχο, ρξνληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θαη δελ 

θαηέιεγε  ζε νξηζκνχο θαζνιηθήο ηζρχνο αλεμάξηεηνπο απφ ην ππνθείκελν, ηνλ 

ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην πνπ γίλεηαη ε ζπδήηεζε. ηελ 

αλάιπζε ηνπ Kiergergaard γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο ζσθξαηηθήο εηξσλείαο ην 

ζσθξαηηθφ πνιηηηθφ θαη εζηθφ αίηεκα γηα νξηζκνχο θαζνιηθήο ηζρχνο, φπσο 

ήζειε ην σθξάηε  ε αλαθνξά ηνπ Αξηζηνηέιε, έρεη βαζηά ζενινγηθή 

πξνέιεπζε. Δδψ ε νκνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ζεφ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο, γηαηί ν δαίκνλαο κέζα ζηελ ςπρή ηνπ σθξάηε είλαη απηφο πνπ ηνλ 

εηξσλεχεηαη θαη ν σθξάηεο ζπκπεξηθέξεηαη ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ, φπσο 

ζπκπεξηθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζενινγηθήο 

πξνέιεπζεο ηεο ζσθξαηηθήο εηξσλείαο πξσηίζησο απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ,  

απνηειεί ε δηαπίζησζε  ηνπ γλσζηνχ  καζεκαηηθνχ, πνιηηηθνχ θαη ζνθηζηή 

Ηππία, φηαλ ν σθξάηεο ηνπ δεηά λα  νξίζεη ην σξαίν. Ο Ηππίαο ηνπ απαληά φηη 

δελ είλαη εχθνιν λα νξηζηεί ην σξαίν έηζη πνπ λα ηζρχεη ν νξηζκφο παληνχ θαη 

πάληνηε θαη γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
53

  

 

Σο παπάδοξο ηηρ έπεςναρ 

      Καηά ην πξφηππν ησλ δηαιφγσλ ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ν σθξάηεο πξνζπαζεί 

λα δηδάμεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ Μέλσλα ηελ απνξία κέζα απφ ηελ ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία θαη δεηά απφ ηνλ Μέλσλα λα ηνπ εμεγήζεη ηη είλαη ε αξεηή. Δίλαη 

ζαθέο φηη ν Μέλσλ πηνζεηεί αθειψο ηε ζέζε ηνπ δαζθάινπ πνπ δηδάζθεη, ελψ ν 
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σθξάηεο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ καζεηή πνπ δελ γλσξίδεη ηη είλαη ε αξεηή θαη 

δεηά λα κάζεη. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

γλψζηε είλαη φηη κπνξεί λα δηδάμεη απηά πνπ μέξεη (Μ.Σ.Φ, 981b7-10), αιιά ν 

δάζθαινο Μέλσλ, πνπ λνκίδεη φηη μέξεη, θάλεη ινγηθά ζθάικαηα ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη ηελ αξεηή θαη νπζηαζηηθά δηδάζθεη ηα ιάζε ηνπ.  Σν 

πξψην ινγηθφ ζθάικα ζπλίζηαηαη ζηνλ νξηζκφ κηαο έλλνηαο κε βάζε ηα κέξε ηεο 

έλλνηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα αξεηή είλαη ε δηθαηνζχλε θαη ε ζσθξνζχλε θαη ε 

αλδξεία, πνπ θαηαιήγεη ζηελ θπθιηθφηεηα ηνπ νξηζκνχ, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη  ε 

ίδηα ε έλλνηα ζηνλ νξηζκφ ηεο.  Αλ θαη έρεη γίλεη ζαθέο ζηνλ αλαγλψζηε φηη ν 

σθξάηεο αλαδεηεί ηελ νπζία θαη ην είδνο ηεο αξεηήο ν Μέλσλαο επηρεηξεί λα 

δψζεη ηνλ νξηζκφ  κε ηελ απαξίζκεζε αξεηψλ θαη αλαθέξεηαη ζηηο αξεηέο ηνπ 

άλδξα θαη ζηηο αξεηέο ηεο γπλαίθαο θαη ζηηο αξεηέο ησλ λέσλ. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν σθξάηεο ζηνλ Θεαίηεην  ζηελ εξψηεζε ηη είλαη ν πειφο 

ε απάληεζε δελ είλαη ν πειφο ησλ πηζαξάδσλ θαη ν πειφο ησλ θεξακέσλ ή θάηη 

παξφκνην  νχηε ε απάληεζε ζην εξψηεκα ηη είλαη ην ζρήκα είλαη λα ιεο φηη 

ζρήκα είλαη ην ζηξνγγπιφ(74b5).
54

 Οη απνηπρίεο ηνπ Μέλσλα λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ νπζία ηεο αξεηήο ηνλ νδεγεί ζε έλα κνχδηαζκα, φπσο ιέεη ν ίδηνο, ζαλ απηφ 

πνπ παζαίλεη θαλείο, φηαλ ηνλ αθνπκπήζεη ‘ζαιαζζηλή κοσδηάζηρα’ θαη θαηαλνεί 

φηη δελ μέξεη ηίπνηα γηα ηελ αξεηή, αλ θαη λφκηδε φηη, επεηδή είρε αθνχζεη πνιιά, 

ήμεξε θαη ηη είλαη ε αξεηή. Ο Μέλσλ βξίζθεηαη ηψξα ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

άγλνηαο θαη κνπδηαζκέλνο ιέεη ζηνλ σθξάηε φηη ηψξα πνπ δελ μέξεη ηίπνηα δελ 

μέξεη θαη ηη λα εξεπλήζεη (80d7). Ο σθξάηεο ηνχ απαληά φηη γλσξίδεη απφ ηνπο 

εξηζηηθνχο ιφγνπο απηνχο πνπ ζπλερψο ακθηζβεηνχλ θαη ιέλε φηη δελ κπνξεί λα 

εξεπλήζεη θαλείο νχηε εθείλν πνπ γλσξίδεη νχηε εθείλν πνπ δελ γλσξίδεη (80e2): 

 

ὡο νὐθ ἂξα ἒζηηλ δεηεῖλ ἀλζξψπῳ  νὒηε ὃ νἶδε νὒηε ὃ κή νἶδε; νὒηε γάξ ἂλ ὃ γε 

νἶδελ δεηνῖ - νἶδελ γάξ, θαί νὐδέλ δεῖ ηῷ γε ηνηνχηῳ δεηήζεσο –νὒηε ὃ κή νἶδελ – 

νὐδέ γάξ νἶδελ ὃηη δεηήζεη.  
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 θαη ιέλε φηη θαλείο δελ κπνξεί λα εξεπλήζεη νχηε απηφ πνπ μέξεη νχηε απηφ πνπ 

δελ μέξεη; Γηφηη θαλείο δελ ζα εξεπλνχζε απηφ πνπ μέξεη, αθνχ ην μέξεη θαη δελ 

ππάξρεη θακία αλάγθε δηεξεχλεζήο ηνπ, νχηε απηφ πνπ δελ μέξεη, αθνχ δελ μέξεη 

ηη αθξηβψο λα εξεπλήζεη. 

 

     Σν παξάδνμν ηνπ Μέλσλα είλαη βαζηά ζεκειησκέλν ζηελ ειιεληθή 

θηινζνθηθή παξάδνζε θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ αληίζεζε αλζξψπηλεο θαη 

ζετθήο γλψζεο.
55

 πσο επηγξακκαηηθά ηνλίδεη ν Ζξάθιεηηνο „ε αλζξψπηλε θχζε 

δελ δηαζέηεη γλψζε, ελψ ε ζετθή δηαζέηεη‟ (78DK) θαη αλάινγεο είλαη νη ζέζεηο 

ηνπ Παξκελίδε, φηη κφλν κε ηελ θαζνδήγεζε κηαο ζεάο κπνξεί θαλείο λα 

νδεγεζεί ζηελ νδφ ηεο αιήζεηαο. Ζ ξήμε κε ηελ αηζζεηεξηαθή πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη δεδνκέλε θαη ε δηέμνδνο  πνπ απνκέλεη ζηνλ άλζξσπν, γηα λα βξεη ηελ 

αιήζεηα, είλαη λα επηλνήζεη  ηνλ ηξφπν λα ζπλδεζεί κε ηνλ ζεφ θαη ηφηε ν ζεφο 

κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ αιήζεηα. ε απηφ ην πιαίζην ηεο επηζηεκνληθήο 

αλάβαζεο θαη αλαδήηεζεο πξνθαλψο ε επηζηήκε είλαη αδηαρψξηζηα δεκέλε κε 

ηελ εζηθή, γηαηί ζαλ ηνπο θξίθνπο κηαο αιπζίδαο ν έλαο  ζπκπαξαζχξεη ηνλ 

άιιν. Με ηε ρξήζε ηνπ παξαδφμνπ ν σθξάηεο απαληά ζηνλ Ζξάθιεηην  φηη ν 

αμχλεηνο άλζξσπνο, πνπ καο ιέεη ζην Β1, κπνξεί κε ηελ παξαδνρή ηεο άγλνηαο 

ηνπ λα αξρίζεη λα εξεπλά, γηαηί ηνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ ζεφ απηή ε δπλαηφηεηα. Ζ 

δπλαηφηεηα απηή ηνπ αλζξψπνπ λα νκνηάζεη κε ηνλ ζεφ έρεη βαζηά ζεκέιηα θαη 

ζηελ πιαησληθή ζθέςε, θαη, φπσο ζα δείμσ παξαθάησ, ηα ζεκέιηα ηεο 

πιαησληθήο νξζνινγηθφηεηαο είλαη ζενινγηθά θαη ζηεξίδνληαη ζηηο  παιηέο 

παξαδφζεηο ηεο ειιεληθήο ζθέςεο θαη ηδηαίηεξα ησλ Ππζαγνξείσλ. Υσξίο ηελ 

έλλνηα ηεο νκνηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ζεφ δελ κπνξεί λα ιπζεί ην 

παξάδνμν θαη λα γεθπξσζεί ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο απφιπηεο έιιεηςεο γλψζεο 

θαη ηεο απφιπηεο πιεξφηεηαο.  

     Υξήζηκε θαη δηαθσηηζηηθή είλαη ε αλαινγία κεηαμχ ηνπ παξάδνμνπ ηνπ 

Μέλσλα θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ έξσηα ζηνλ ιφγν ηεο Γηνηίκαο πνπ αλαθέξεηαη ν 

σθξάηεο ζην πκπφζην (201d).
56

 Ο έξσηαο σο δαίκσλ,  βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 
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ζεψλ θαη ηνπ αλζξψπνπ, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηελ έλδεηα ησλ θαιψλ 

αιιά θαη ηελ επηζπκία ηεο εθπιήξσζεο ηνπο . Σα ζπλαθή σζηφζν, κε ηνλ έξσηα 

ζέκαηα σο δηακεζνιαβεηηθή δχλακε κεηαμχ ζενχ θαη αλζξψπνπ ζα αλαιχζσ 

παξαθάησ ζηνλ  κχζν ηνπ Φαίδξνπ, εδψ ζα πεξηνξηζηψ ζηε ζπζρέηηζε ησλ 

ρσξίσλ  80e2 ηνπ Μέλσλα θαη  203e7- 204b8 ηνπ πκπνζίνπ. 

      ην πκπφζην ε Γηνηίκα ηζρπξίδεηαη φηη ν έξσηαο δελ είλαη νχηε ζεφο νχηε 

ζνθφο, γηαηί νη ζενί θαη νη ζνθνί δελ εξεπλνχλ, γηαηί γλσξίδνπλ, αιιά νχηε νη 

ακαζείο εξεπλνχλ, γηαηί αηζζάλνληαη φηη δελ ηνπο ιείπεη ηίπνηα. Δπνκέλσο 

θηινζνθνχλ κφλν φζνη είλαη ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ζεψλ θαη ακαζψλ 

αλζξψπσλ, γηαηί απηνί θάηη μέξνπλ θαη επίζεο αηζζάλνληαη φηη πνιιά αγλννχλ 

θαη γηα ηνχην έρνπλ ηελ επηζπκία ηεο γλψζεο. Άξα ην πξψην βήκα ηεο 

δηαιεθηηθήο πνξείαο είλαη λα κνπδηάζεη ν ακαζήο, φπσο καο ιέεη ζηνλ Μέλσλα, 

γηα λα παξαδερζεί ηελ άγλνηα ηνπ θαη λα θαιιηεξγεζεί έηζη ε δηαλνεηηθή ηνπ 

φξεμε. 

 

 

Σο παπάδοξο και η ανάμνηζη 

      Ο Μέλσλ, κεηά ην κνχδηαζκα πνπ ηνλ νδήγεζαλ νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο 

ηνπ, έρεη κπεη πιένλ ζηνλ δξφκν ηεο θάζαξζεο, έρεη απνβάιιεη ηηο δνμαζίεο ηνπ 

θαη κπνξεί ηψξα λα νδεγεζεί απφ ηνλ σθξάηε ζηα κνλνπάηηα ηεο θηινζνθηθήο 

έξεπλαο. Ο σθξάηεο ζηελ εξψηεζε  ηνπ Μέλσλα, αλ έρνπλ  δίθην φζνη δελ 

εξεπλνχλ, ζχκθσλα κε ην παξάδνμν, απαληά φηη ζε απηφ δελ ζπκθσλνχλ φζνη 

γλσξίδνπλ ηα ζετθά δεηήκαηα. Ηεξείο θαη ηέξεηεο, αιιά θαη  πνηεηέο ,φπσο ν 

Πίλδαξνο, γλσξίδνπλ ηα ζέκαηα απηά (81b) θαη πηζηεχνπλ φηη ν άλζξσπνο  

κπνξεί λα θηάζεη ζηε γλψζε. 

         Ζ αζαλαζία ηεο ςπρήο παξνπζηάδεηαη εδψ σο ην κεηαθπζηθφ ζεκέιην ηεο 

γλψζεο, κηα δηαδηθαζία ηέινπο-ζαλάηνπ θαη αλαγέλλεζεο-δσήο κε κηα ελδηάκεζε 

αζψκαηε θαηάζηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε ςπρή γλσξίδεη. Πξφθεηηαη 

γηα δχν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, απηή ηεο δσήο θαη απηή ηνπ ζαλάηνπ πνπ 

ζπληζηνχλ κηα ελφηεηα θαη ε πεξηνδηθφηεηα ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεη ηελ 

αησληφηεηα ηνπ γίγλεζζαη. Χζηφζν ην επηρείξεκα ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο ζηνλ 

Μέλσλα ζα βαζηζζεί ζην γεγνλφο φηη ε πξνυπάξρνπζα ηεο γέλλεζήο καο  γλψζε 
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ηεο ςπρήο ζεκειηψλεη ηελ αζαλαζία ηεο. Σν επηρείξεκα απηφ είλαη φκνην κε ην 

αληίζηνηρν επηρείξεκα γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο ζηνλ Φαίδσλα. ηνλ 

Φαίδσλα φκσο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ην επηρείξεκα επεθηείλεηαη θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ ζεσξία ησλ ηδεψλ, ελψ ζηνλ Μέλσλα δελ απνζαθελίδεηαη 

επαξθψο ην είδνο ηεο πξνυπάξρνπζαο ηεο γέλλεζεο καο γλψζεο. 

      ηνλ Μέλσλα γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα κχζν (δηαδεδνκέλνο αξθεηά ηνλ 5
ν
 

αηψλα) πνπ ιέεη φηη ζε ζπλεχξεζε ηνπ Γία κε ηελ Πεξζεθφλε γελλήζεθε ν 

Εαγξέαο. Ζ Ήξα, νξγηζκέλε, αλέζεζε ζηνπο Σηηάλεο λα ηνλ ζθνηψζνπλ θη απηνί 

ηνλ θνκκάηηαζαλ θαη ηνλ έθαγαλ. Ο Γίαο, σο ηηκσξφο, έξημε ηνλ θεξαπλφ ηνπ 

πάλσ ηνπο θαη απφ ηελ ηέθξα ηνπο ιέγεηαη φηη δεκηνπξγήζεθαλ νη άλζξσπνη. Ζ 

αλζξψπηλε νπζία είρε δηηηφ ραξαθηήξα, απ‟ ηε κηα θνπβαινχζε ηελ ελνρή απφ 

ηνπο Σηηάλεο, απ‟ ηελ άιιε θαηείρε θάηη απ‟ ηνλ ζεφ Εαγξέα, έλα νξθηθφ ζεφ. 

χκθσλα κε ηελ νξθηθή ζενινγία, ν κχζνο απηφο εμεγεί φηη νη άλζξσπνη έρνπλ 

ηελ επζχλε ηεο κεηακέιεηαο γηα ηελ ελνρή ησλ Σηηάλσλ. ην ηέινο ζα θξηζνχλ 

απφ δηθαζηήξην, αλ ε δσή ηνπο ήηαλ κεηακειεκέλε ή φρη. ην πνηεηηθφ απηφ 

παξάζεκα
57

 γίλεηαη ιφγνο γηα ηε κεηακέιεηα ησλ ςπρψλ θαη ηε ζπγρψξεζή ηνπο 

απφ ηε ζεά Πεξζεθφλε πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή επηζηξνθή ηνπο ζην αλζξψπηλν 

ζψκα. ην θείκελν ηνπ Μέλφλα δειψλεηαη φηη ε αζαλαζία ηεο ςπρήο θαη νη 

κεηεκςπρψζεηο είλαη  ην πηζηεχσ ηεξέσλ θαη ηεξεηψλ,
58

 θαζψο θαη ηνπ Πηλδάξνπ 

θαη άιισλ πνηεηψλ. ε απηνχο αλήθεη θαη ε πξνηξνπή λα δεη θαλείο έλαλ επζεβή 

βίν.  Ο σθξάηεο, έρνληαο αθνχζεη ηε δηδαζθαιία απηή, ηε κεηαθέξεη ζηνλ 

δηάινγν κε ζθνπφ λα ζεκειηψζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπλερνχο 

έξεπλαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάκλεζε. Ζ ςπρή ινηπφλ, πξηλ 

εηζέιζεη ζην ησξηλφ ηεο ζψκα, βξηζθφηαλ ζηνλ Άδε. Δθεί είδε θαη γλψξηζε φια 

ηα πξάγκαηα θαη δελ ππήξμε ηίπνηα πνπ δελ έκαζε. Δπνκέλσο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα μαλαζπκεζεί φια φζα γλψξηζε, αξθεί λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα 

έζησ έλα, επεηδή φια ηα πξάγκαηα κέζα ζηε θχζε είλαη κεηαμχ ηνπο ζπγγελή. 

Απηφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αξεηήο θαη ζε φια ηα άιια δεηήκαηα: 

 

« θαη επεηδή φιε ε θχζε έρεη ελφηεηα θαη ε ςπρή ηα έρεη κάζεη φια , ηίπνηα δελ 

εκπνδίδεη, έλα κφλν λα ζπκεζεί, απηφ πνπ νη άλζξσπνη νλνκάδνπλ κάζεζε, λα ηα 
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 Πιάησλ, Μέλσλ, 81b-c . 
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 Ζ αλαθνξά γίλεηαη γηα ηνπο νξθηθνχο θαη ππζαγφξεηνπο ηεξείο-κχζηεο. 
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μαλαβξεί κφλνο ηνπ φια, αξθεί λα είλαη αλδξείνο άλζξσπνο θαη λα κελ αθήζεη 

ηελ έξεπλα. Γηφηη ε έξεπλα θαη ε κάζεζε είλαη αλάκλεζε». (Μέλσλ, 81d)                                                                            

 

Οη βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ παξαπάλσ ρσξίνπ είλαη: 

α) Ζ ελφηεηα ηεο θχζεο. 

β) Ζ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηεο ςπρήο θαη ε ιήζε ηεο. 

γ) Ζ αλάκλεζε κηαο γλψζεο πνπ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηελ αλάκλεζε φισλ.  

δ) Ζ κάζεζε είλαη αλάκλεζε. 

       Απηή ηε κία γλψζε ζέιεη ν σθξάηεο  λα ζπκεζεί ν ζπλνκηιεηήο ηνπ, γηα λα 

απνδείμεη ηφζν φηη ε γλψζε είλαη αλάκλεζε, φζν θαη ην γεγνλφο φηη ε ςπρή είλαη 

αζάλαηε. Σν ζεκαληηθφ ζέκα ηεο ελφηεηαο ηεο θχζεο θαη ηεο γλψζεο πνπ 

αλαθέξεηαη εδψ, δελ αλαιχεηαη ζπζηεκαηηθά ζηνλ Μέλσλα, είλαη φκσο ην 

βαζηθφ ζέκα ηεο ζεσξίαο ησλ ηδεψλ πνπ ζα αλαπηχμεη εθηελέζηεξα ζηνλ 

Φαίδσλα , ζηελ Πνιηηεία, θαη ηνλ νθηζηή. Ακέζσο κεηά έξρεηαη ε απφδεημε φηη 

ε γλψζε είλαη αλάκλεζε κέζα απφ ηελ εμέηαζε ελφο δνχινπ πνπ δελ γλσξίδεη 

καζεκαηηθά. Κάλνληαο θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζηνλ λεαξφ ζπλνκηιεηή ηνπ, 

απνδεηθλχεη πσο ν λεαξφο ζηγά ζηγά κφλνο ηνπ νδεγείηαη ζην καζεκαηηθφ 

ζπκπέξαζκα φηη ην ηεηξάγσλν κε δηπιάζηα πιεπξά είλαη ηέζζεξεηο θνξέο 

κεγαιχηεξν απφ ην αξρηθφ, ελψ πξσηχηεξα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απνθαλζεί γηα 

θάηη ηέηνην. Πξνβάιιεηαη έηζη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο θαη έξεπλαο (δειαδή 

αλάκλεζεο) πνπ ζηεξίδεηαη θπζηθά ζηελ απηελέξγεηα θαη ηελ πξνζσπηθή 

ζπκκεηνρή.
59

Σν βάξνο ηεο δηαδηθαζίαο πέθηεη ζηνλ ίδην ηνλ αζθνχκελν.  

     Ζ απφδεημε ηεο αλάκλεζεο ηνπ δνχινπ  είλαη ε εμήο: ν σθξάηεο ιέεη ζηνλ 

δνχιν λα θηηάμεη έλα ηεηξάγσλν πνπ λα είλαη δηπιάζην απφ έλα άιιν. Οπφηε, αλ 

ε πιεπξά ηνπ δνζέληνο ηεηξαγψλνπ  είλαη έλα, ηφηε ην δηπιάζην ηεηξάγσλν, αλ 

έρεη πιεπξά δχν φπσο ππνζέηεη ν δνχινο, δελ ζα είλαη δηπιάζην, αιιά 

ηεηξαπιάζην. Ο δνχινο ζπλεηδεηνπνηεί ην ιάζνο ηνπ, βξίζθεηαη ζε ακεραλία θαη 

πξνζπαζεί λα βξεη  πφζε θαη πνηα είλαη ε πιεπξά ηνπ δηπιάζηνπ ηεηξαγψλνπ, 

αιιά δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ έξεπλα ηνπ. Ο σθξάηεο επηλνεί έλα 

ηέρλαζκα, δειαδή ρσξίδεη έλα ηπραίν ηεηξάγσλν ζε δχν ίζα κέξε (δχν ηξίγσλα 

ίζα) θαη κεηά θάλεη ην ηεηξάγσλν  ηεο δηαγσλίνπ ηνπ ηεηξαγψλνπ (επεηδή 
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 Ζ δηαθνξνπνίεζε εδψ ζε ζρέζε κε ηε ζνθηζηηθή δηδαζθαιία είλαη αξθεηά εκθαλήο. 
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δηρνηνκνχληαη νη δηαγψληεο κπνξνχκε λα πξνεθηείλνπκε θαηά ίζν ηκήκα) θαη 

ηφηε ην ηεηξάγσλν, πνπ θηηάρλεη, απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηξίγσλα ίζα, ελψ ην 

αξρηθφ απνηεινχληαλ απφ δχν, άξα απηφ ην ηεηξάγσλν είλαη ην δηπιάζην. Απηφ ν 

ζπλνκηιεηήο ην βξίζθεη ρσξίο λα ππάξρεη πξνυπάξρνπζα γλψζε, άξα ην 

εξψηεκα είλαη πψο ην βξίζθεη.  Ο δνχινο ηειηθά ζπκήζεθε ηε ζσζηή απάληεζε 

ρσξίο φκσο λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ηε βξήθε, γηαηί απιψο ηε ζπκήζεθε κε 

βάζε ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο ηνπ σθξάηε. Γηα λα ζπκεζεί φκσο ν δνχινο 

έπξεπε πξψηα λα κνπδηάζεη, λα παξαδερζεί ηελ άγλνηα ηνπ θαη λα πνζήζεη ηε 

γλψζε (ἐπφζεζελ ηφ εἰδέλαη).
60

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο απνξίαο, ν πφζνο ηεο γλψζεο 

θαη ε αλάβαζε ζηηο ηδέεο είλαη  ην ζέκα ηνπ πιαησληθνχ έξσηα πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηνλ Φαίδξν θαη ην πκπφζην, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 

       Ο σθξάηεο  ζα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο κεηάβαζεο  απφ ηελ νξζή γλψκε 

ζηε γλψζε κε ηε κέζνδν ηεο δηαιεθηηθήο θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο νξζήο γλψκεο 

γηα λα ηε κεηαβάιεη ζε γλψζε,  θάηη ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα επίζεο κέζσ ηεο 

αλάκλεζεο. 

     Σν παξάδνμν ηνπ Μέλσλα θαη ν θηινζνθηθφο ζθεπηηθηζκφο πνπ εθθξάδεη, γηα 

ην θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε απφθηεζε ηεο γλψζεο, ρσξίο πξνυπάξρνπζα γλψζε 

βξίζθεη εδψ κηα απάληεζε ηνπ.  

       Ζ απάληεζε είλαη φηη ππάξρεη έλαο πξντδεαζκφο θαη κηα πξνυπάξρνπζα 

γλψζε πνπ έρεη ιεζκνλεζεί θαη κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο κπνξεί λα αθππληζζεί 

θαη λα σζήζεη θάπνηνλ  ζηελ αλαδήηεζε ηεο. Έηζη θαη ν δνχινο νδεγείηαη 

ζηαδηαθά ζην λα αλαθαιχςεη απηφ πνπ ήμεξε, αιιά δελ είρε ζπλείδεζε φηη ην 

ήμεξε. Ζ ζεσξία ηεο αλάκλεζεο εμεγεί κε μεθάζαξν ηξφπν φηη ε αλαδήηεζε ηνπ 

παληειψο αγλψζηνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη πνηέ. Δθείλν πνπ ζπκβαίλεη πάληνηε 

είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ φζσλ ήδε γλσξίδνπκε, «επηδεηνχκε λα θαηαζηήζνπκε 

ζπλεηδεηή κηα ππνζπλείδεηε γλψζε, επηδεηνχκε λα επαλαθέξνπκε ζηε κλήκε 

κηα γλψζε ιεζκνλεκέλε».
61

   

     Ζ ζεψξεζε κνπ απηή, λα ζπλδέζσ θαη λα εμεγήζσ  ην παξάδνμν ηνπ Μέλσλα 

κε ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο, είλαη θαη ε άπνςε ηνπ Nicholas White  πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο παξνπζηάδεηαη σο ιχζε ζην παξάδνμν 
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θαη ηφζν ε ζεσξία  ηεο αλάκλεζεο φζν θαη ην παξάδνμν εμεγνχληαη ην έλα κε 

βάζε ην άιιν.
62

 

      Ζ πιαησληθή  απάληεζε ζην παξάδνμν ζεκειίσζε ηελ πιαησληθή νληνινγία 

ησλ κεηέπεηηα δηαιφγσλ θαη ηε ζεσξία ησλ ηδεψλ σο αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη παξάιιεια άλνημε θηινζνθηθνχο δξφκνπο, αθνχ ηφζν νη 

θαληηαλνχ ηχπνπ ζεσξήζεηο γηα ηελ a priori γλψζε φζν θαη ηα θηινζνθηθά 

ξεχκαηα ηνπ καζεκαηηθνχ πιαησληζκνχ πνπ απνδέρνληαη ηελ αληηθεηκεληθή 

χπαξμε καζεκαηηθψλ νληνηήησλ πνπ ελλννχληαη, αιιά δελ παξηζηάλνληαη σο 

αηζζεηέο νληφηεηεο, έρνπλ εδψ ηελ πξνέιεπζε ηνπο.  

     Οξηζκέλνη σζηφζν κειεηεηέο ππνηηκνχλ ηελ πιαησληθή απάληεζε ζην 

παξάδνμν ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα ν Irwin γξάθεη: «ην επηρείξεκα απηφ 

ζηεξίδεηαη ζε κηα ακθηζβεηήζηκε παξαδνρή. Έλαο ζπλνκηιεηήο είλαη ηθαλφο γηα 

απηφ-εμέηαζε, αλαζηνραζκφ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ηνπ επηηξέπνπλ 

λα κεηαβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ ρσξίο άκεζν εξέζηζκα απφ θάπνηα απζεληία ή απφ 

ηελ εκπεηξία. Αλ, φκσο, απηή ε ηθαλφηεηα δε καζαίλεηαη, γηαηί πξέπεη λα 

εμεγεζεί πεξαηηέξσ, απφ γλψκεο πνπ γίλνληαη δεθηέο ρσξίο λα πξνεγείηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο αξρηθήο κάζεζεο θαη ηεο χζηεξεο αλάκλεζεο; Ο Πιάησλ έρεη 

δίθην πνπ καο εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηελ ηθαλφηεηα αλάκλεζεο θαη εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ. Γελ θαηαιαβαίλεη, φκσο, πιήξσο ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο, γηαηί, 

αλ ηελ είρε θαηαιάβεη, δελ ζα είρε πξνζθχγεη ηφζν εχθνια ζηελ έκθπηε 

γλψζε».
63

 

      Ννκίδσ εδψ φηη ν Irwin ππνηηκά ηε ζεκαζία ηνπ παξαδφμνπ θαη ηεο 

πιαησληθήο απάληεζεο, παξαβιέπεη ηελ ηζηνξηθή ηνπ εκβέιεηα θαη 

παξεξκελεχεη ηελ πιαησληθή απάληεζε. Γηαηί ην δήηεκα δελ είλαη φηη ν δνχινο 

ηνπ Μέλσλα είλαη ηθαλφο γηα απηνεμέηαζε θαη αλαζθεπή ησλ απφςεσλ ηνπ,   

αιιά ην πνχ νθείιεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ δνχινπ γηα απηνεμέηαζε θαη 

αλαζηνραζκφ, γηαηί ν Πιάησλαο εδψ αζρνιείηαη κε ην γηαηί ηεο ηθαλφηεηαο θαη 

φρη κε ην φηη ν άλζξσπνο έρεη απηή ηελ ηθαλφηεηα. 
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Σο παπάδοξο και ο Απιζηοηέληρ 

        Οη αληηξξήζεηο ηνπ Irwin εληάζζνληαη θαηά θάπνην ηξφπν θαη είλαη κέξνο 

ηεο ζπγθξνηεκέλεο θαη επξχηεξεο απάληεζεο ηνπ Αξηζηνηέιε ζην παξάδνμν. 

Γελ είλαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο κνπ κηα αλαιπηηθή επηζθφπεζε ηεο 

απάληεζεο ηνπ Αξηζηνηέιε, ζα δψζσ φκσο κε ζπληνκία κηα πεξηγξαθή ηεο 

ζεψξεζεο ηνπ, επεηδή πξνθαλψο επεξεάδεη φζνπο εζηηάδνληαη ζηελ θξηηηθή ησλ 

ζέζεσλ ηνπ Πιάησλα θαη θαζνξίδεη ην πιαίζην ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ. Ο 

Αξηζηνηέιεο μεθηλά ην βηβιίν Α ησλ Μ.η.Φ κε ηε δηθή ηνπ εμήγεζε ηεο 

πξνέιεπζεο ησλ γεληθψλ ελλνηψλ θαη θιείλεη ην βηβιίν Α κε κηα απάληεζε ζε 

φζνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ε γλψζε είλαη έκθπηε ζηελ ςπρή. 

     Καηά αξράο ζπκθσλεί κε ηνλ Πιάησλα φηη θακηά γλψζε δελ γελληέηαη απφ ην 

ζεκείν κεδέλ ηεο έξεπλαο. Ζ ζέζε ηνπ είλαη λνκίδσ απνηέιεζκα ηεο επξχηεξεο 

θαη παιαηφηεξεο νληνινγίαο θαη γλσζηνινγίαο ηνπ Ζξαθιείηνπ θαη ηνπ 

Παξκελίδε φηη ηίπνηα δελ γελληέηαη απφ ην ηίπνηα ή κε άιια ιφγηα φηη ν θφζκνο 

σο νληφηεηα  ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη, θαη ην κεδέλ σο νληφηεηα δελ ππάξρεη. 

Ο Αξηζηνηέιεο ζηα Αλαιπηηθά Όζηεξα ( 71a1) γξάθεη: « πᾶζα δηδαζθαιία θαί 

πᾶζα κάζεζηο δηαλνεηηθή ἐθ πξνυπαξρνχζεο γίλεηαη γλψζεσο». Χζηφζν ε 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ελλνείηαη κε δχν ηξφπνπο, είηε σο απνδεηθηηθή δηαδηθαζία 

κε αθεηεξία ηνπο νξηζκνχο είηε σο γλψζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

νξηζκψλ, δειαδή ησλ γεληθψλ ελλνηψλ ( Μ.η.Φ,992b30). Οη γεληθέο φκσο 

έλλνηεο δελ είλαη θαηά ηελ γλψκε ηνπ αληηθεηκεληθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ 

αλεμάξηεηε χπαξμε απφ ηνλ αηζζεηφ θφζκν, φπσο νη πιαησληθέο ηδέεο, αιιά 

δηακνξθψλνληαη σο ρσξηζηέο λνεηηθέο  νληφηεηεο  θαηά ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία. 

Τπνζηεξίδεη φηη ηφζν ν άλζξσπνο φζν θαη ηα δψα δηαζέηνπλ αίζζεζε θαη κλήκε, 

σζηφζν κφλν ν άλζξσπνο κπνξεί κέζα απφ ηηο πνιιέο κλήκεο ελφο πξάγκαηνο 

λα δηακνξθψζεη κία εκπεηξία ηνπ πξάγκαηνο, θαη, αθνινχζσο, απφ ηηο πνιιέο 

εκπεηξίεο νκνίσλ πξαγκάησλ λα ζπιιάβεη κηα γεληθφηεξε έλλνηα (Μ.η.Φ, 

980b25-30). Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε κε ηνλ φξν 

«Δπαγσγή». Δηθάδσ ινηπφλ φηη ε αξηζηνηειηθή απάληεζε ζην παξάδνμν ηνπ 

Μέλσλα ζα ήηαλ  φηη φλησο ε γλψζε γελληέηαη απφ πξνυπάξρνπζα γλψζε, αιιά 

ε πξνυπάξρνπζα γλψζε δελ είλαη αλάκλεζε πιαησληθψλ ηδεψλ, αιιά 

δηακνξθψλεηαη απφ ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ηεο ςπρήο. Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξεί 
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φηη ν Πιάησλαο απαληά ζην παξάδνμν ηνπ Μέλσλα κε έλα άιιν παξάδνμν θαη 

δηαπηζηψλεη φηη είλαη αμηνζαχκαζην ην πψο γίλεηαη θάπνηνο λα γλσξίδεη θαη λα 

έρεη ιεζκνλήζεη φηη γλσξίδεη (Μ.η.Φ, 987b1).  

 

 

Η μέθοδορ ηυν ςποθέζευν 

         ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ θαη, αθνχ έρεη απνδεηρζεί ε αζαλαζία ηεο 

ςπρήο κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ δνχινπ θαη ηελ επηβεβαίσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ε γλψζε είλαη αλάκλεζε, ν Πιάησλαο επαλέξρεηαη ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ 

δεηήκαηνο γηα ην δηδαθηφ ηεο αξεηήο κε βάζε ηελ ελφηεηα ηεο θχζεο θαη ηεο 

γλψζεο, φπσο αλαθέξζεθα πξνεγνχκελα. Μαο νδεγεί ζε κηα λέα κέζνδν ηε 

ιεγφκελε ππνζεηηθή κέζνδν, πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ησλ καζεκαηηθψλ ηεο 

επνρήο. Βαζηθή αξρή ηεο κεζφδνπ είλαη ε απφδεημε κηαο πξφηαζεο κε βάζε 

ππνζέζεηο θαη νξηζκνχο. Δίλαη ε κέζνδνο πνπ έρνπλ γξαθεί ηα ηνηρεία ηνπ 

Δπθιείδε θαη αλαπηχζζεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζην έξγν ηνπ 

Αλαιπηηθά Όζηεξα. ηνλ Πιάησλα αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ Μέλσλα 

θαη αλαπηχζζεηαη ζπζηεκαηηθά ζηνλ Φαίδσλα θαη ηελ Πνιηηεία.  

πγθεθξηκέλα ν Πιάησλαο γξάθεη: 

θαί ζπγρψξεζνλ ἐμ ὑπνζέζεσο αὐηφ ζθνπεῖζζαη, εἲηε δηδαθηφλ ἐζηηλ εἲηε 

ὁπσζνῦλ. ιέγσ δέ ηφ ἐμ ὑπνζέζεσο ὧδε, ὣζπεξ νἱ γεσκέηξαη πνιιάθηο 

ζθνπνῦληαη. (Μέλσλ, 86e) 

Δπίηξεςέ κνπ λα εμεηάζνπκε ην δήηεκα, αλ δηδάζθεηαη ή απνθηηέηαη κε θάπνηνλ 

ηξφπν, κε ηε βνήζεηα κηαο ππφζεζεο. Καη, φηαλ ιέσ κε ηε βνήζεηα κηαο ππφζεζεο, 

ελλνψ απηφ πνπ πνιχ ζπρλά εθαξκφδνπλ νη γεσκέηξεο  

Ζ ππφζεζε πνπ ηίζεηαη εδψ είλαη φηη ε αξεηή είλαη γλψζε θαη, αλ ηζρχεη απηφ 

ηφηε αλαγθαζηηθά ε αξεηή  ζα είλαη δηδαθηή. Σν αλαιπηηθφ ινγηθφ ζρήκα είλαη 

ην αθφινπζν: 

Α) Ζ αξεηή είλαη γλψζε 

Β) Ζ γλψζε είλαη δηδαθηή 

………………………………….. 

Γ) Άξα ε αξεηή είλαη δηδαθηή. 

        Θα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη ζην πξψην κέξνο ηνπ δηαιφγνπ ν 

σθξάηεο δηαζαθελίδεη ηνπο φξνπο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ νξηζκφ (Α), αθνχ ε 
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ηζρχο ηεο ππφζεζεο (Α) απαηηεί λα νξίζνπκε πξνεγνπκέλσο ηελ γλψζε θαη 

αθνινχζσο κε βάζε ηελ γλσζηή έλλνηα γλψζε λα νξίζνπκε ηελ αξεηή. Απφ ηελ 

άπνςε απηή νξίδεηαη ε γλψζε σο αλάκλεζε. Ζ γλψζε δελ είλαη ηίπνηα άιιν 

παξά αλάκλεζε. Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε ππφζεζε ηνπ ζπιινγηζηηθνχ 

ζρήκαηνο νη δηαζαθήζεηο ησλ φξσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ ππφζεζε γίλνληαη 

κε δχν ηξφπνπο. ηνλ έλα ηξφπν εμεηάδεηαη αλ κφλν ε γλψζε είλαη δηδαθηή θαη 

κήπσο εθηφο απφ ηε γλψζε δηδάζθνληαη θαη νη ρξήζηκεο δνμαζίεο γηα ην ηδησηηθφ 

καο φθεινο. ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί δηαπηζηψλνπλ φηη νη ζνθηζηέο, φπσο ν 

Πξσηαγφξαο θαη ν Γνξγίαο, πνπ θέξδηζαλ πνιιά ρξήκαηα θαη δηαθήξπζζαλ φηη ε 

αξεηή δηδάζθεηαη θαη επνκέλσο είλαη γλψζε, θαηάθεξαλ σζηφζν λα θάλνπλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο ρεηξφηεξνπο. Δπεηδή ε γλψζε νθείιεη λα θάλεη ηνλ άλζξσπν 

θαιχηεξν θαη φρη ρεηξφηεξν, απνδεηθλχεηαη απφ ηα έξγα ηνπο φηη ε γλψζε  δελ 

είλαη βέβαην φηη είλαη δηδαθηή εθηφο θαη αλ ζεσξήζνπκε γλψζε ηηο ρξήζηκεο 

δνμαζίεο ησλ ζνθηζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζην ηδησηηθφ φθεινο. Καη παξάιιεια 

άλζξσπνη επηθαλείο πνπ δελ δηδάρηεθαλ ηελ αξεηή έρνπλ νξζέο γλψκεο ρσξίο λα 

κπνξνχλ λα ηηο δηδάμνπλ. Απηνί νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ νξζέο γλψκεο γηα ηα 

πξάγκαηα θαη ζπρλά έρνπλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ηνπο ηίζεληαη, αιιά δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

νξζφηεηα ησλ απφςεσλ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απέθηεζαλ απηή ηελ ηθαλφηεηα. 

Δδψ ν σθξάηεο αλαθέξεηαη ζε άλδξεο αγαζνχο, φπσο ν Πεξηθιήο, ν 

Θεκηζηνθιήο, ν Αξηζηείδεο,  ν Θνπθπδίδεο  πνπ θαηάθεξαλ ζπνπδαία πξάγκαηα 

θαη είραλ νξζή γλψκε γηα ηα δεηήκαηα πνπ ρεηξίζηεθαλ, αιιά δελ θαηάθεξαλ λα 

δηδάμνπλ ηελ αξεηή θαη ηελ ηθαλφηεηα λα παίξλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο  ζηα 

παηδηά ηνπο. 

       Έρνπκε δειαδή έλα λέν «παξάδνμν», απηνί πνπ μέξνπλ δελ κπνξνχλ λα 

δηδάμνπλ, ελψ δηδάζθνπλ νη ζνθηζηέο πνπ δελ μέξνπλ. Ζ απάληεζε ζε απηφ ην 

παξάδνμν, φπσο ζπλάγεηαη απφ άιινπο δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλα κε ζέκα ηνπο 

ζνθηζηέο (Γνξγίαο, Πξσηαγφξαο, Ηππίαο Μείδσλ θ.ι.π.) είλαη φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ δηδάζθνπλ, αιιά θνιαθεχνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπ πιήζνπο 

θαη ηνπ ιέλε απηά πνπ ζέιεη λα αθνχζεη. Καη αλαθνξηθά κε απηνχο πνπ μέξνπλ 

θαη δελ κπνξνχλ λα δηδάμνπλ αλαθέξεη φηη δελ αξθεί λα έρεη θαλείο νξζέο 

γλψκεο ζε επηκέξνπο δεηήκαηα, αιιά πξέπεη λα κπνξεί λα δέζεη απηέο ηηο γλψκεο 
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ζε κηα ηεξαξρεκέλε ελφηεηα, γηα λα ηηο θάλεη δηδαθηέο. Πξνθαλψο εδψ 

επαλέξρεηαη ην ζέκα ηεο ελφηεηαο ηεο γλψζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ινγηθνχ 

ζπκπεξαζκνχ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη θαη απφ ηελ άπνςε απηή ζεκαληηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο ζηνλ Πιάησλα είλαη θαη ην παξαθάησ 

ρσξίν ηνπ Μέλσλα:  

 

θαί γάξ αἱ δφμαη αἱ ἀιεζεῖο, ὃζνλ κέλ ἂλ ρξφλνλ παξακέλσζηλ, θαιφλ ηφ ρξκα 

θαί πάλη‟ ἀγαζά ἐξγάδνληαη· πνιχλ δέ ρξφλνλ νὐθ ἐζέινπζη παξακέλεηλ, ἀιιά 

δξαπεηεχνπζηλ ἐθ ηο ςπρο ηνῦ ἀλζξψπνπ, ὣζηε νὐ πνιινῦ ἂμηαί εἰζηλ, ἓσο ἂλ 

ηηο αὐηάο δήζῃ αἰηίαο ινγηζκῷ. Σνῦην δ‟ ἐζηίλ, ὦ Μέλσλ ἑηαῖξε, ἀλάκλεζηο, ὡο 

ἐλ ηνῖο πξφζζελ ἡκῖλ ὡκνιφγεηαη (97e6). 

 

Γηαηί νη νξζέο γλψκεο, φζν ρξφλν θάπνηνο ηηο δηαηεξεί, είλαη θαιφ πξάγκα θαη ζε 

φια ηα πξάγκαηα θέξλνπλ ηελ επηηπρία. κσο δελ ζέινπλ λα κείλνπλ ζηε ζέζε 

ηνπο γηα πνιχ θαη δξαπεηεχνπλ απφ ηελ αλζξψπηλε ςπρή· ε αμία ηνπο ινηπφλ 

είλαη κηθξή, εθηφο θαη αλ θαλείο ηηο δέζεη κε ηνλ ζσιιογηζκό. Καη απηφ, θίιε κνπ 

Μέλσλα, είλαη ε αλάκλεζε, φπσο εκείο πην πξηλ ηελ πεξηγξάςακε.  

 

 

         Γηα λα εμεγήζσ ην δέζηκν ησλ γλψζεσλ κε ηελ έλλνηα ηεο αηηίαο απφ 

ινγηθή άπνςε  ζα ρξεζηκνπνηήζσ έλα παξάιιειν θείκελν απφ ηνλ Φαίδσλα, 

φπνπ ν σθξάηεο αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο αηηίαο φζνλ αθνξά ηε γέλλεζε, ηνλ 

ζάλαην θαη ηελ χπαξμε ησλ φλησλ:  

 ὑπεξήθαλνο γάξ κνη ἐδφθεη εἶλαη, εἰδέλαη ηάο αἰηίαο ἑθάζηνπ, δηά ηη γίγλεηαη 

ἓθαζηνλ θαί δηά ηη ἀπφιιπηαη θαί δηά ηη ἒζηηλ. (96b). 

 

κνπ θαηλφηαλ έμνρν ην λα μέξσ ηελ αηηία θάζε φληνο, ηνλ ιφγν πνπ έξρεηαη ζηελ 

χπαξμε, γηαηί εμαθαλίδεηαη θαη γηαηί ππάξρεη.  

    

     Ζ αλαδήηεζε ηεο αηηίαο ζηνλ αηζζεηεξηαθφ θφζκν παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Φαίδσλα σο ηχθισζε, πνπ παζαίλεη θαλείο φηαλ ζε έθιεηςε ειίνπ θνηηάδεη 
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απεπζείαο ηα φληα θαη γηα ηνχην ν σθξάηεο δειψλεη φηη ζα θαηαθχγεη ζηνπο 

ιφγνπο πνπ εηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα λα βξεη ηελ αιήζεηα
64

. 

 

ἒδνμε δή κνη ρξλαη εἰο ηνχο ιφγνπο θαηαθπγφληα ἐλ ἐθείλνηο ζθνπεῖλ ηῶλ ὂλησλ 

ηήλ ἀιήζεηαλ. (Φαηδ.99e) 

 

κνπ θάλεθε ινηπφλ πσο έπξεπε λα θαηαθχγσ ζηνπο ιφγνπο θαη κε εθείλνπο λα 

εμεηάζσ ηελ αιήζεηα ησλ φλησλ.  

 

        Γηα ηνχην δειψλεη φηη ζα θάλεη ππνζέζεηο ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ ζα 

είλαη αιεζή φρη γηαηί ζπκθσλνχλ κε ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά γηαηί 

ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ππφζεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν Πιάησλαο 

νδεγείηαη κε ηε κέζνδν ησλ ππνζέζεσλ, πνπ πξναλέθεξα ζηνλ Μέλσλα, ζε κηα 

δηαδηθαζία ινγηθήο αηηηφηεηαο φπνπ ε αηηία ηνπ ζπκπεξάζκαηνο είλαη νη 

ππνζέζεηο ηνπ. Ζ έλλνηα ηεο αιήζεηαο γίλεηαη εδψ έλλνηα ηεο ινγηθήο. 

πγθεθξηκκέλα  γξάθεη: 

ἀιι‟ νὖλ δή ηαχηῃ γε ὣξκεζα , θαί ὑπνζέκελνο ἑθάζηνηε ιφγνλ ὃλ ἂλ θξίλσ 

ἐξξσκαλέζηαηνλ  εἶλαη , ἃ κέλ ἂλ κνη δνθῆ ηνχηῳ ζπκθσλεῖλ ηίζεκη ὡο ἀιεζή 

ὂληα , θαί πεξί αἰηίαο θαί ηῶλ άιισλ ἁπάλησλ , ἃ δ‟ ἂλ κε, ὡο νὐθ ἀιεζ( 100a ).  

 

Χζηφζν εγψ έηζη μεθίλεζα· παίξλσ ηελ θάζε πξφηαζε σο ππφζεζε, απηή πνπ ζα 

θξίλσ σο ηελ ηζρπξφηεξε θαη φζα κνπ θαλνχλ φηη ζπκθσλνχλ κε απηή ηα ζεσξψ 

αιεζηλά είηε πξφθεηηαη γηα ηελ αηηία είηε γηα φια ηα άιια, φζα φκσο φρη ηα ζεσξψ 

φρη αιεζηλά. 

 

      Απηή ε δηαδηθαζία δηακνξθψλεη αιπζίδεο ζπιινγηζκψλ πνπ δέλνπλ ηηο 

γλψζεηο κεηαμχ ηνπο. Θεσξψ ινηπφλ φηη ν Πιάησλαο ζέηεη δεηήκαηα ζηνπο 

δηαιφγνπο ηνπ πνπ ηα αλαιχεη ζε κεηαγελέζηεξνπο δηαιφγνπο θαη ηέηνην 

παξάδεηγκα είλαη ν δεζκφο ησλ γλψζεσλ πνπ θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ αλάκλεζε 

ηνπο,  πνπ ηίζεηαη ζηνλ Μέλσλα θαη απαληάηαη αλαιπηηθφηεξα ζηνλ Φαίδσλα. Ο 

δεζκφο ησλ γλψζεσλ ζε κηα ελφηεηα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ καξηπξία ηνπ 

Αξηζηνηέιε γηα ηνλ Πιάησλα φηη ζηελ πξνθνξηθή ηνπ δηδαζθαιία ζηελ 

                                                           
64

 Vegetti Mario (2000, 141-142). 



 

 

46 

 

Αθαδεκία αλαθεξφηαλ ζε κηα ζεσξία πνπ ζα πεξηέρεη φιε ηε γλψζε ζε 

ηεξαξρεκέλα επίπεδα πνπ ζα παξάγεηαη απφ έλα κηθξφ αξηζκφ αξρψλ κε ινγηθή 

αιιεινπρία. Έλα είδνο δειαδή αμησκαηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο γλψζεο. 

      Δλδηαθέξνπζα θαη αλάινγε απάληεζε κε ηνλ Πιάησλα ζην εξψηεκα γηαηί νη 

νξζέο γλψκεο δελ δηαηεξνχληαη ζηε κλήκε, ελψ δηαηεξνχληαη νη γλψζεηο πνπ 

δέλνληαη κε αηηηαηέο θαη ζεσξεηηθέο ζρέζεηο  είλαη ε ζέζε ηνπ Αξηζηνηέιε. Ο 

Αξηζηνηέιεο ζεσξεί επίζεο φηη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί εθείλνλ πνπ γλσξίδεη θάηη 

θαιά απφ εθείλνλ πνπ έρεη πεξηζηαζηαθά κηα νξζή γλψκε είλαη ην γεγνλφο φηη 

απηφο πνπ γλσξίδεη θαιά γλσξίδεη θαη ηηο αηηίεο. Απηνχο πνπ έρνπλ νξζέο γλψκεο 

ηνπο θαηαηάζζεη ζηνπο αλζξψπνπο ηεο εκπεηξίαο πνπ κπνξεί λα ηελ απέθηεζαλ 

απφ ζπλήζεηα θαη πηζαλφλ κε αζπλείδεην ηξφπν θαη γλσξίδνπλ λα θάλνπλ θάηη 

θαιά, φπσο ε θσηηά γλσξίδεη θαιά λα θαίεη. Αθνινχζσο θαη κε ηξφπν πνπ 

ζπκίδεη ηνλ Πνιηηηθφ ηνπ Πιάησλα δηαπηζηψλεη φηη ε αξρηηεθηνληθή είλαη 

αλψηεξε απφ ηηο πξαθηηθέο ηέρλεο, γηαηί γλσξίδεη ηε ζεσξία ησλ ηερλψλ θαη ηηο 

αηηίεο. Ζ γλψζε θαη ε ζνθία είλαη γηα ηνλ Αξηζηνηέιε γλψζε ηνπ «δηφηη», ελψ ε 

απιή εκπεηξία είλαη γλψζε ηνπ «φηη» θαη ε γλψζε ηνπ «δηφηη» είλαη αμηνινγηθά 

αλψηεξε θαη ζπγθξνηεί ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί θαη 

επνκέλσο λα δηαηεξεζεί. Αθνινχζσο ν ιεγφκελνο εκπεηξηζηήο Αξηζηνηέιεο 

δηαπηζηψλεη φηη νη αηζζήζεηο κάο παξέρνπλ κφλν ηε γλψζε ηνπ «φηη» θαη ε 

παξερφκελε γλψζε απφ ηηο αηζζήζεηο είλαη αμηνινγηθά ππνδεέζηεξε απφ ηε 

ζεσξεηηθή γλψζε πνπ είλαη γλψζε ηεο αηηίαο ηνπ «φηη» γίλεηαη απφ ηνλ λνπ  θαη 

είλαη δηδαθηή (Μ.η.Φ, 981a25-981b15). 

 

 

 

ςμπεπάζμαηα 

       πκπεξαζκαηηθά ε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο ζηνλ Μέλσλα είλαη φηη  ε 

δηαδηθαζία ηεο γλψζεο έρεη αθεηεξία ηελ άγλνηα θαη είλαη κηα ςπρηθή 

θαηάζηαζε κεηαμχ ιήζεο θαη κλήκεο, έλα εζσηεξηθφ ηαμίδη πνπ θάλεη ε ςπρή, 

κε αθεηεξία ππνζέζεηο θαη νξηζκνχο. Ζ κεηάβαζε  απφ ηε ιήζε ζηε κλήκε είλαη 

θαη ην ζέκα ηεο παηδείαο πνπ ζπλαληάηαη αλαιπηηθά ζηελ Πνιηηεία θαη έκκεζα 
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ζην πκπφζην. Δδψ, ζηνλ Μέλσλα ν δνχινο πξηλ ηε ζπδήηεζε κε ηνλ σθξάηε 

ήηαλ αλππνςίαζηνο  θαη δελ εξεπλνχζε, βξηζθφηαλ ζε απφιπηε άγλνηα, δειαδή 

ζε ιήζε, ελψ ν σθξάηεο ηνλ νδεγεί ζηαδηαθά ζηε γλψζε κε θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο πνπ ηνλ αθππλίδνπλ (φπσο ν θηιφζνθνο πνπ θαηέξρεηαη ζην ζπήιαην 

θαη παίξλεη ηνλ δεζκψηε, γηα λα ηνλ νδεγήζεη ζην θσο, δει. ζηε γλψζε). Άξα ε 

ζεσξία ηεο αλάκλεζεο δείρλεη ηε δηαδξνκή απφ ηε ιήζε ζηε κλήκε, απφ ηελ 

ακάζεηα ζηε γλψζε. Ζ αλάκλεζε ιεηηνπξγεί θπξίσο κε ηελ αλαθάιπςε ηεο 

γλψζεο απφ ην ίδην ην άηνκν, αλ θαη κπνξεί λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο 

ην βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα αλάινγα κε ην άηνκν θάζε θνξά. Πξφζεζε ηνπ 

σθξάηε είλαη λα δείμεη ηελ θαηνρή ηεο γλψζεο πξηλ απφ ηε γέλλεζε, θαζψο θαη 

ηε ζπλερή θηήζε ηεο.  

                                             

 

 

Φαίδυν 

 

Σο επώηημα για ηην αιυνιόηηηα ηος κόζμος 

     Ο Πιάησλ αζρνιείηαη κε  ην ζέκα ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο ζηα πιαίζηα ελφο 

επξχηεξνπ θηινζνθηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο γελλάηαη 

απφ ηε δηαπίζησζε φηη, παξφιν πνπ ζηνλ θφζκν ππάξρεη γέλλεζε θαη θζνξά ησλ 

φλησλ, ν θφζκνο παξακέλεη αηψληνο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, αλ έρνπκε 

πεηζηεί γηα ηελ αησληφηεηα ηνπ θφζκνπ,  είλαη ην εμήο: ηη είλαη απηφ, πιηθφ ή 

άπιν, ή αθφκα θαη θάηη κεηθηφ απφ χιε θαη κνξθή πνπ ζπγθξνηεί ηελ 

αησληφηεηα ηνπ θφζκνπ.  Με άιια ιφγηα πνην είλαη ην ακεηάβιεην ζηνηρείν ζηε 

κεηαβνιή πνπ θαζηζηά ηνλ θφζκν αηψλην. Οη απαληήζεηο ζην εξψηεκα κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θπζηθαιηζηηθέο/πιηζηηθέο
65

 θαη ηδεαιηζηηθέο,
66

 αλάινγα κε 

                                                           
65

 Αξηζηνηέινπο, Μεηά ηα Φπζηθά, Βηβιίν Α΄, εηζ.-κηθ.-ζρφιηα Β. Κάιθαο, Πφιηο, 983b6- 13: 

«ηῶλ δή πξψησλ θηινζνθεζάλησλ νἱ πιεῖζηνη ηάο ἐλ ὓιεο εἲδεη κφλαο ᾠήζεζαλ ἀξράο εἶλαη 

πάλησλ· ἐμ νὗ γάξ ἒζηηλ ἃπαληα ηά ὂληα θαί ἐμ νὗ γίγλεηαη πξψηνπ θαί εἰο ὃ θζείξεηαη 

ηειεπηαῖνλ, ηο κέλ νὐζίαο ὑπνκελνχζεο ηνῖο δέ πάζεζη κεηαβαιινχζεο, ηνῦην ζηνηρεῖνλ θαί 

ηαχηελ ἀξρήλ θαζηλ εἶλαη ηῶλ ὂλησλ, θαί δηά ηνῦην νὒηε γίγλεζζαη νὐζέλ νἲνληαη νὒηε 

ἀπφιιπζζαη, ὡο ηο ηνηαχηεο θχζεσο ἀεί ζσδνκέλεο» ( νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξψηνπο 

θηινζφθνπο ζεψξεζαλ φηη κνλαδηθέο αξρέο φισλ ησλ πξαγκάησλ είλαη νη αξρέο πνπ έρνπλ πιηθή 

κνξθή. Δθείλν απφ ην νπνίν ζπλίζηαληαη φια ηα φληα, απφ ην νπνίν πξσηαξρηθά παξάγνληαη θαη 

ζην νπνίν ηειηθά δηαιχνληαη, ε νπζία πνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, αλ θαη πθίζηαηαη κεηαιιαγέο, 
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ηε θχζε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ θαζηζηά εθηθηή ηελ αησληφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθή 

απάληεζε απφ ηε ζθνπηά ηεο θπζηθαιηζηηθήο/πιηζηηθήο  θηινζνθίαο είλαη ε 

αξραία αηνκηθή ζεσξία, φπσο επηγξακκαηηθά πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ ρσξίν 

ηνπ Δπίθνπξνπ:  

 Αο εμεηάζνπκε ηψξα εθείλα πνπ δελ είλαη θαλεξά ζηηο αηζζήζεηο καο. Πξψηα 

πξψηα, ηίπνηα δελ γελληέηαη απφ ην ηίπνηα (ἐθ ηνῦ κή ὂληνο), γηαηί αιιηψο ην 

θαζεηί ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη απφ ην θαζεηί θαη δελ ζα ππήξρε απνιχησο 

θακία αλάγθε ζπέξκαηνο· θη απφ ηελ άιιε, αλ απηφ πνπ ράλεηαη κεηαηξέπεηαη ζε 

κε νλ, ηφηε ηα πάληα ζα είραλ ραζεί, αθνχ απηφ ζην νπνίν ζα κεηαηξέπνληαλ 

θαζψο ζα δηαιχνληαλ δελ ππάξρεη. Κη αθφκε ην ζχκπαλ αλέθαζελ ήηαλ απηφ πνπ 

είλαη θαη ηψξα θαη πάληα ζα είλαη ην ίδην. Γηφηη δελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν ζην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα κεηαβιεζεί· θαη δηφηη δελ ππάξρεη ηίπνηα έμσ απφ ην 

ζχκπαλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εηζρσξήζεη ζ‟ απηφ θαη λα ην κεηαβάιεη. Καη 

βέβαηα, αλάκεζα ζ‟ φια ηα ζψκαηα δηαθξίλνπκε εθείλα πνπ απνηεινχλ ζχλζεηεο 

ελψζεηο θαη εθείλα πνπ παξάγνπλ ελψζεηο. Απηά ηα ηειεπηαία είλαη άηνκα 

[αδηαίξεηα] θαη ακεηάβιεηα – αλ πξφθεηηαη λα κε ραζνχλ ηα πάληα θαη 

θαηαιήμνπλ ζην κε νλ· δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο, φηαλ ηα ζχλζεηα ζψκαηα 

δηαιχνληαη, έρνληαο (ηα άηνκα) ζηέξεε θχζε, κηαο θαη είλαη αδχλαην λα 

δηαιπζνχλ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν. πλεπψο, πξσηαξρηθά ζηνηρεία ησλ φλησλ 

είλαη νη άηνκεο θχζεηο. (Δπηθ. Δπηζη. Πξνο Ζξφδνην 38-41). 

 

      Ο Αξηζηνηέιεο κε ππθλφ θαη επηγξακκαηηθφ ηξφπν ζπλνςίδεη ηηο απαληήζεηο 

ζην εξψηεκα γηα ηηο αηηίεο σο πξνο ηελ αησληφηεηα ηνπ θφζκνπ σο εμήο : 

                                                                                                                                                             
απηφ ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ην ζηνηρείν θαη απηή ε αξρή ησλ φλησλ. Καη γη‟ απηφ πηζηεχνπλ πσο 

ηίπνηε δελ γελληέηαη νχηε ράλεηαη, εθφζνλ ε θχζε απηή πάληνηε δηαηεξείηαη). 
66

 Αξηζηνηέινπο, Μεηά ηα Φπζηθά, Βηβιίν Α΄, εηζ.-κηθ.-ζρφιηα Β. Κάιθαο, Πφιηο, 985b23- 32: 

«Ἐλ δέ ηνχηνηο θαί πξφ ηνχησλ νἱ θαινχκελνη Ππζαγφξεηνη ηῶλ καζεκάησλ ἁςάκελνη πξῶηνη 

ηαῦηά ηε πξνήγαγνλ, θαί ἐληξαθέληεο ἐλ αὐηνῖο ηάο ηνχησλ ἀξράο ηῶλ ὂλησλ ἀξράο ᾠήζεζαλ 

εἶλαη πάλησλ. ἐπεί δέ ηνχησλ νἱ ἀξηζκνί θχζεη πξῶηνη, ἐλ δέ ηνχηνηο ἐδφθνπλ ζεσξεῖλ ὁκνηψκαηα 

πνιιά ηνῖο νὖζη θαί γηγλνκέλνηο, κᾶιινλ ἢ ἐλ ππξί θαη γῆ θαί ὓδαηη, ὃηη ηφ κέλ ηνηνλδί ηῶλ 

ἀξηζκῶλ πάζνο δηθαηνζχλε ηφ δέ ηνηνλδί ςπρή ηε θαί λνῦο ἓηεξνλ δέ θαηξφο θαί ηῶλ ἂιισλ ὡο 

εἰπεῖλ ἓθαζηνλ ὁκνίσο » (παξάιιεια κε ηνπο θηινζφθνπο απηνχο, αιιά θαη πξηλ απφ απηνχο, νη 

ιεγφκελνη Ππζαγφξεηνη, ήηαλ νη πξψηνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηα καζεκαηηθά θαη ηα αλέπηπμαλ. 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηα καζεκαηηθά ηνχο δεκηνχξγεζε ηελ πεπνίζεζε φηη νη αξρέο ησλ 

καζεκαηηθψλ είλαη αξρέο φισλ ησλ πξαγκάησλ. Καη επεηδή ζηα καζεκαηηθά νη αξηζκνί είλαη εθ 

θχζεσο πξσηαξρηθνί, ζεψξεζαλ φηη κπνξνχλ κέζα ζηνπο αξηζκνχο, πνιχ πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη 

ζηε θσηηά, ζηε γε ή ζην λεξφ, λα δηαθξίλνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηα πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ 

θαη πνπ κεηαβάιινληαη – ιέγνληαο δειαδή φηη ε κηα ηδηφηεηα ησλ αξηζκψλ είλαη ε δηθαηνζχλε, ε 

άιιε είλαη ε ςπρή θαη ν λνπο, ε ηξίηε ν θαηξφο, θαη θαηά παξφκνην πεξίπνπ ηξφπν φια ηα άιια). 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε νη Ππζαγφξεηνη είραλ σο αθεηεξία ηηο λνεηηθέο αξρέο ηνπ πέξαηνο 

θαη ηνπ απείξνπ, απφ ηηο νπνίεο γελληνχληαη νη αξηζκνί θαη απφ ηνπο αξηζκνχο φια ηα ππφινηπα.  
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γηαηί είλαη γεγνλφο φηη πάληνηε ππάξρεη θάπνηα θχζε, είηε κία είηε πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα, απφ ηελ νπνία φια ηα άιια πξάγκαηα γίλνληαη, ελψ εθείλε πάληνηε 

δηαηεξείηαη. Γελ ζπκθσλνχλ, σζηφζν, φινη γηα ην πιήζνο ή γηα ην είδνο απηψλ 

ησλ αξρψλ.
67

 

     ηνλ αληίπνδα ησλ πιηζηηθψλ ζεσξήζεσλ ε ηδεαιηζηηθή απάληεζε ησλ 

Ππζαγνξείσλ θαη ηνπ Πιάησλα είλαη φηη ε αζαλαζία ηεο ςπρήο θαη νη 

κεηελζαξθψζεηο ηεο  δηαζθαιίδνπλ ηελ αησληφηεηα ηνπ θφζκνπ. Αμηνζεκείσηε 

είλαη ε άπνςε ηνπ Παξκελίδε  πνπ ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη γέλλεζε εθ ηνπ 

κε φληνο θαη επνκέλσο θάηη δηαηεξείηαη αηψλην θαη ακεηάβιεην θαη εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο είλαη ε άπνςε ηνπ Ζξάθιεηηνπ πνπ δελ εληάζζεηαη ζε θαλέλα πφιν 

απηήο ηεο δηρνηνκηθήο δηαίξεζεο ζε πιηζηέο θαη ηδεαιηζηέο, γηαηί κπνξεί λα 

εληαρζεί θαη ζηνπο δχν, φηαλ ππνζηεξίδεη φηη κε ηελ αέλαε δηαδηθαζία ησλ 

θπθιηθψλ κεηαβνιψλ ηνπ ην ππξ είλαη αηψλην, κε δηθά ηνπ απηνξπζκηδφκελα 

κέηξα, ρσξίο αξρή θαη ηέινο. 

     Δηδηθφηεξα ε  πιαησληθή απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα είλαη φηη ε 

αησληφηεηα ηνπ θφζκνπ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ παξαδνρή φηη ε ςπρή είλαη 

αζάλαηε, κεηελζαξθψλεηαη θαη παξάιιεια νκνηάδεη θαη θαηαλνεί έλα 

ζπγθξνηεκέλν θφζκν άπισλ νληνηήησλ, πνπ ππάξρεη αληηθεηκεληθά,  είλαη 

αηψληνο θαη ακεηάβιεηνο θαη απνηειεί ηελ αηηία ηνπ γίγλεζζαη. Ζ πιαησληθή 

απάληεζε ζπγθξνηείηαη απφ δχν ζπληζηψζεο. Απφ ηε κηα αλαθέξεηαη ζηελ 

αληηθεηκεληθή χπαξμε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφζκνπ ησλ άπισλ νληνηήησλ 

θαη  ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν θφζκνο ηνπ γίγλεζζαη θαη ηεο κεηαβνιήο, 

ηεο γέλλεζεο θαη ηεο θζνξάο ζρεηίδεηαη κε ηνλ αηψλην θαη ακεηάβιεην θφζκν, 

θαη απφ ηελ άιιε κειεηά ηε γλψζε ηνπ θφζκνπ, φπσο απηή ζπληειείηαη ζηελ 

ςπρή. Ο ξφινο ηεο ςπρήο δελ πεξηνξίδεηαη φκσο κφλν ζηε γλσζηηθή ηεο 

ιεηηνπξγία, αιιά, φπσο ππνζηεξίδεη θαζαξά ζε νξηζκέλνπο δηαιφγνπο, φπσο ν 

Φαίδξνο θαη ν Σίκαηνο, απνηειεί θαη ηελ αξρή ηεο θίλεζεο θαη ηεο κεηαβνιήο. Ζ 

ςπρή δειαδή είλαη ην θέληξν ηεο γλψζεο αιιά θαη  αξρή ηνπ γίγλεζζαη, φπσο ζα 

δνχκε κε ηελ αησληφηεηα ησλ κεηελζαξθψζεσλ ηεο.  
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 φ.π., 983b17- 20.  
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Η οπθή θιλοζοθία και η αθαναζία ηηρ τςσήρ 

 

      Ο βαζηθφο νκηιεηήο ζηνλ Φαίδσλα, ν σθξάηεο ζα πξνθαιέζεη παξάμελε 

εληχπσζε ζηνπο θίινπο ηνπ, πνπ ηνλ ζπληξνθεχνπλ ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ ζηηγκέο, 

φηαλ ζα ζηείιεη ραηξεηίζκαηα ζηνλ Δχελν κε ηελ πξνηξνπή, αλ είλαη ζψθξσλ, λα 

ηνλ αθνινπζήζεη ην γξεγνξφηεξν. Οη θίινη ηνπ αλαξσηηνχληαη, αλ ν σθξάηεο 

ππνζηεξίδεη ηελ απηνθηνλία θαη ηη ζεκαίλεη ε πξνηξνπή ηνπ ζηνλ Δχελν , λα ηνλ 

αθνινπζήζεη ην γξεγνξφηεξν.
68

 Ο σθξάηεο είλαη ζίγνπξνο φηη έρνπλ εκβαζχλεη 

ζηα ζέκαηα απηά θαη ξσηάεη ηνπο ππζαγνξείνπο θίινπο ηνπ  Κέβε θαη ηκκία, αλ 

έρνπλ  δηδαρζεί θάηη ζρεηηθφ απφ ηνλ Φηιφιαν. ηε δηαβεβαίσζε ηνπο φηη δελ 

έρνπλ αθνχζεη θάηη ζαθέο, ν σθξάηεο ζα πεη φηη έρεη αθνχζεη πνιιά θαη ζέιεη 

λα κηιήζεη γηα απηά θαη κάιηζηα έρεη αθνχζεη απφ ηνλ Φηιφιαν φηη δελ 

επηηξέπεηαη λα απηνθηνλήζεη θαλείο. Καη παξαθάησ ππνγξακκίδεη κε έκθαζε  

φηη έρεη αθνχζεη έλα απφξξεην ιφγν, φηη νη ζενί θξνπξνχλ ηνπο αλζξψπνπο θαη 

δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα αθαηξέζνπλ ηε δσή ηνπο, γηαηί αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία 

ησλ ζεψλ. Σφηε φκσο πνην είλαη ην λφεκα ηεο ζσθξαηηθήο πξνηξνπήο ζηνλ 

Δχελν λα ηνλ αθνινπζήζεη; Καη ηη ζεκαίλεη γηα ηνλ σθξάηε ν ζάλαηνο;  

Ο ζάλαηνο νξίδεηαη σο ε απαιιαγή ηεο ςπρήο απφ ην ζψκα.  

Ἡγνχκεζά ηη ηφλ ζάλαηνλ εἶλαη;  

Ἂξα κή ἂιιν ηη ἢ ηήλ ηο ςπρο ἀπφ ηνῦ ζψκαηνο ἀπαιιαγή  

 

είλαη θαηά ηε γλψκε καο θάηη ν ζάλαηνο; 

άξα κήπσο είλαη ηίπνη‟ άιιν απφ ηνχην, απαιιαγή ηεο ςπρήο απφ ηνπ ζψκαηνο; 

(Φαίδσλ, 64c1) 

 

        Σφηε φκσο γηα κηα ζεηξά απφ ζνβαξνχο ιφγνπο, πνπ δελ είλαη αλεμάξηεηνη, 

αιιά ζπζρεηίδνληαη,  φζνη θηινζνθνχλ ζέινπλ λα απαιιάμνπλ ηελ ςπρή ηνπο 

απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο, θαη επνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ, επηζπκνχλ λα πεζάλνπλ κε κηα κεηαθνξηθή έλλνηα. Θέινπλ λα 
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 ηνλ Θεαίηεην επίζεο ζα πξνηξέςεη ηνλ Θεφδσξν λα θχγνπλ απφ εδψ πξνο ηα εθεί ην 

γξεγνξφηεξν  θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα αθξηβψο θξάζε  (φηη ηάρηζηα), (Πιάησλ,Θεαίηεηνο 

176a7). 
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απαιιάμνπλ ηελ ςπρή ηνπο απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο (νἱ ὀξζῶο 

θηινζνθνῦληεο ἀπνζλῄζθεηλ κειεηῶζη).
69

 

 Ο ζνβαξφηεξνο ιφγνο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε θηινζνθία σο κειέηε ζαλάηνπ 

θαη πνπ ζα αλαθεξζψ παξαθάησ, ζην ζέκα ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο, είλαη φηη νη 

επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο ζηελ ςπρή παξακέλνπλ θαη κεηά ηνλ ζάλαην θαη 

ηνηνπηνηξφπσο φπνηνο δελ απαιιάμεη ηελ ςπρή ηνπ απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

ζψκαηνο δελ πιήηηεη ηελ ςπρή ηνπ  κφλν ζηελ πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο δσή ηνπ, 

αιιά πιήηηεη ηελ ςπρή ηνπ αησλίσο. Θα είλαη δπζηπρήο φρη κφλν ζηε δσή απηή 

αιιά γηα πάληα. Κάζε ζσκαηηθή εδνλή θαξθψλεηαη ζηελ ςπρή ( ὣζπεξ ἧινλ 

ἒρνπζα) θαη θαζηζηά ηελ ςπρή ζσκαηνεηδή, βαξηά, γεψδε θαη παξαπιαλεκέλε ε 

ςπρή σο πξνο ηελ αιεζηλή θχζε ηνπ φληνο ζα κάζεη λα κηζεί ην ηδεαηφ θαη ην 

άπιν ζηνηρείν, ελψ ζα απνιπηνπνηεί ηηο ζσκαηηθέο εδνλέο. Έηζη κε ηνλ ζάλαην, 

σο ρσξηζκφ ηεο απφ ην ζψκα, απηή ζα λνζηαιγεί ηελ επηζηξνθή ηεο ζε έλα 

ζψκα, γηα λα δήζεη κε απηφ κηα αλάινγε δσή κε αθφκα πην έληνλν ηξφπν. Έηζη 

φζεο ζπλήζηζαλ λα ηξψλε θαη λα πίλνπλ θαη ηα άιια παξφκνηα ζα γελλεζνχλ ζε 

ζψκαηα φλσλ θαη ηέηνηνπ είδνπο δψσλ θαη αλάινγα φζνη εθηίκεζαλ ηηο εδνλέο 

ηεο αξπαγήο, ηεο αδηθίαο, ηεο ηπξξαλίαο απηνί ζα γελλεζνχλ σο ιχθνη θαη 

γεξάθηα, θ.ι.π.
70

 χκθσλα κε ηνλ κχζν ηεο κεηαζαλάηηαο ηχρεο ησλ ςπρψλ ζηνλ 

Φαίδσλα ε κεγαιχηεξε θαηεγνξία ςπρψλ είλαη ε παξαπάλσ, γηα ηηο άιιεο φκσο 

πνπ έρνπλ βαξχηεξα ακαξηήκαηα ηνχο επηβάιινληαη πνηλέο, πνπ γηα ηηο αλίαηεο 

πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη αθφκα θαη ε ξίςε ζηνλ Σάξηαξν, ελψ γηα απηέο πνπ 

είραλ θαζαξζεί ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, πξνβιέπεηαη σο αλψηεξε  αληακνηβή 

λα κελ μαλαγελλεζνχλ, αιιά λα  δήζνπλ θαζαξέο θνληά ζηνπο ζενχο.
71

 

      Γεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη, επεηδή ην ζψκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ φλησλ 

πνπ γελληνχληαη θαη πεζαίλνπλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλερή κεηαβνιή, ε ςπρή 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ  κπνξεί λα γλσξίζεη κφλν ηα φκνηα ηνπ ζψκαηνο  φληα 

δειαδή απηά πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή κεηαβνιή. Ζ εμαπάηεζε ηεο ςπρήο απφ 

ην ζψκα δελ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δφινπ, αιιά ζχκθσλα θαη κε ηε 

καξηπξία ηνπ Αξηζηνηέιε, ν Πιάησλαο είρε απνδερζεί ηηο εξαθιείηεηεο δφμεο φηη 

ηα αηζζεηά είλαη ζε ζπλερή κεηαβνιή θαη δελ κπνξεί λα ππάξρεη γλψζε θαη 
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 Πιάησλ, Φαίδσλ, 67e.   
70

  φ.π. 81c-82a θαη 83c-d. 
71

  φ. π. 107d5-115a8. 
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επηζηήκε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αιιάδεη ζπλερψο. Απηά ινηπφλ πνπ ζπλερψο 

αιιάδνπλ απηά γλσξίδνληαη απφ ηηο αηζζήζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ςπρή δελ 

κπνξεί λα γλσξίζεη ηηο νληφηεηεο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε γέλλεζε θαη θζνξά, 

είλαη αηψληεο θαη αλαιινίσηεο θαη  κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ αλαινγηθά κφλν 

απφ φκνηα ηνπο άπιε νληφηεηα θαη ηέηνηνο είλαη ν λνπο. Σέηνηεο νληφηεηεο είλαη 

θαη εθείλα ηα φληα πνπ δελ έρνπλ αηζζεηέο παξαζηάζεηο, φπσο νη εζηθέο έλλνηεο 

(δηθαηνζχλε, θηιία, θ.ι.π.) θαη ζχκθσλα επίζεο κε ην παξαπάλσ ρσξίν ηνπ 

Αξηζηνηέιε,  ν σθξάηεο ήηαλ απηφο πνπ αλαδήηεζε ην θαζνιηθφ ζηηο εζηθέο 

έλλνηεο θαη ήζειε λα ηηο νξίζεη. Ο Πιάησλαο γελίθεπζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη 

ππνγξάκκηζε κε έκθαζε φηη ηα αθεξεκέλα νπζηαζηηθά δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελα αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο, αιιά είλαη αληηθείκελα ηεο ζθέςεο.
72

 

     Ο ηξίηνο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ην ζψκα θαη νη επηζπκίεο ηνπ 

γελλνχλ κχξηεο  θξνληίδεο, απαζρνινχλ ηελ ςπρή θαη δελ ηεο επηηξέπνπλ λα 

ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο θαη παξάιιεια είλαη ε αηηία ησλ πνιέκσλ θαη 

ησλ ζηάζεσλ θαη θάζε είδνπο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ. Δπεηδή ζηνλ Φαίδσλα ν 
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Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν Bruno Snell  (2006), Οη Αξραίνη Έιιελεο θαη εκείο, κηθ. Αι. 

Μειίζηα, β΄ έθδνζε, Ίλδηθηνο, Αζήλα, ζ. 73, ζην άξζξν ηνπ „Ζ δεκηνπξγία κηαο επηζηεκνληθήο 

γιψζζαο ζηελ αξραία Διιάδα‟, ππνγξακκίδεη κε έκθαζε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε απφ ηνλ 

Πιάησλα ησλ επηζέησλ κε ην νξηζηηθφ άξζξν σο αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθψλ, φπσο π.ρ. ην ίζνλ, ην 

αγαζφλ, ην δίθαηνλ, ην σξαίνλ. Έηζη θνξπθψλεηαη κηα δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε πνιχ 

παιαηφηεξα, φπσο ιφγνπ ράξηλ ε δεκηνπξγία ηεο έλλνηαο ηνπ απείξνπ ζηνλ Αλαμίκαλδξν απφ ην 

επίζεην άπεηξνο κε ηελ νπζηαζηηθνπνίεζε ηνπ επηζέηνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ ην 

νπνίν δελ απαληά ζηνλ εκπεηξηθφ θφζκν θαη απηφ ην γεγνλφο ραξαθηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ηεο 

επηζηεκνληθήο γιψζζαο.  

πγθεθξηκέλα γξάθεη: «ν Αλαμίκαλδξνο δεκηνχξγεζε -έηζη πιεξνθνξνχκαζηε- απφ κηα ιέμε ηεο 

θαζνκηινπκέλεο ή ηεο πνίεζεο κηα αθεξεκέλε έλλνηα. Σα αξραία ειιεληθά ηνχ έδσζαλ έλα 

κέζν, ηε δπλαηφηεηα, δειαδή, λα θαηαζθεπάδεη αθεξεκέλα νπζηαζηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο πξηλ 

απφ ην επίζεην ην νξηζηηθφ άξζξν, π.ρ. ηό ἂπεηρολ. Με ηνλ ίδην ηξφπν θαη νη κεηαγελέζηεξνη 

θηιφζνθνη έθηηαμαλ θαη άιια ηέηνηα αθεξεκέλα νπζηαζηηθά, ην αγαζφλ θ.ι.π. Απηή είλαη ε αξρή 

κηαο κε ειεγρφκελεο εμέιημεο. Φηιφζνθνη θαη εξεπλεηέο, γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, 

δεκηνπξγνχλ θαηλνχξηα αληηθείκελα, αληηθείκελα ηεο ζθέςεο ηνπο. Ζ νξνινγία πνπ 

δεκηνχξγεζαλ είλαη αλακθίβνια ε θνξσλίδα ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ».  

Δπίζεο ζην βηβιίν ηνπ Snell (1984), Ζ Αλαθάιπςε ηνπ Πλεχκαηνο, κηθ. Γαληήι Ηαθψβ, β΄ 

έθδνζε, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα, ζ. 295, 299, δίλνληαη δηαθσηηζηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο γηα απηήλ ηελ νξνινγία. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «δελ κπνξνχκε λα 

θαληαζηνχκε πψο ζα ήηαλ δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ επηζηήκε θαη θηινζνθία ζηελ Διιάδα, αλ 

δελ ππήξρε ζηε γιψζζα ην νξηζηηθφ άξζξν. Πψο ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ε επηζηεκνληθή 

ζθέςε ρσξίο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο, φπσο ην χδσξ, ην ςπρξφλ, ην λνείλ; Πψο ζα ήηαλ δπλαηφ λα 

εμεηδηθεπηεί ην θαζνιηθφ, λα αλαπηπρζεί κηα αθεξεκέλε έλλνηα απφ έλα επίζεην ή έλα ξήκα, αλ 

δελ πξφζθεξε ην νξηζηηθφ άξζξν ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηηζηνχλ ηέηνηεο „αθαηξέζεηο‟, φπσο ζα 

ηηο νλνκάδακε ζήκεξα; Ζ θηινζνθηθή ζθέςε, ηα „αληηθείκελα‟ ηεο ζθέςεο δεκηνπξγνχληαη απφ 

νπζηαζηηθνπνηήζεηο.  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ ζηηο νπζηαζηηθνπνηήζεηο είλαη ηξηπιή: 

α) νξίδεη ην κε ζπγθεθξηκέλν, β) ην  θαζηζηά θαζνιηθφ, γ) επαλαπξνζδηνξίδεη θαη εμεηδηθεχεη ην 

θαζνιηθφ, ψζηε λα κπνξνχκε λα εθθέξνπκε θξίζεηο ζρεηηθά  κε απηφ (δηαδηθαζία ηνπ νξηζκνχ)» 
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Πιάησλαο δελ θάλεη ηελ ηξηκεξή δηαίξεζε ηεο ςπρήο, φπσο ζηνλ Φαίδξν θαη ηελ 

Πνιηηεία, δελ είλαη πνιχ μεθάζαξν θαη ζαθέο, γηαηί ην ζψκα έρεη απηέο ηηο 

επηζπκίεο. πσο φκσο ζπλάγεηαη απφ ηνλ Φαίδξν θαη ηελ Πνιηηεία είλαη θάπνην 

κέξνο ηεο ςπρήο, φρη ην αλψηεξν, πνπ θπβεξλά ην ζψκα θαη ην ηαιαηπσξεί κε ηηο 

επηζπκίεο ηνπ. Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ ηξηκεξνχο  ζρήκαηνο ηεο ςπρήο ν 

Πιάησλαο ζεσξεί ηελ ςπρή ππεχζπλε γηα φια θαη ηα θαιά θαη ηα θαθά θαη 

γίλεηαη θαλεξφ φηη ν πφιεκνο γηα ην πνην κέξνο ηεο ςπρήο ζα θπξηαξρήζεη 

γίλεηαη κέζα καο. Άξα ην ζεκειηψδεο δήηεκα είλαη ην πψο ζα νξγαλσζεί ε ζρέζε 

ησλ κεξψλ ηεο ςπρήο, γηα λα νκνηάζνπκε κε ηνλ ζεφ, γηαηί  απηφ θαζνξίδεη  ηελ 

πνηφηεηα ηνπ βίνπ καο. 

 

 

Η κάθαπζη 

       Ζ θηινζνθία ινηπφλ θαιείηαη λα επηηειέζεη ηνλ ξφιν ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ  

θαζαξηή ηεο ςπρήο απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη λα απειεπζεξψζεη ηελ 

ςπρή απφ ηα δεζκά ηεο.  Ζ θάζαξζε ζηνλ Φαίδσλα νξίδεηαη κε βάζε κηα παιαηά 

παξάδνζε σο εμήο: 

Γελ είλαη ε θάζαξζε αθξηβψο απηφ, ζχκθσλα κε φ,ηη απφ παιηά ιέγεηαη; Σν λα 

απνρσξίδνπκε ηελ ςπρή απφ ην ζψκα φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχκε θαη λα ηελ 

ζπλεζίζνκε λα πεξηζπιιέγεηαη απφ θάζε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο θαη λα 

ζπγθεληξψλεηαη θαη λα κέλεη θαηά ην δπλαηφλ κφλε απηή θαζεαπηή θαη 

ζηελ παξνχζα δσή θαη ζηε κέιινπζα απειεπζεξσκέλε απφ ηα δεζκά ηνπ 

ζψκαηνο.
73

 

      Ο Πιάησλαο επίζεο ππνγξακκίδεη κε έκθαζε φηη πξέπεη λα πάξνπκε πνιχ 

ζνβαξά ηνπο αλζξψπνπο πνπ νξγάλσλαλ ηηο ηειεηέο θαη ππνζηήξηδαλ απφ παιηά 

φηη φπνηνο πάεη ζηνλ Άδε, ακχεηνο ζηηο ηειεηνπξγίεο ζα κέλεη ζηνλ βφξβνξν, 

ελψ ν θαζαξκέλνο  κε ηειεηέο, φηαλ θηάζεη εθεί ζα ζπγθαηνηθήζεη κε ηνπο ζενχο 

θαη κάιηζηα απηνί πνπ είραλ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηηο ηειεηέο θαη είραλ 

θαζαξζεί, ήηαλ απηνί πνπ είραλ θηινζνθήζεη.
74

 Σν ίδην ζα ππνζηεξίμεη θαη 

παξαθάησ, φηη δειαδή ζχκθσλα κε απηνχο πνπ έρνπλ κπεζεί ζηηο ηειεηέο φπνηα 

                                                           
73

 Πιάησλ, Φαίδσλ 67c4 
74

 φ. π.  69c1. 
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ςπρή θαζαξίζεη απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο απηή ζα ζπγθαηνηθήζεη κε ηνπο 

ζενχο.
75

 

      πσο ζα θαλεί ζηελ παξαθάησ αλάιπζε ν Πιάησλαο ελζσκαηψλεη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ παιαηψλ παξαδφζεσλ γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο, ηε 

κεηεκςχρσζε, ηνπο θαζαξηζκνχο ηεο ςπρήο ζηελ παξνχζα δσή θαη ζηελ 

κέιινπζα θαη παξάιιεια ζέβεηαη, δηαηεξεί θαη δελ αξλείηαη ηηο ηειεηέο ηνπ 

θαζαξηζκνχ ηεο ςπρήο ησλ παιαηψλ παξαδφζεσλ,  σζηφζν αλαιχεη, ζεκειηψλεη 

θαη εκπινπηίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ηειεζηηθφ ηνπίν κε ηδεαιηζηηθέο ζεσξήζεηο 

θαη κε αληίζηνηρεο θηινζνθηθέο πξαθηηθέο. Άξα ηνλ ξφιν πνπ είραλ απφ παιηά νη 

ηειεηέο ηεο θάζαξζεο ηεο ςπρήο απφ ηα παζήκαηα ηνπ ζψκαηνο ζα ηνλ αλαιάβεη 

νπζηαζηηθά ε θηινζνθία θαη ην δεηνχκελν είλαη λα δνχκε ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο 

κεζφδνπο ησλ θηινζνθηθψλ πξαθηηθψλ κε βάζε ηηο νπνίεο  ν Πιάησλαο επηηειεί 

ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ςπρήο απφ ηα δεζκά ηνπ 

ζψκαηνο.  

    ηα δεζκά ηνπ ζψκαηνο αλήθνπλ ηφζν νη αραιίλσηεο επηζπκίεο ηνπ ζψκαηνο 

φζν θαη ε παξαπιάλεζε ηεο ςπρήο απφ ηα πάζεο θχζεο αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα 

θαη ζε απηά αλήθνπλ θαη νη γλψκεο θαη νη δνμαζίεο πνπ αθνχεη θαλείο ζηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλαλαζηξνθέο ζηελ αγνξά. Γηα ηνχην ν σθξάηεο πηνζεηεί ζαλ 

πξψην βήκα ηεο θηινζνθηθήο πξαθηηθήο ηνλ έιεγρν ησλ απφςεσλ ηνπ 

ζπλνκηιεηή, γηα λα πεηάμνπλ φιεο ηηο γλψκεο θαη ηηο δνμαζίεο πνπ παξαπιαλνχλ 

ηελ ςπρή. Δίδακε ζηνλ Μέλσλα ην κνχδηαζκα ηνπ λεαξνχ Μέλσλα, φηαλ έθαλε 

ην έλα κεηά ην άιιν, ινγηθά ζθάικαηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα νξίζεη ηελ 

αξεηή. Απηή ηε θηινζνθηθή πξαθηηθή ν Πιάησλαο δελ ηελ εγθαηέιεηςε πνηέ. 

ηνλ νθηζηή πξνβαίλεη ζηελ αλαινγία ηαηξηθήο θαη θηινζνθίαο, γηα λα 

ππνζηεξίμεη ν Διεάηεο μέλνο φηη, φπσο ε ηαηξηθή θαζαξίδεη ην ζψκα απφ ηηο 

αζζέλεηεο, έηζη θαη ε θηινζνθία θαζαξίδεη ηελ ςπρή απφ ηηο νηθείεο αζζέλεηεο 

ηεο.
76

 Αθνινχζσο αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν σο ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή θαη ηνλ 

εμπςψλεη σο ηε κεγίζηε ησλ θαζάξζεσλ  θαη  γξάθεη: 

 

δηά ηαῦηα δή πάληα ἡκῖλ, ὦ Θεαίηεηε, θαί ηφλ ἒιεγρνλ ιεθηένλ ὡο ἂξα κεγίζηε 

θαί θπξησηάηε ηῶλ θαζάξζεψλ ἐζηη. ( νθηζηήο, 230d6) 
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 Πιάησλ, Φαίδσλ  81a4. 
76

 Πιάησλ, νθηζηήο 230c2. 
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Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, Θεαίηεηε, πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ν θξηηηθφο 

έιεγρνο είλαη ν πην κεγάινο θαη ν πην ζπνπδαίνο θαζαξκφο.
77

 

 

     ηνλ Φαίδξν σζηφζν ε αλαινγία ηαηξηθήο θαη θηινζνθίαο δελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηελ θάζαξζε απφ ηα βιαβεξά γηα ην ζψκα θαη ηελ ςπρή ζηνηρεία, αιιά 

επεθηείλεηαη θαη, φπσο ε ηαηξηθή ρνξεγεί ηηο θαηάιιειεο ηξνθέο ζην ζψκα, έηζη 

θαη ε θηινζνθία ρνξεγεί ηνπο θαηάιιεινπο ιφγνπο θαη κεζφδνπο γηα ηελ ςπρή.
78

  

      Oη ζπδεηήζεηο ζηνπο πιαησληθνχο δηαιφγνπο ζπλήζσο ζπλαξηνχλ ην ππφ 

ζπδήηεζε ζέκα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπλνκηιεηψλ θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ν θξηηηθφο έιεγρνο ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ σθξάηε, Κέβε θαη 

ηκκία  απνπζηάδεη ζηνλ Φαίδσλα.
79

 Πηζαλφλ ζπκβαίλεη, γηαηί νη ζπλνκηιεηέο 

απηνί, γλσζηνί ππζαγφξεηνη, είραλ ήδε κπεζεί ζηε θηινζνθία, ήηαλ θίινη ηνπ θαη 

ζπληξφθεπαλ ηνλ σθξάηε ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ ψξεο θαη έγηλαλ απνδέθηεο ηεο 

θηινζνθηθήο δηαζήθεο ηνπ σθξάηε. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή ηνπ δηαιφγνπ είλαη λα 

εηζάγνπλ ν Κέβεο θαη ν ηκκίαο ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα θαη λα δεηνχλ απφ ην 

σθξάηε λα ηα αλαπηχμεη. Ζ θηινζνθηθή δηαζήθε ηνπ σθξάηε ζηνλ Φαίδσλα 

πεξηιακβάλεη ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο θαη ηελ νκνηφηεηα ηεο κε ηνλ ζεφ, ηε 

κεηεκςχρσζε, ηε ζεσξία ησλ ηδεψλ, ηνλ απφιπην ρσξηζκφ ςπρήο θαη ζψκαηνο, 

ηνλ απφιπην ρσξηζκφ ηδεψλ αηζζεηψλ θαη ηε κέζνδν αλάβαζεο ζηνλ θφζκν ησλ 

ηδεψλ πνπ ζα ζπζηεκαηνπνηεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ Πνιηηεία θαη απηή ε 

δηαδηθαζία ηεο αλάβαζεο είλαη γλσζηή ζε καο σο κέζνδνο ησλ ππνζέζεσλ. 

 

 

Η αθαναζία ηηρ τςσήρ και η ανάμνηζη ηυν ιδεών 

      ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζα αλαπηχμσ ηα πιαησληθά επηρεηξήκαηα γηα 

ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο θαη ηδηαίηεξα ζα εζηηαζηψ ζην θαζνξηζηηθφ ζεκείν ηεο 

πιαησληθήο αλάιπζεο:  

ἀλαγθαῖνλ νὓησο ὣζπεξ θαί ηαῦηα ἒζηηλ, νὓησο θαί ηήλ ἡκεηέξαλ ςπρήλ εἶλαη θαί 

πξίλ γεγνλέλαη ἡκᾶο· εἰ δέ κή ἒζηη ηαῦηα, ἂιισο ἂλ ὁ ιφγνο νὗηνο εἰξεκέλνο εἲε; 
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Ἆξ‟ νὓησο ἒρεη, θαί ἲζε ἀλάγθε ηαῦηα ηε εἶλαη θαί ηάο ἡκεηέξαο ςπράο πξίλ θαί 

ἡκᾶο γεγνλέλαη, θαί εἰ κή ηαῦηα νὐδέ ηάδε. (Φαίδσλ 76e1- 6) 

Δίλαη αλαγθαίν φηη, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ είλαη απηά (νη ηδέεο), έηζη θαη ε ςπρή 

καο πξνυπήξρε θαη πξηλ γελλεζνχκε εκείο. ε αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα 

εμεηάζνπκε ην ζέκα δηαθνξεηηθά. Άξα ηζρχεη ηζνδχλακα φηη απηά είλαη έηζη θαη νη 

ςπρέο καο ππήξραλ πξηλ γελλεζνχκε, θη αλ δελ αιεζεχεη ην έλα λα κελ αιεζεχεη 

θαη ην άιιν.  

 

     Με άιια ιφγηα νη πξνηάζεηο « ε ςπρή είλαη αζάλαηε» θαη «ππάξρνπλ άπιεο 

νληφηεηεο» έρνπλ πάληνηε ηελ ίδηα ηηκή αιήζεηαο. Δίηε αιεζεχνπλ θαη νη δχν είηε 

ςεχδνληαη θαη νη δχν, γηαηί ε κία κεηαθέξεη ηξφπν ηηλά ηελ αιήζεηα ηεο ζηελ 

άιιε. Έρνπκε δειαδή κηα πξψηε δηαηχπσζε ηεο έλλνηαο ηεο απφδεημεο, γηαηί κε 

ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ε αιήζεηα ηεο ππφζεζεο κεηαθέξεηαη ζην 

ζπκπέξαζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ έξεπλαο ηεο κεζφδνπ ησλ ππνζέζεσλ θαη απηή 

ηελ παξαδνρή,  ε απφδεημε ηεο  χπαξμεο ησλ ηδεψλ ζπλεπάγεηαη ηελ αζαλαζία 

ηεο ςπρήο θαη απφ απηφ ην επηρείξεκα απνξξέεη ε ιεγφκελε ζεσξία ηεο 

αλάκλεζεο ζηνλ Φαίδσλα πνπ ζα δνχκε παξαθάησ.  

     πσο ιέεη ν Cornford νη δχν ππιψλεο ηεο πιαησληθήο ζεψξεζεο  είλαη ε 

αζαλαζία θαη ε ζετθφηεηα ηεο νξζνινγηθήο ςπρήο θαη ε πξαγκαηηθή χπαξμε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο ζθέςεο – έλαο θφζκνο λνεηψλ Ηδεψλ μερσξηζηψλ απφ ηα 

πξάγκαηα πνπ νη αηζζήζεηο αληηιακβάλνληαη.
80

 Με ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο νη 

δχν ππιψλεο ελνπνηνχληαη ζε κηα ελφηεηα, έηζη πνπ ε απφδεημε ηεο ηζρχνο ηνπ 

ελφο λα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ ηζρχ ηνπ άιινπ. 

     Σν πξψην επηρείξεκα γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο είλαη αλεμάξηεην απφ ηε 

ζεσξία ηεο αλάκλεζεο θαη βαζίδεηαη πξνθαλψο ζηελ εξαθιείηεηαο  πξνέιεπζεο 

ζεψξεζε γηα ηελ ελφηεηα ησλ αληηζέησλ θαη ηελ αηψληα αλαθχθιεζε ηνπ ίδηνπ 

σο ηε βαζηθή δνκή ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θφζκνπ.
81

 Σν επηρείξεκα ησλ αληηζέησλ 

βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ηα αληίζεηα γελληνχληαη απφ ηα αληίζεηά ηνπο. 

Κάηη κεγαιχηεξν αλαγθαζηηθά πξνθχπηεη απφ θάηη πνπ πξηλ ήηαλ κηθξφηεξν,  
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θάηη ηζρπξφηεξν απφ θάηη πνπ ππήξμε αζζελέζηεξν. Καηά παξφκνην ηξφπν ην 

δίθαην αληηηίζεηαη ζην άδηθν, ην φκνξθν ζην άζρεκν, ην θαιφ ζην θαθφ. Μ‟ 

απηφ ελλνείηαη φηη φιν ην γίγλεζζαη είλαη θίλεζε κεηαμχ αληηζέησλ. Μεηαμχ 

βέβαηα απηψλ ησλ αληηζέησλ, αθνχ απνηεινχλ δπάδα, ζπκβαίλεη λα ππάξρνπλ 

δχν γελλήζεηο. Μεηαμχ χπλνπ θαη εγξήγνξζεο ππάξρεη ην μχπλεκα, ε αθχπληζε, 

κεηαμχ εγξήγνξζεο θαη χπλνπ ην απνθνίκηζκα. Ο Πιάησλ ζην ζεκείν απηφ 

(72c) αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ Δλδπκίσλα, ν νπνίνο ήηαλ βνζθφο θαη είρε 

θαηαδηθαζηεί απφ ηνλ Γία, επεηδή εξσηεχζεθε ηελ Ήξα, λα θνηκάηαη ζπλερψο 

ρσξίο λα μππλήζεη πνηέ. Έηζη, αλ ε γέλλεζε απφ ηα αληίζεηα δελ έρεη θαζνιηθή 

ηζρχ, ε θχζε ζα είλαη ρσιή.
82

Δπίζεο ε δσή θαη ν ζάλαηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηελ ίδηα θίλεζε. Σν λα είλαη θάπνηνο λεθξφο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη πξηλ 

ήηαλ δσληαλφο θαη ην λα είλαη θάπνηνο δσληαλφο πξνθχπηεη ινγηθά απ‟ ην λα 

είλαη λεθξφο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαδνρή δσήο θαη ζαλάηνπ 

ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηεο ςπρήο. Εσή ζεκαίλεη έλσζε ηεο 

ςπρήο κε ην ζψκα, ελψ ζάλαηνο ρσξηζκφο ηεο απφ ην ζψκα. Ζ δηαξθήο απηή 

αλαθχθιεζε δείρλεη φηη  νη ςπρέο δελ ράλνληαη, αιιά κεζνιαβεί ν ζάλαηνο πξηλ 

εηζέιζνπλ μαλά ζε έλα λέν ζψκα (αλζξψπνπ, δψνπ ή θπηνχ), ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, αλ νη ςπρέο δελ πεξλνχζαλ μαλά ζε άιια ζψκαηα, κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, πξννδεπηηθά ζα είρακε ηνλ ζάλαην ησλ πάλησλ, ηελ αλππαξμία: 

 

ἰδέ ηνίλπλ νὓησο, ἒθε, ὦ Κέβεο, ὃηη νὐδ‟ ἀδίθσο ὡκνινγήθακελ, ὡο ἐκνί δνθεῖ. εἰ 

γάξ κή ἀεί ἀληαπνδηδνίε ηά ἓηεξα ηνῖο ἑηέξνηο γηγλφκεζα, ὡζπεξεί θχθιῳ 

πεξηηφληα, ἀιι‟ εὐζεῖά ηηο εἲε ἡ γέλεζηο ἐθ ηνῦ ἑηέξνπ κφλνλ εἰο ηφ θαηαληηθξχ 

θαί κή ἀλαθάκπηνη πάιηλ ἐπί ηφ ἓηεξνλ κεδέ θακπήλ πνηνῖην, νἶζζ‟ ὃηη πάληα 

ηειεπηῶληα ηφ αὐηφ ζρκα ἂλ ζρνίε θαί ηφ αὐηφ πάζνο ἂλ πάζνη θαί παχζαηην 

γηγλφκεζα; (Φαίδσλ,72b) 

 

Κνίηαμε λα δεηο ηψξα Κέβε, είπε, φηη είλαη νξζά φζα παξαδερηήθακε, απηφ 

λνκίδσ. Δμεγνχκαη· εάλ ε δηαδηθαζία γέλλεζεο δελ ρνξεγεί ζπλερψο ζε θάζε 

αληίζεην ην αληίζεηφ ηνπ, ζαλ ζε θιεηζηή πεξηθέξεηα θχθινπ, αιιά απηά 
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γελληνχληαη ζε επζεία γξακκή θαζέλα απφ ην αληίζεηφ ηνπ ρσξίο εθ λένπ 

επηζηξνθή ζην πξνεγνχκελν, φρη ζε θπθιηθή θίλεζε, ηφηε αληηιακβάλεζαη φηη ηα 

πάληα ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζα ιάβνπλ έλα θαη κφλν ζρήκα, έλα πάζεκα ζα 

πάζνπλ θαη ε γέλλεζή ηνπο ζα πάςεη εμ άπαληνο. 

Καη ζπλερίδεη παξαθάησ: 

εἰ γάξ ἐθ κέλ ηῶλ ἂιισλ ηά δῶληα γίγλνηην, ηά δέ δῶληα ζλῂζθνη, ηίο κεραλή κή 

νὐρί πάληα θαηαλαισζλαη εἰο ηφ ηεζλάλαη; (Φαίδσλ,72d) 

δηφηη, εθ‟ φζνλ φζα δνπλ γελληνχληαη απφ άιια πξάγκαηα θαη φζα δνπλ 

πεζαίλνπλ, πνηα κεραληθή θίλεζε ζα ηα εκπνδίζεη λα κελ αλαισζνχλ φια ηνπο 

απφ ηνλ ζάλαην; 

 

       Δπνκέλσο ε δεδνκέλε αησληφηεηα ηνπ θφζκνπ κάο επηβάιιεη λα 

αλαδεηήζνπκε ηνλ κεραληζκφ θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ 

αησληφηεηα θαη απηφ ην ζηνηρείν κε ην παξαπάλσ επηρείξεκα είλαη ε ςπρή. 

       Αο έιζνπκε ηψξα ζην ζπλζεηηθφ επηρείξεκα ηεο απφδεημεο ηεο αζαλαζίαο 

ηεο ςπρήο κε βάζε ηε γλψζε ησλ ηδεψλ. ηα κεζνδνινγηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο 

ηεο αλάκλεζεο είλαη ε ζηξνθή ηεο ςπρήο απφ ηνλ θφζκν ησλ θαηλνκέλσλ ζηνλ 

εαπηφ ηεο. Απηφ απνηειεί ην πξψην ζηάδην ηεο κχεζεο, γηαηί ε ηδέα σο άπιε 

νληφηεηα δελ είλαη αληηθείκελν αηζζεηεξηαθήο εκπεηξίαο, αιιά ζπιιακβάλεηαη 

κε ηε ζθέςε. ην παξαθάησ απφζπαζκα ηνπ Φαίδσλα ν σθξάηεο θάλεη 

επθξηλέο φηη νη ηδέεο είλαη θαηάθηεζε ηνπ λνπ απνθιεηζηηθά, ρσξίο θακία 

αλάκεημε ησλ αηζζήζεσλ. Αθφκε δελ ππνλνείηαη θαζφινπ κεηάβαζε απφ ηελ 

αίζζεζε πξνο ηε ζθέςε. Πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο κε 

μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ν θαζέλαο. Ο θφζκνο ηεο λφεζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

ςπρή, ε νπνία είλαη αφξαηε, ηείλεη πξνο ην ζείν, είλαη αζάλαηε, απιή θαη 

αδηάιπηε (αδηαίξεηε). Ο θφζκνο ησλ αηζζήζεσλ πεξηιακβάλεη ην ζψκα, ην νπνίν 

είλαη ζλεηφ, ζθνηεηλφ, ζχλζεην θαη δηαιπηφ. ηαλ ε ςπρή δερηεί θάπνηα κνξθή 

επίδξαζεο απφ ηα εξγαιεία ηνπ ζψκαηνο, δειαδή ηηο αηζζήζεηο, ηφηε αξρίδεη θαη 

κεηαβάιιεηαη, βξίζθεηαη ζε δάιε θαη ζχγρπζε. Ζ απνκάθξπλζε απ‟ απηφλ ηνλ 

θφζκν ηήο δίλεη ηελ ειεπζεξία λα βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ θαζαξνχ, αηψληνπ θαη 

ακεηάβιεηνπ φληνο. 
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 ἆξ‟ νὖλ ἐθεῖλνο ἂλ ηνῦην πνηήζεηε θαζαξψηαηα ὃζηηο ὃηη κάιηζηα αὐηῆ ηῆ 

δηαλνίᾳ ἲνη ἐθ‟ ἓθαζηνλ, κήηε ηελ ὂςηλ παξαηηζέκελνο ἐλ ηῷ δηαλνεῖζζαη κήηε 

ηηλά ἂιιελ αἲζζεζηλ ἐθέιθσλ κεδεκίαλ κεηά ηνῦ ινγηζκνῦ, ἀιι‟ αὐηῆ θαζ‟ αὑηήλ 

εἰιηθξηλεῖ ηῆ δηαλνίᾳ ρξψκελνο αὐηφ θαζ‟αὑηφ εἰιηθξηλέο ἓθαζηνλ ἐπηρεηξεῖ 

ζεξεχεηλ ηῶλ ὂλησλ, ἀπαιιαγείο ὃηη κάιηζηα ὀθζαικῶλ ηε θαί ὢησλ θαί ὡο ἒπνο 

εἰπεῖλ ζχκπαληνο ηνῦ ζψκαηνο, ὡο ηαξάηηνληνο θαί νὐθ ἐῶληνο ηήλ ςπρήλ 

θηήζαζζαη ἀιήζεηάλ ηε θαη θξφλεζηλ ὃηαλ θνηλσλεῖ; ἆξ‟ νὐρ νὗηνο ἐζηηλ, ὦ 

ηκκία, εἲπεξ ηηο θαί ἂιινο, ὁ ηεπμφκελνο ηνῦ ὂληνο; (Φαίδσλ, 65e5-66a) 

 

 λα ινηπφλ πνηνο ζα ελεξγήζεη κε ηξφπν άκεκπην, ν άλζξσπνο πνπ ζα πιεζηάζεη 

κε ηνλ λνπ ηνπ θαη κφλνλ θάζε πξάγκα, ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο φξαζεο ελφζσ 

δηαλνείηαη, θαη δελ ζα ζχξεη καδί ηνπ θάπνηα άιιε αίζζεζε θαηά ηελ εξγαζία 

απηή ηνπ λνπ· κε ην λα θάλεη ρξήζε ηνπ λνπ θαη κφλνλ απηνχ, ρσξίο άιιε 

αλάκεημε, ζα επηρεηξήζεη λα αληηιεθζεί θαζεηί απηψλ πνπ είλαη, απηφ θαη κφλνλ, 

ρσξίο άιιε αλάκεημε, ζηεξεκέλνο εμ άπαληνο ηα κάηηα θαη ηα αθηηά θαη, κε κηα 

ιέμε, νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ, απηφ πνπ θέξλεη ηαξαρή θαη δελ επηηξέπεη ζηελ 

ςπρή λα απνθηήζεη ηελ αιήζεηα θαη ηε γλψζε, φηαλ ζπλδέεηαη καδί ηεο, ζσζηά; 

Απηφο δελ είλαη, ηκκία, ν άλζξσπνο πνπ, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ, ζα 

θαηνξζψζεη λα θηάζεη ην ίδην ην είλαη; 
83

 

 

         ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ παίξλεη ηνλ ιφγν ν Κέβεο θαη επηθαιείηαη 

πξνεγνχκελε ζπδήηεζε κε ηνλ σθξάηε πνπ ιέεη φηη απφδεημε γηα ηελ αζαλαζία 

ηεο ςπρήο είλαη φηη ε γλψζε, πνπ νη άλζξσπνη θαηέρνπκε, δελ είλαη ηίπνηα άιιν 

παξά αλάκλεζε φζσλ απνθηήζακε πξηλ ηε γέλλεζή καο:  

 

εἰ ἀιεζήο ἐζηηλ, ὃλ ζχ εἲσζαο ζακά ιέγεηλ, ὃηη ἡκῖλ ἡ κάζεζης νὐθ  ἂιιν ηη ἢ 

ἀλάκλεζης ηπγράλεη νὖζα θαί θαηά ηνῦηνλ ἀλάγθε πνπ ἡκᾶο ἐλ πξνηέξῳ ρξφλῳ 

κεκαζεθέλαη ἃ λῦλ ἀλακηκλῃζθφκεζα (Φαίδσλ, 72e) 
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Ζ εμέηαζε ησλ φλησλ κφλν κε ηε ζθέςε είλαη θνηλφο ηφπνο ζε πνιιά ρσξία ηνπ Φαίδσλα, φπσο 

π.ρ. ην παξαθάησ (Φαίδσλ, 79a): νὐθνῦλ ηνχησλ κέλ θἂλ ἃςαην θἂλ ἲδνηο θἂλ ηαῖο ἂιιαηο 

αἰζζήζεζηλ αἲζζνην, ηῶλ δε θαηά ηαὐηά ἐρφλησλ νὐθ ἒζηηλ ὃηῳ πνη‟ ἂλ ἂιιῳ ἐπηιάβνην ἢ ηῷ ηο 

δηαλνίαο ινγηζκῷ.   
 

 



 

 

60 

 

 εάλ είλαη αιεζέο, φηη δει. γηα καο ηνπο αλζξψπνπο ε κάζεζε δελ είλαη ηίπνηα 

άιιν παξά αλάκλεζε, πξέπεη θαη‟ αλάγθε λα έρνπκε θάπνπ κάζεη φζα ηψξα 

ελζπκνχκεζα.  

 

     Ο ηκκίαο επεκβαίλεη θαη δεηά απφδεημε ηεο παξαπάλσ ζέζεο. Δδψ  

παξαηεξνχκε φηη ν δηάινγνο ζην ζεκείν απηφ έρεη καζεκαηηθή δνκή, δηφηη ε 

ζεσξία ηεο αλάκλεζεο κάο δίδεηαη σο κηα δηαπίζησζε πνπ ηζρχεη θαη ν ηκκίαο 

δεηά ηελ απφδεημή ηεο. Ο Κέβεο απαληά ζπλνπηηθά σο απφδεημε ηνπ 

ζεσξήκαηνο φηη πάληνηε ε επηζηήκε (γλψζε) είλαη αλάκλεζε πνπ πεξηέρεη 

πξνυπάξρνπζα γλψζε θάπνηνπ πξάγκαηνο θαη απηφ ζπκβαίλεη ζηα καζεκαηηθά 

θαη ζηηο άιιεο επηζηήκεο. Ο σθξάηεο αληθαλνπνίεηνο απφ ηελ απάληεζε ηνπ 

Κέβε ζηνλ ηκκία επηρεηξεί κηα αλαιπηηθή απφδεημε κε βάζε έλα νξηζκφ ηεο 

αλάκλεζεο: 

ὁκνινγνῦκελ γάξ δήπνπ, εἲ ηίο ηη ἀλακλεζζήζεηαη, δεῖλ αὐηφλ ηνῦην πξφηεξφλ 

πνηε ἐπίζηαζζαη (Φαίδσλ, 73c1-3).  

νκνινγνχκε ινηπφλ φηη, αλ θάπνηνο ζπκεζεί θάηη, πξέπεη ζε άιινλ ρξφλν πην πξηλ 

λα ήμεξε θαιά απηφ ην πξάγκα. 

 

     ηε ζπλέρεηα ν σθξάηεο δηαζαθελίδεη φηη εθείλν  πνπ ελζπκνχκεζα δελ 

είλαη κφλν αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, αιιά θαη ζθέςεηο πνπ ζπλδένπλ θαη 

νξγαλψλνπλ απηά ηα εξεζίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα δελ ζπκάηαη θαλείο κφλν ηε 

ιχξα, ην κνπζηθφ φξγαλν, αιιά θαη ηνλ θάηνρν ηεο ιχξαο. Ο θάηνρνο ηεο ιχξαο 

δελ είλαη αηζζεηεξηαθφ εξέζηζκα, αιιά ζθέςε. Σν παξάδεηγκα απηφ πνπ 

επηζηξαηεχεη ν σθξάηεο πξνζηίζεηαη ζηε ζχιιεςε απηήο ηεο ζεσξίαο. Ζ ζέα 

ελφο αληηθεηκέλνπ, φπσο εδψ κηαο ιχξαο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη καο παξέρεη 

πιεξνθνξίεο (αηζζεηεξηαθήο πθήο) γηα ην ίδην ην αληηθείκελν, καο απνθαιχπηεη 

ηε ζπζρέηηζε, κέζσ ηεο ζθέςεο, ηνπ αληηθεηκέλνπ κε θάηη ζπλαθέο ή αθφκε θαη 

θάηη δηαθνξεηηθφ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε αλάκλεζε επηθεληξψλεηαη ζε 

ζηνηρεία πνπ είλαη αζέαηα ζηηο αηζζήζεηο, φπσο ν θάηνρνο ηεο ιχξαο θαη δελ 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζε κεκνλσκέλα αληηθείκελα, αιιά ζε  ζρέζεηο αληηθεηκέλσλ. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ, φπσο ζηνλ Μέλσλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

αλάκλεζεο  θαηαθεχγνπλ ζην γλσζηφ καζεκαηηθφ παξάδεηγκα ηνπ δηπιαζίνπ 
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ηεηξαγψλνπ, ν σθξάηεο ζηνλ Φαίδσλα  νξκάηαη απφ καζεκαηηθέο έλλνηεο, 

φπσο είλαη ε ηζφηεηα θαη ε νκνηφηεηα θαη ζέιεη λα απνδείμεη φηη: 

α) Ζ ηδέα ηεο ηζφηεηαο πξνυπάξρεη ηεο εκπεηξίαο. 

β) Ζ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο ππνιείπεηαη θαηά ηη ηεο ηδέαο ηεο ηζφηεηαο, ηεο νπνίαο 

θαη απνηειεί αλάκλεζε.     

      Αλαθνξηθά κε ηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ ηζρχ ηνπ (α) ζα ππνγξακκίζσ ην 

γεγνλφο φηη ε ηζφηεηα δελ είλαη ηδηφηεηα ελφο αηνκηθνχ φληνο, αιιά 

ραξαθηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ δχν αληηθείκελα θαη ζα ρξεζηκνπνηήζσ σο 

παξάιιειν θείκελν ην έξγν ηνπ Πιάησλα Ηππίαο Μείδσλ, φπνπ ν σθξάηεο 

θαίλεηαη λα αλαξσηηέηαη  πψο ζπκβαίλεη, φηαλ ν θαζέλαο απφ εκάο  έρεη κηα 

ηδηφηεηα π.ρ. θαιφο λα ηελ έρνπκε θαη νη δχν θαη φηαλ θαζέλαο απφ εκάο δελ έρεη 

κηα ηδηφηεηα λα ηελ έρνπκε θαη νη δχν, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ    

θαζέλαο απφ καο είλαη έλαο, φηαλ ζεσξεζνχκε δεχγνο, λα κελ είκαζηε έλαο, 

αιιά δχν. Έρνπκε δειαδή ηελ ηδηφηεηα δχν φηαλ ζεσξεζνχκε δπάδα θαη 

θαζέλαο απφ εκάο δελ είλαη δχν αιιά έλαο.
84

  Με αλάινγν ηξφπν κπνξνχκε λα 

ζθεθζνχκε θαη ην παξάδεηγκα κε ηα ίζα μχια ζηνλ Φαίδσλα, αιιά θαη 

γεληθφηεξα κπνξνχκε λα ζθεθζνχκε, φηαλ κειεηνχκε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ηξηγψλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ηζφηεηα θαη ηελ νκνηφηεηά ηνπο, αθνχ απηέο θαζαπηέο δελ 

είλαη ηδηφηεηεο ηνπ ηξηγψλνπ, αιιά ηδηφηεηεο ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηα άιια 

ηξίγσλα. Μέζα απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηδέα ηεο ηζφηεηαο 

θαη ηεο νκνηφηεηαο, ν Πιάησλαο δηαηείλεηαη φηη ε ηζφηεηα θαη ε νκνηφηεηα δελ 

είλαη ηδηφηεηεο ελφο αηνκηθνχ φληνο, φπσο ζε άιιε πεξίπησζε είλαη ην ρξψκα ή 

ην ζρήκα ηνπ, αιιά είλαη ηδηφηεηεο ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε άιια αληηθείκελα. Έλα 

καζεκαηηθφ αληηθείκελν, π.ρ. έλα ηξίγσλν, ην ίδην έρεη ηελ ηδηφηεηα λα είλαη 

ηξίγσλν, σο έλα αηνκηθφ νλ. Σν λα κπνξεί θάπνηνο λα εθθέξεη γλψκε πάλσ ζε 

ζέκαηα ηζφηεηαο θαη νκνηφηεηαο ζεκαίλεη κηα ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο πνπ δελ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία, αιιά απφ πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ ηδεψλ ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο νκνηφηεηαο, κε άιια ιφγηα πξνέξρεηαη απφ πξνυπάξρνπζα 

γλψζε πνπ θέξεη ην άηνκν πξηλ ηε γέλλεζή ηνπ.   

     Έλα δεχηεξν επηρείξεκα, ηζρπξίδεηαη ν σθξάηεο, είλαη φηη ε γλψζε ηεο 

ηζφηεηαο δελ κπνξεί λα έρεη πξνέιζεη απφ ηελ αληίιεςε ίζσλ αληηθεηκέλσλ, γηαηί 
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  Πιάησλ, Ηππίαο Μείδσλ, 300a – 303e. 
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ε παξαηήξεζε δχν αλζξψπσλ πάλσ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη δηαθνξεηηθέο θξίζεηο σο πξνο ηελ ηζφηεηά ηνπο. Απηφ πνπ 

πξνζπαζεί λα πεη ν δάζθαινο εδψ είλαη φηη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ηζφηεηα 

πνπ ιέεη ν έλαο ζα είλαη αληζφηεηα γηα ηνλ άιιν θαη επεηδή θαη νη δχν έρνπλ ηελ 

ίδηα αληίιεςε  σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο, ζπκθσλνχλ επίζεο φηη δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηα ζπγθξηλφκελα μχια, αθνχ φ έλαο ηα βιέπεη ίζα θαη ν άιινο 

άληζα. Άξα ε ηδέα ηεο ηζφηεηαο ππάξρεη θάπνπ έμσ απφ ηνλ θφζκν ηνπ 

γίγλεζζαη, ππάξρεη ζηνλ θφζκν ηνπ φληνο θαη ε εκπεηξία βαζίδεηαη θαη 

νξγαλψλεηαη απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο ηεο εκπεηξίαο έλλνηεο : 

  

ζθφπεη δέ θαί ηῆδε. ἆξ‟ νὐ ιίζνη κέλ ἲζνη θαί μχια ἐλίνηε ηαὐηά ὂληα ηῷ κέλ ἲζα 

θαίλεηαη, ηῷ δ‟ νὒ;… αὐηά ηά ἲζα ἒζηηλ ὃηε ἂληζά ζνη ἐθάλε, ἢ ἡ ἰζφηεο 

ἀληζφηεο;…  νὐ ηαὐηφλ ἂξα ἐζηίλ, ἦ δέ ὃο, ηαῦηα ηε ηά ἲζα θαί αὐηφ ηφ ἲζνλ 

(Φαίδσλ,74c)    

 

 εμέηαζε ην δήηεκα θαη σο εμήο. Πέηξεο θαη μχια πνπ είλαη ίζα, ελψ παξακέλνπλ 

ηα ίδηα,  δελ θαίλνληαη νξηζκέλεο θνξέο ζηνλ έλα ίζα θαη ζε άιινλ φρη; … ηα ίδηα 

ηα ίζα ζνχ θάλεθαλ πνηέ φηη είλαη άληζα ή ε ηζφηεηα φηη είλαη αληζφηεηα; δελ 

είλαη επνκέλσο ην ίδην πξάγκα, είπε εθείλνο, ηα ίζα εθείλα θαη ην ίζν ην ίδην. 

 

     Δπηπιένλ ε  έλλνηα ηεο ηζφηεηαο, πνπ απνθηνχκε απφ ηελ εκπεηξία, 

ππνιείπεηαη θαηά ηη απφ ηελ ηδέα ηεο ηζφηεηαο, πνπ ζηελ πιαησληθή νξνινγία 

νλνκάδεηαη «απηφ ην ίζν».  Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο άιιεο έλλνηεο, φπσο 

είλαη ην θαιφ, ην δίθαην, ην φκνξθν, ην φζην θ.ι.π., δειαδή απηφ πνπ νλνκάδεη ν 

θηιφζνθνο κε ηε δηθή ηνπ νξνινγία „απηφ πνπ είλαη‟. Ννκίδσ φηη ε εηθφλα ηεο  

δηαθνξάο κεηαμχ ηεο έλλνηαο θαη ηεο πιαησληθήο ηδέαο γίλεηαη επθξηλέζηεξε, αλ 

αθνινπζήζνπκε ηελ αλαινγία κε ηελ νπνία ζπλδέεη ν Πιάησλαο ηελ αίζζεζε κε 

ηε λφεζε ζηελ Πνιηηεία (508c). Ζ ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο πξνυπνζέηεη ην 

αληηθείκελν πνπ βιέπεη, αιιά θαη ην θσο πνπ θαζηζηά ην αληηθείκελν νξαηφ θαη 

πξνθαλψο ε εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ φξαζε καο δελ ηαπηίδεηαη κε ην 

αληηθείκελν. Με αλάινγν ηξφπν ε ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο πξνυπνζέηεη ηελ ηδέα, 

ηνλ λνπ πνπ ηελ ζπιιακβάλεη θαη ην αγαζφ πνπ ηελ θαζηζηά νξαηή απφ ηνλ λνπ. 

πνηα ζρέζε δειαδή έρεη ην αληηθείκελν πνπ βιέπνπκε κε ηελ εηθφλα ηνπ ζηελ 
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φξαζε καο, ηελ ίδηα ζρέζε έρεη ε ηδέα πνπ λνείηαη κε ηελ έλλνηα πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ζηε ζθέςε καο.  

     Παξφκνην είλαη ην λφεκα ζην πνιπζπδεηεκέλν ρσξίν ηνπ Φαίδσλα (99d) γηα 

ηνλ πεξίθεκν δεχηεξν πινπ ηνπ σθξάηε θαη ηελ ππφζεζε ησλ ηδεψλ σο 

εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο ηεο αηηίαο ηνπ γίγλεζζαη. ην ρσξίν απηφ ν Πιάησλαο 

κεηαβαίλεη απφ ηελ έθιεηςε ηνπ ήιηνπ ζηνλ αηζζεηφ θφζκν θαη ζηελ ηχθισζε 

πνπ πξνθαιεί ε απεπζείαο ζέαζε ησλ αηζζεηψλ ζηελ αλάινγε έθιεηςε ηνπ 

λνεηνχ θφζκνπ, φηαλ αληηιακβαλφκαζηε ηελ εηθφλα ησλ φλησλ ζηνλ ιφγν σο 

απηά θαζαπηά ηα φληα. Δδψ ην νλ ζηνλ ιφγν ζαθψο δηαρσξίδεηαη απφ ην 

θαζαπηφ νλ, αιιά κφλν κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ νξίσλ ηνπ ιφγνπ κπνξεί λα 

καο νδεγήζεη ζην νλ θαζαπηφ, γεγνλφο πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο 

εξγαζίαο. Τπνγξακκίδσ σζηφζν ηελ παξαηήξεζε ηνπ Veggeti φηη ν δηαρσξηζκφο 

ηνπ φληνο ζηνλ ιφγν απφ ην θαζαπηφ νλ , δηαθνξνπνηεί ηνλ Πιάησλα απφ ηνπο 

νθηζηέο, πνπ επίζεο θαηέθπγαλ ζηνπο ιφγνπο, θαη καο νδεγεί ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο ηδέαο θαη ζηνπο πξνδξφκνπο ηνπ Πιάησλα, 

Ππζαγνξείνπο, Παξκελίδε  θαη Ζξάθιεηην.
85

 

 

 

ςμπεπάζμαηα 

      πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ θαηαλννχκε φηη  ην ζεκέιην θαη ε πξνέιεπζε 

απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζθέςεο πνπ θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο είλαη ε 

ηδέα. Ζ πιαησληθή απάληεζε είλαη φηη ε ςπρή γλσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο, 

γηαηί ππάξρεη ε ηδέα ηεο ηζφηεηαο.
86

 Οη ηδέεο πθίζηαληαη ρσξηζηά απφ ηα 

πξάγκαηα, φπσο αθξηβψο ν λνπο πθίζηαηαη ρσξηζηά  απφ ην ζψκα. Δίλαη αηψληεο  

θαη δελ ππφθεηληαη ζε αιιαγή θαη αθνχ ε ςπρή ζπκάηαη ηηο ηδέεο πνπ γλψξηζε 

πξηλ ηελ γέλλεζή καο είλαη αζάλαηε. 

    Ζ πεπνίζεζε ηνπ Πιάησλα είλαη φηη ε αλζξψπηλε ςπρή, πξηλ πέζεη ζηνλ 

θφζκν ησλ πξαγκάησλ, έδεζε ζ‟ έλαλ ηδαληθφ θφζκν, ηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ, 

φπνπ γλψξηζε ηελ πξαγκαηηθή νπζία ησλ πξαγκάησλ. Ζ έλσζε ηεο ςπρήο κε ην 
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 Vegetti, Mario (2000), Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Φηινζνθίαο, Π. Σξαπιφο, ζ.141-142. 
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 Πιάησλ, Φαίδσλ, 74a: «αλαγλσξίδνπκε, κνπ θαίλεηαη φηη θάηη είλαη ίζν, δελ ελλνψ κ‟ απηφ φηη 

π.ρ. έλα μχιν είλαη ίζν κε έλα άιιν μχιν ή κηα πέηξα κε κηα άιιε πέηξα, νχηε ηίπνηα άιιν απφ 

ηα ηνηαχηα, αιιά θνληά ζε φια απηά θάηη άιιν, απηφ ηνχην ην ίζν ». 
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ζψκα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ, είρε σο απνηέιεζκα 

ν άλζξσπνο λα απνιέζεη  απηή ηε γλψζε. Πεξηήιζε ζε ιήζε.  Ζ αλάθιεζε ηεο 

κλήκεο κε θαηάιιειεο κεζφδνπο (αλάκλεζε) ζα νδεγήζεη  ζηελ απνιεζζείζα 

γλψζε θαη ζηελ αιήζεηα. Αιήζεηα  άιισζηε ζεκαίλεη ηελ άξζε ηεο ιήζεο.
87

 Με 

ηελ εμάζθεζε ζηελ αλάθηεζε ηεο κλήκεο ζα ελεξγνπνηεζεί ε αλζξψπηλε ςπρή, 

ψζηε λα μεθχγεη απφ ηε δέζκεπζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη λα 

πξνζεγγίζεη ηα φλησο φληα.  Ο σθξάηεο ππνζηεξίδεη  φηη δηαθεχγεη ηεο 

πξνζνρήο ησλ πνιιψλ ε βαζηθή αηηία πνπ νη πξαγκαηηθνί θηιφζνθνη ζθέθηνληαη 

ηνλ ζάλαην (64b). Σν παξαθάησ απφζπαζκα δείρλεη φηη ν θηιφζνθνο θαη 

εξαζηήο ηεο γλψζεο ζε φιε ηνπ ηε δσή αζθείηαη κέζσ αλάκλεζεο ζηελ 

απφθηεζε ηεο γλψζεο, μέξεη φκσο θαιά φηη απηή θαζεαπηή ζα ηελ απνθηήζεη 

κεηά ζάλαηνλ, δειαδή ζε κηα θαζαξή κνξθή, αθνχ ε ςπρή απνδεζκεπηεί απφ ην 

ζψκα θαη πιεζηάζεη απηήλ θαη απηή ε πεπνίζεζε ηνλ απειεπζεξψλεη απφ ηνλ 

θφβν ηνπ ζαλάηνπ:  

Αιιά ην πξάγκα ην ίδην κάο έδεημε φηη, εάλ ζειήζνπκε θάπνηε λα κάζνπκε θάηη 

άςνγα, νθείινπκε λα απαιιαγνχκε απφ απηφ θαη κφλν κε ηελ ςπρή λα 

παξαηεξήζνπκε ηα πξάγκαηα θαζαπηά. Σφηε κφλνλ -έηζη θαίλεηαη- φηαλ 

πεζάλνπκε, θαζψο ζεκαίλεη ν ιφγνο, ζα απνθηήζνπκε απηφ πνπ επηζπκνχκε θαη 

ιέκε πσο είκαζηε εξαζηέο ηνπ, ηε γλψζε, φρη φζν είκαζηε δσληαλνί. Δθφζνλ δελ 

είλαη δπλαηφλ, φζν δνχκε κε ην ζψκα, λα γλσξίζνπκε ζηελ εληέιεηα θάηη, έλα απφ 

ηα δχν ζπκβαίλεη· ε απφθηεζε ηεο γλψζεο ή πνπζελά ή κφλν κεηά ηνλ ζάλαην 

είλαη δπλαηή. Γηφηη ηφηε αθξηβψο ε ςπρή κέλεη απηή θαζεαπηή, ρσξηζηά απφ ην 

ζψκα, φρη πην πξηλ ( Φαίδσλ, 66e-67a). 

     Ζ επίγεηα ινηπφλ δσή ζεσξείηαη σο πξνεηνηκαζία κηαο άιιεο καθξνβηφηεξεο 

θαη νπζηαζηηθφηεξεο, αθνχ, φπσο είδακε, ηα πάζε ηεο ςπρήο ελζσκαηψλνληαη 

ζηνλ ραξαθηήξα ηεο. Ζ θαζαξφηεηα ηεο ςπρήο ζε έλα αηψλην θφζκν 

πξνεηνηκάδεηαη ζηελ επίγεηα δσή κε ηελ απεκπινθή απφ ηα πάζε ηνπ ζψκαηνο, 

ηελ νξζή θηινζνθία θαη ηε κειέηε ζαλάηνπ:  

 

ἐάλ κέλ  (ἡ ςπρή) θαζαξά ἀπαιιάηηεηαη, κεδέλ ηνῦ ζψκαηνο ζπλεθέιθνπζα, ἃηε 

νὐδέλ θνηλσλνῦζα αὐηῷ ἐλ ηῷ βίῳ ἐθνῦζα εἶλαη, ἀιιά θεχγνπζα αὐηφ θαί 

ζπλεζξνηζκέλε αὐηή εἰο ἑαπηήλ, ἃηε κειεηῶζα ἀεί ηνῦην – ηφ δέ νὐδέλ ἂιιν 
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 Πιάησλ, Φαίδσλ, 75d. 
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ἐζηίλ ἢ ὀξζῶο θηινζνθνῦζα θαη ηῷ ὂληη ηεζλάλαη κειεηῶζα ῥᾳδίσο ἢ νὐ ηνῦη‟ ἂλ 

εἲε κειέηε ζαλάηνπ; (Φαίδσλ, 80e) 

 

εάλ ε ςπρή απνρσξεί θαζαξή θαη δελ ζπκπαξαζχξεη καδί ηεο ηίπνηα απφ ην 

ζψκα, δηφηη θαηά ηνλ βίν ηεο δελ είρε θακία εθνχζηα επηθνηλσλία κε απηφ, 

αληίζεηα ην απέθεπγε ζπγθεληξσκέλε θαζεαπηή, ηφηε απηφ ζπλερψο κειεηνχζε, 

λα θηινζνθεί νξζά θαη λα αζθείηαη λα πεζάλεη ρσξίο λα νδχξεηαη. Άξαγε απηφ 

δελ είλαη ην λα κειεηάο ηνλ ζάλαην; 

 

       Γηα ηνλ σθξάηε ε ςπρή φρη κφλν δελ ράλεηαη κεηαζαλάηηα, «δελ 

ζθνξπίδεηαη ζαλ πλνή ή θαπλφο», αιιά εμαθνινπζεί φρη κφλν λα πθίζηαηαη, 

αιιά θαη λα δηαζέηεη ηθαλφηεηεο θαη ινγηθή. πγγελεχεη κε ηηο ηδέεο θαζψο 

νκνηάδεη κ‟ απηέο ρσξίο λα είλαη ε ίδηα ηδέα.  Δπηπιένλ ν Πιάησλ έρεη λα καο πεη 

θάηη εμέρνπζαο ζεκαζίαο. Με ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο δίλεηαη αθελφο 

απάληεζε ζην ζέκα ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο θαη αθεηέξνπ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν πνπ δεη ζηνλ θφζκν ηεο εκπεηξίαο θαη ε νπνία ηνπ 

πξνθαιεί πεξηνξηζκνχο λα εηζέιζεη ζε έλαλ άιιν θφζκν, απηφ ηεο γλψζεο, ράξε 

ζηελ αζάλαηε ςπρή πνπ δηαζέηεη. Ζ ζεσξία ηεο αλάκλεζεο ζεκαηνδνηεί  κηα 

πιήξε ξήμε κε ηηο ηξέρνπζεο ηφηε πεπνηζήζεηο γηα ηε θχζε ηεο ςπρήο θαη ηηο 

πεγέο ηεο γλψζεο καο. Ζ ςπρή ζεσξνχληαλ γηα ηνπο πνιινχο κηα απιή ζθηά ή 

έλα „είδσιν‟, έλα „θάληαζκα‟ πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαιπζεί, αλ απνρσξηδφηαλ 

απφ ην ζψκα. Ζ κεγάιε ηνκή ηνπ Πιάησλα είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ 

πιαησληθψλ ηδεψλ απφ θάζε εμάξηεζε απφ πιηθά πξάγκαηα θαη ζπλαθφινπζα ε 

απνκάθξπλζε ηεο ςπρήο -πνπ ηηο γλσξίδεη- απφ νπνηαδήπνηε εμάξηεζε απφ ην 

θπζηθφ θφζκν.   
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Φαίδπορ-ςμπόζιο 

 

Διζαγυγικά 

      Ο Φαίδξνο, ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηεηψλ, αλήθεη ζηνπο 

ηειεπηαίνπο δηαιφγνπο ηεο κέζεο πεξηφδνπ ηνπ Πιάησλα θαη είλαη 

κεηαγελέζηεξνο ηνπ Μέλσλα θαη ηνπ Φαίδσλα. ηνλ Φαίδξν ν Πιάησλ 

αλαθέξεηαη θαη αλαπηχζζεη ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο, δηεγνχκελνο έλα θνζκηθφ 

κχζν. πζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ κχζνπ, φπσο θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο δηαιφγνπο, 

είλαη ε αζαλαζία ηεο ςπρήο, ε κεηεκςχρσζε, ε ζεσξία ησλ ηδεψλ θαη ε γλψζε 

ηνπο.  

      Σν επηρείξεκα ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο δηαθνξνπνηείηαη απφ απηά ηνπ 

Φαίδσλα, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Δπίζεο ε δνκή ηεο  ςπρήο νκνηάδεη κε ηελ 

ηξηκεξή δηαίξεζε ηεο ςπρήο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Πνιηηεία, ελψ καο 

πξντδεάδεη γηα ηνλ ξφιν ηεο ςπρήο ζηνλ θνζκηθφ κχζν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ ζηνλ Σίκαην, φπνπ ε ςπρή ζεσξείηαη σο αξρή θίλεζεο. ηνλ Φαίδξν 

(245c4- 246a3) ε ςπρή είλαη αζάλαηε, επεηδή ζεσξείηαη φηη είλαη ε αξρή ηεο 

θίλεζεο, θαη αθνχ ν θφζκνο είλαη αηψληνο κέζα απφ ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ 

γελλήζεσλ θαη ηελ αησληφηεηα ησλ εηδψλ, αλαγθαζηηθά θαη ε αξρή ηεο θίλεζεο 

ζα είλαη αηψληα θαη αζάλαηε. Έηζη ινηπφλ ε αξρή ηεο θίλεζεο είλαη εθείλν πνπ 

θηλεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Καη απηφ δελ είλαη δπλαηφλ νχηε λα ράλεηαη νχηε λα 

γελληέηαη, αιιηψο φινο ν νπξαλφο θαη ην ζχκπαλ ηνπ γίγλεζζαη ζα θαηέξξεαλ θαη 

ζα παξέκελαλ αθίλεηα θαη δελ ζα είραλ μαλά κηα αξρή πνπ ζα ηα έθαλε λα 

γελλεζνχλ θαη λα θηλεζνχλ πάιη (Φαίδξνο 245d8- 245e2).   

 

Η πεπιθοπά ηυν τςσών 

       ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ ε ςπρή παξνκνηάδεηαη κε άξκα πνπ 

πεξηιακβάλεη έλα δεχγνο πηεξσηψλ αιφγσλ θαη έλα ελίνρν (λνπ) θπβεξλήηε, 

αιιά δηαθνξνπνηείηαη ε ζετθή ςπρή απφ ηελ αλζξψπηλε, γηαηί ε ζετθή  ςπρή δελ 

έρεη εζσηεξηθέο αληηζέζεηο, θαζψο ε θχζε ησλ αιφγσλ είλαη θαιή θαη 

ππαθνχνπλ πξφζπκα ζηνλ θπβεξλήηε λνπ, ελψ ην έλα άινγν ηεο αλζξψπηλεο 

ςπρήο έρεη αληίζεηεο ηδηφηεηεο απφ ην άιιν, έηζη πνπ λα πξνθαιείηαη εζσηεξηθή 

δηακάρε ζηελ ςπρή θαη ε δηαθπβέξλεζε ηνπ άξκαηνο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε 
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ππφζεζε γηα ηνλ θπβεξλήηε: «……ε εληφρεζε ζε εκάο ηνπο αλζξψπνπο είλαη 

δχζθνιε θαη θνπξαζηηθή» (246b5). 

  Σν έλα άινγν, φζνλ αθνξά ηελ κνξθή ηνπ, είλαη άζπξν, κε ζηεηφ θαη 

θαινδεκέλν ζψκα, κε ςειφ απρέλα, γακςή κχηε θαη καχξα κάηηα, ελψ ην ήζνο 

πεξηγξάθεηαη κε ηνπο φξνπο  θαιφ, αγαζφ, θηιφηηκν, ζπλεηφ, ζεκλφ, αγαπά ηελ 

αιήζεηα, είλαη  ππάθνπν ζηνλ ιφγν, έρεη απηνέιεγρν, ελψ ην άιιν άινγν φζνλ 

αθνξά ηελ κνξθή ηνπ, έρεη ζηξαβφ ζψκα, είλαη παρχ, θαθνζρεκαηηζκέλν, κε 

ρνληξφ απρέλα θαη θνληφ ιαηκφ, είλαη πιαηππξφζσπν θαη καχξν, θνπθφ κε 

ηξηρσηά απηηά θαη γθξηδνγάιαδα κάηηα θαη φζνλ αθνξά ην ήζνο ηνπ είλαη θαθφ, 

αλππάθνπν, αηίζαζν, αδηάληξνπν, πνλεξφ, επηξξεπέο ζηελ χβξε θαη ηελ 

αιαδνλεία, αθφιαζην (253d2). 

     Ζ θχζε ηνπ θαθνχ αιφγνπ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά ηεο αλζξψπηλεο 

απφ ηελ ζετθή ςπρή, γηαηί ην θαιφ άινγν ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο νκνηάδεη κε ηα 

άινγα ηεο ζετθήο, φπσο νκνηάδνπλ θαη ηα πηεξά ησλ αιφγσλ θαη ν λνπο. Έρνπκε 

δειαδή νκνηφηεηα θαη αλνκνηφηεηα σο πξνο ηε ζετθή ςπρή θαη ηελ αλζξψπηλε, 

νκνηφηεηα σο πξνο ην θαιφ άινγν, ηα πηεξά, θαη ηνλ λνπ θαη αλνκνηφηεηα σο 

πξνο ην θαθφ άινγν πνπ θάλεη θαη ηε δηαθνξά ηνπο. 

      Σα πηεξά ησλ αιφγσλ ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο ηξέθνληαη, αλαπηχζζνληαη ή 

πεζαίλνπλ θαη είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηε κνίξα ηεο ςπρήο. Γηαηί ε ηξνθή ησλ 

πηεξψλ ηεο ςπρήο είλαη ε ζέαζε απφ ηνλ λνπ  ηεο αζψκαηεο, άρξσκεο, 

αζρεκάηηζηεο θαη ρσξίο αθή νπζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηθαηνζχλε, ηε 

ζσθξνζχλε, ηελ επηζηήκε θαη ηε γλψζε πνπ δελ αληηιακβάλεηαη ηε 

κεηαβιεηφηεηα, γηαηί ηα φληα ζηα νπνία αλαθέξεηαη απηή ε γλψζε είλαη αηψληα 

θαη ακεηάβιεηα (246e3). Ζ ζέαζε απηή, πνπ ηξέθεη ηα θηεξά ησλ ςπρψλ είλαη 

δχν εηδψλ. Σν έλα είδνο αλαθέξεηαη ζηελ αζψκαηε ςπρή, ζετθή θαη αλζξψπηλε, 

θαη ην άιιν είδνο αλαθέξεηαη ζηελ αλζξψπηλε ςπρή πνπ έρεη ελσζεί κε ζψκα. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε άκεζε ζέαζε ηεο αηψληαο νπζίαο, ελψ ζηελ άιιε 

πεξίπησζε έρνπκε έκκεζε ζέαζε κέζσ ηεο αλάκλεζεο φζσλ είρε δεη ε ςπρή 

πξηλ ελσζεί κε ην αλζξψπηλν ζψκα.  

     ηαλ ε ςπρή είλαη αζψκαηε ηφηε θάλεη πεξηθνξά ζηνλ νπξαλφ θαη πηζαλφλ 

θηάλεη κέρξη ηνλ ππεξνπξάλην ηφπν, αθνινπζψληαο ηνλ Γία πνπ εγείηαη ηεο 

πνκπήο ( 246e5). Αθνινπζνχλ νη ππφινηπνη ζενί θαη θάζε ςπρή αθνινπζεί ην 
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άξκα ηνπ ζενχ πνπ ηεο κνηάδεη θαη ε ελέξγεηα ηεο θίλεζεο θάζε ςπρήο νθείιεηαη 

ζηελ ίδηα ηελ θίλεζε ηεο, γηαηί κε ηελ θίλεζε ζηνλ νπξάλην θαη ππεξνπξάλην 

ηφπν ζεάηαη ηα αιεζηλά φληα πνπ, φπσο είπακε, απηή αθξηβψο ε ζέαζε είλαη θαη 

ε ηξνθή ησλ θηεξψλ (248b9). Καηά ηελ πεξηθνξά φκσο ησλ ςπρψλ, επεηδή ην 

θαθφ άινγν δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ ελίνρνπ (λνπ) θαη 

δελ ζεάηαη φια ηα φληα, θαη απφ ηνλ βαζκφ ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ πνπ 

δεκηνπξγεί ε πνηφηεηα ησλ αιφγσλ, εμαξηάηαη ηφζν ε ζέαζε ηεο ακεηάβιεηεο 

νπζίαο φζν θαη ε αλάπηπμε ησλ θηεξψλ πνπ ηξέθνληαη απφ απηήλ. Με νξνινγία 

πνπ ζπκίδεη ηε ρξηζηηαληθή αληίιεςε γηα ηελ πηψζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ 

εθδίσμε ησλ πξσηνπιάζησλ απφ ηνλ παξάδεηζν ή ηελ έθπησζε ησλ αγγέισλ 

απφ ηνλ νπξαλφ  πνπ ηνπο κεηαβάιιεη ζε δηαβφινπο, ν Πιάησλαο κπζνινγεί θαη 

ιέεη φηη πνιιέο ςπρέο αδπλαηνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ θίλεζε ηεο πεξηθνξάο 

θαη ηφηε θαηαβπζίδνληαη θαη θπιηνχληαη θαη παηηνχληαη κεηαμχ ηνπο  θαη πνιιέο 

ςπρέο γίλνληαη αλάπεξεο θαη ράλνπλ ηα θηεξά ηνπο: 

θαη έηζη θαηαβπζίδνληαη θαη θαηξαθπινχλ  καδί θαη παηηνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

πέθηνπλ ε κηα πάλσ ζηελ άιιε θαζψο επηρεηξνχλ λα πξνζπεξάζνπλ ε κηα ηελ 

άιιε, ζηελ θάζνδν ηνπο. Καη δεκηνπξγείηαη ζφξπβνο θαη αληαγσληζκφο θαη 

ρχλεηαη πνιχο ηδξψηαο θαη κάιηζηα απφ ηνλ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ εληφρσλ, πνιιέο 

ςπρέο γίλνληαη αλάπεξεο θαη πνιιψλ ηα θηεξά ζπάλε. Σειηθά φιεο απηέο 

ππνθέξνπλ πνιχ, απνρσξνχλ ρσξίο λα κπεζνχλ ζηελ ελαηέληζε ηνπ φληνο θαη, 

αθνχ απνρσξήζνπλ, ηξέθνληαη κε δνμαζίεο ( Φαίδξνο,248b 1-8). 

 

 

Η μεηενζάπκυζη 

        χκθσλα δε κε ηνλ λφκν ηεο Αδξάζηεηαο φζεο ςπρέο θαηάθεξαλ λα 

θξαηεζνχλ ζηελ πεξηθνξά θαη λα δνπλ θάηη απφ ηελ νπξάληα πξαγκαηηθφηεηα 

παξακέλνπλ ζηνλ νπξαλφ θαη γηα φζν θαηξφ αληαπνθξίλνληαη ζηελ θίλεζε απηή. 

Δθείλεο φκσο πνπ έραζαλ ηα θηεξά ηνπο θαη έπεζαλ ζηελ γε, απηέο πεξηπίπηνπλ 

ζε ιήζε θαη ηφηε αξρίδεη ν θχθινο ησλ κεηελζαξθψζεσλ ηνπο (248c). Τπάξρνπλ 

δέθα ηξφπνη δσήο γηα ηηο ςπρέο, έλαο γηα απηέο πνπ παξέκεηλαλ ζηνλ νπξαλφ θαη 

άιινη ελλέα γηα φζεο έπεζαλ ζηελ γε. Αλάινγα κε φζα θαηάθεξαλ λα δνπλ ζηελ 

νπξάληα πεξηθνξά θαηαηάζζνληαη αμηνινγηθά ζε ελλέα θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία κεηελζαξθψλεηαη ζηε δσή θηινζφθνπ ή θίινπ ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ 
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έξσηα ή θίινπ ηεο νκνξθηάο, ε δεχηεξε ζε δσή βαζηιέσο πνπ ζέβεηαη ηνλ λφκν 

ή άλδξα ηθαλνχ ζηνλ πφιεκν θαη ζηε δηαθπβέξλεζε, ε ηξίηε ζηε δσή πνιηηηθνχ 

ή επηρεηξεκαηία ή εηδηθνχ ζηα νηθνλνκηθά, ε ηέηαξηε ζηε δσή ελφο γπκλαζηή, ε 

πέκπηε ζηε δσή κάληε ή ηεξνηειεζηή, ε έθηε ζηε δσή πνηεηή ή ελφο άιινπ 

κηκεηή θαιιηηέρλε, ε έβδνκε ζηε δσή ελφο ηερλίηε ή ελφο γεσξγνχ, ε φγδνε ζηε 

δσή ζνθηζηή ή δεκαγσγνχ θαη ε ηειεπηαία ζηε δσή ελφο ηπξάλλνπ (248d).  

     Ζ παξακνλή ζηε γε θαη ζηνλ θχθιν ησλ κεηελζαξθψζεσλ δηαξθεί δέθα 

ρηιηάδεο ρξφληα, γηαηί ηφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη ε ςπρή, γηα λα βγάιεη θηεξά θαη λα 

επηζηξέςεη ζηνλ νπξαλφ. Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ απνηειεί ε πξψηε 

θαηεγνξία, θαζψο κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηνλ νπξαλφ κεηά απφ ηξεηο ρηιηάδεο 

ρξφληα, αλ δηάιεμαλ ηξεηο δηαδνρηθέο θνξέο ηνλ ίδην ηξφπν δσήο. Μεηά απφ θάζε 

κεηελζάξθσζε θαη αθνχ ηειεηψζεη ε δσή ηνπο ζε έλα ζψκα, θξίλνληαη θαη έηζη 

άιιεο νδεγνχληαη γηα ηηκσξία θάησ απφ ηε γε, ελψ άιιεο αλαθνπθίδνληαη απφ 

ηελ θξίζε θαη πεγαίλνπλ ζε έλα ηφπν ηνπ νπξαλνχ, αλάινγα κε ηε δσή πνπ 

έδεζαλ. ηαλ ζπκπιεξσζεί ρηιηεηία, ηφηε θαη νη ελλέα θαηεγνξίεο ςπρψλ 

θαινχληαη λα κεηελζαξθσζνχλ ζε θάπνην ηχπν δσήο κεηά απφ θιήξσζε θαη 

επηινγή  θαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ, γηαηί 

θαζέλαο δηαιέγεη ηνλ βίν πνπ ηνπ ηαηξηάδεη (249 b3). 

 Ζ θιήξσζε ζεσξψ φηη έρεη λα θάλεη κε ηε ζεηξά ηεο επηινγήο. ηελ πεξίπησζε 

φκσο απηή ηίζεληαη πεξηνξηζκνί, γηαηί φπσο, πηζαλφλ ζθσπηηθά, ζεκεηψλεη ν 

Πιάησλαο ζηνλ ζπγγεληθφ κχζν ηνπ Ζξφο ζην 10
ν
 βηβιίν ηεο Πνιηηείαο, ν 

Οδπζζέαο θιεξψζεθε λα επηιέμεη ηειεπηαίνο θαη είραλ κείλεη γηα επηινγή κφλν 

ιίγεο δσέο θαη έηζη βξήθε εχθνια ηε δσή ελφο απινχ ηδηψηε, αιιά απηφ δελ 

πεξηφξηζε ηελ ειεπζεξία ηνπ, γηαηί θαη αλ επηιεγφηαλ λα δηαιέμεη πξψηνο πάιη 

ηνλ βίν ελφο απινχ ηδηψηε ζα δηάιεγε. Γεληθφηεξα φκσο ηνλίδεη φηη θαη ε ηχρε 

παίδεη θάπνην ξφιν ζηε κνίξα ηεο ςπρήο, αθνχ ελ κέξεη ε επηινγή ηεο 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζεηξά πνπ πήξε θαηά ηελ θιήξσζε (Πιάησλ, Πνιηηεία 

619e).  

Ο κχζνο ηνπ Φαίδξνπ θαη ν κχζνο ηνπ Ζξφο ζην 10
ν
 βηβιίν ηεο Πνιηηείαο έρνπλ 

ηζρπξή ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηελ έλλνηα φηη απηφ πνπ είλαη ππθλά γξακκέλν 

ζηνλ έλα κχζν είλαη αλαιπηηθά επεμεξγαζκέλν ζηνλ άιιν θαη έηζη ε παξάιιειε 

κειέηε ηνπο απνβαίλεη, πηζηεχσ, εξκελεπηηθά ρξήζηκε. 
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     ην ζέκα ηεο επηινγήο ηνπ ζσκαηηθνχ βίνπ ηεο ςπρήο είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηα ιφγηα ηνπ πξνθήηε ζηνλ κχζν ηνπ Ζξφο:  

Σεο θφξεο Λάρεζεο, ζπγαηέξαο ηεο Αλάγθεο, είλαη ηνχηνο ν ιφγνο. Φπρέο ηεο 

κηαο εκέξαο, αξρίδεη γηα ην ζλεηφ γέλνο άιινο έλαο θχθινο κε θαηάιεμε ηνλ 

ζάλαην. Γελ ζα ζαο πάξεη κε θιήξν θάπνηνο δαίκνλαο, ζα δηαιέμεηε εζείο ηνλ 

δαίκνλα. Οπνηαλνχ ιάρεη ν πξψηνο θιήξνο, απηφο πξψηνο λα δηαιέμεη ηε δσή πνπ 

αλαγθαζηηθά ζα δήζεη. Γελ έρεη δεζπφηε ε αξεηή· αλάινγα αλ ηελ ηηκάεη θαλείο ή 

ηελ πεξηθξνλεί, ζα είλαη θαη πην κεγάιν ή πην κηθξφ ην κεξηηθφ ηνπ επάλσ ηεο. Ζ 

επζχλε είλαη εθείλνπ πνπ δηαιέγεη· ν ζεφο δελ έρεη ελνρή (Πιάησλ, Πνιηηεία 

617d5). 

 

     Δχθνια ζπλάγεηαη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα φηη ν ιφγνο ηεο θφξεο ηεο 

Αλάγθεο δελ επηδέρεηαη ακθηζβήηεζε, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ 

κχζνπ θαη φηη: 

α) δελ θάλεη θάπνηνο ζεφο ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ν 

ίδηνο. 

β) ε ςπρή επηιέγεη ηνλ ζεφ ηεο. 

γ) ν ζεφο είλαη αλεχζπλνο γηα ηηο επηινγέο ηεο ςπρήο. 

δ) ε αξεηή δελ έρεη ηδηνθηήηε θαη κπνξεί λα πάξεη φζν κέξνο ηεο επηζπκήζεη ε 

ςπρή. 

     Δπεηδή ν κχζνο ηνπ Ζξφο αθνινπζεί ζην πιαησληθφ θείκελν ηελ θαηαδίθε ηεο 

ηξαγηθήο ηέρλεο θαη ηνπ Οκήξνπ ζην 10
ν
 Βηβιίν ηεο Πνιηηείαο ην παξαπάλσ 

ρσξίν κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη σο απάληεζε ζηνπο ηξαγηθνχο ζηα ζέκαηα ηεο 

εθδίθεζεο,  ηνπ θζφλνπ ησλ ζεψλ, ηεο παξέκβαζεο ηνπο ζηα αλζξψπηλα, αιιά 

θαη ηεο επζχλεο ηνπο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο. ηελ πιαησληθή απάληεζε 

δηαιχεηαη ε ηξαγηθή ζχγθξνπζε, γηαηί ην θαθφ είλαη κέζα καο,  παξάγεηαη απφ 

ηελ ςπρή καο θαη κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απφ εκάο ηνπο ίδηνπο. Σν θαθφ ζηνλ 

άλζξσπν δελ νθείιεηαη ζηνπο ζενχο θαη ν άλζξσπνο κπνξεί λα νξίζεη ηελ κνίξα 

ηνπ. Έρνπκε νπζηαζηηθά κηα εμέγεξζε απέλαληη ζηε κνηξνιαηξία θαη ηε 

ζηδεξέληα αλαγθαηφηεηα πνπ επέβαιιαλ νη ζενί ηεο παξάδνζεο, θαη ν 

πιαησληθφο ηδεαιηζκφο ιεηηνπξγεί σο ε άιιε άπνςε πνπ κπνξεί λα 

αλαδηακνξθψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε κέηξν ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ λα 

νκνηάζεη ζην ζεφ θαη λα δήζεη σο ζεφο. Ίζσο ηα θίλεηξα ηεο εμέγεξζεο ηνπ 
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Πιάησλα λα ήηαλ πνιηηηθά, επεηδή απνγνεηεχηεθε απφ ηελ θαηαδίθε ηνπ 

σθξάηε πνπ απνθάζηζε ε δεκνθξαηηθή Αζήλα, ίζσο λα ζπλεηέιεζε θαη ε 

πξνζσπηθή απνγνήηεπζε απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο 

Αζήλαο, φηαλ ήηαλ λένο, φπσο αλαθέξεη ζηελ εβδφκε επηζηνιή ηνπ, ζε θάζε 

πεξίπησζε πάλησο έπξεπε λα δηακνξθψζεη κηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα, 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, αηζζεηεξηαθή, πνιηηηθή θαη 

εζηθή. Γελ είρε, ζεσξψ, άιιε επηινγή απφ ηελ θαηαθπγή ζηελ ηδεαηφηεηα πνπ 

φξηδε ε ππζαγφξεηα παξάδνζε θαη ελνπνηνχζε ηελ αζαλαζία ηεο  ςπρήο, ηε 

κεηελζάξθσζε, ηα καζεκαηηθά,  ηε θχζε, ηελ εζηθή, ηελ πνιηηηθή.  

      Σν  ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ηίζεηαη εδψ, ζηνπο κχζνπο ηνπ Φαίδξνπ θαη ηνπ 

Ζξφο θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο απφ ηελ ςπρή ηνπ 

ζσκαηηθνχ ηεο βίνπ είλαη αλ ε ηξηκεξήο ζρέζε ησλ κεξψλ ηεο ςπρήο, πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ κχζν ηνπ Φαίδξνπ θαη ζηνλ κχζν ηνπ Ζξφο ζηελ Πνιηηεία, 

είλαη ζηαζεξή θαη αλαιινίσηε γηα θάζε ςπρή ή αλ ε ζρέζε απηή κεηαβάιιεηαη 

θαη αλ κεηαβάιιεηαη κε πνηνπο ηξφπνπο αιιάδεη απηή ε ηξηκεξήο ζρέζε θαη πψο 

ε ςπρή γίλεηαη θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε. 

     Ζ ζχζηαζε ηεο ςπρήο δελ είλαη δεδνκέλε θαη ηειεζίδηθε, αιιά πθίζηαηαη 

κεηαβνιέο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δσήο ηεο: 

ςπρο δέ ηάμηλ νὐθ ἐλεῖλαη δηά ηφ ἀλαγθαίσο ἒρεηλ ἂιινλ ἑινκέλελ βίνλ ἀιινίαλ 

γίγλεζζαη. (Πιάησλ, Πνιηηεία, 618b2) 

θάπνηνο ζηαζεξφο θαζνξηζκφο ησλ ςπρψλ δελ ππήξρε, γηαηί θαη‟ αλάγθε θαζεκηά 

ηνπο γίλεηαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηνλ βίν πνπ δηάιεμε.  

 

     Σν κέγηζην κάζεκα ζηνλ κχζν ηνπ Ζξφο, πνπ πξέπεη λα πάξεη ε ςπρή, γηα λα 

δηακνξθψζεη ηνλ εαπηφ ηεο, είλαη ην κάζεκα λα μερσξίδεη ην θαιφ απφ ην θαθφ, 

γηα λα κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαιχηεξε δσή, αθνχ ε ςπρή αιιάδεη θαη 

κεηαβάιιεηαη ε ζχλζεζε ηνπ ηξηκεξνχο κείγκαηνο θαη έρεη ηδηφηεηεο απφ ηε 

θχζε ηεο, αιιά θαη επίθηεηεο, απφ ην ζσκαηηθφ ηεο βίν (Πνιηηεία, 618d4). ηνλ 

Φαίδσλα είδακε επίζεο κε εθηελή αλάιπζε ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο ζηελ 

ςπρή θαη πψο ε ςπρή γίλεηαη γεψδεο, ζσκαηνεηδήο θαη πεξηπίπηεη ζε ιήζε ε 

γλψζε ηεο θαη ε θξφλεζε ηεο.   Πξέπεη ινηπφλ λα δνχκε θαη λα εμεηάζνπκε ηνπο 

ηξφπνπο πνπ ε ςπρή γίλεηαη θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε. 
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Ο έπυηαρ και η ανάμνηζη 

         ηνλ κχζν ηνπ Φαίδξνπ ε εξσηηθή δηαδηθαζία πξνβάιιεηαη σο ν αλαγθαίνο 

δξφκνο, γηα λα απνθηήζεη πάιη ε ςπρή ηα θηεξά ηεο πνπ ηξεθφηαλ απφ ηε ζέαζε 

ησλ ηδεψλ θαη ηα έραζε θαηά ηελ πηψζε ηεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαπηέξσζεο 

ζηνλ ζσκαηηθφ βίν ηεο ςπρήο  είλαη αλάινγε κε ηε δηαδηθαζία ηεο πηέξσζεο 

θαηά ηελ νπξάληα πεξηθνξά ηεο, κφλν πνπ εδψ κπνξεί κφλν λα ζπκεζεί απηά πνπ 

είδε ζηνπο νπξαλνχο θαη απηφ είλαη αξθεηφ γηα λα αλαπηεξσζεί. Ζ ςπρή σζηφζν 

έρεη πεξηπέζεη ζε ιήζε είηε απφ ην ζνθ ηεο κεηελζάξθσζεο, φπσο καο ιέεη ζηνλ 

Φαίδσλα είηε γηαηί θαηά ηελ πηψζε ηεο απφ ηνλ νπξαλφ ιεζκφλεζε φζα είρε δεη 

θαη ε απψιεηα ηεο κλήκεο ηεο επηδεηλψζεθε απφ ηηο θαθέο ζπλαλαζηξνθέο, φπσο 

ππνζηεξίδεη ζηνλ  Φαίδξν είηε γηαηί, φπσο αλαθέξεη ζηνλ κχζν ηνπ Ζξφο, πξηλ 

γελλεζεί ζην ζψκα, δηάβεθε ηε δεζηή θαη άλπδξε έξεκν ηεο πεδηάδαο ηεο Λήζεο 

θαη ζην ηέινο ήπηε θαη ην λεξφ ηεο ιεζκνληάο. Ζ δηαδηθαζία ινηπφλ ηεο 

αλάκλεζεο δελ είλαη νχηε εχθνιε θαη απιή ππφζεζε νχηε ρσξίο κεγάινπο 

θφπνπο θαη ζηαζεξή πξνζπάζεηα.  

     Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαπηέξσζεο επηηειείηαη κέζσ ηεο αλάκλεζεο, γηαηί ε 

ςπρή βιέπεη εδψ απηά πνπ είδε ζηνλ νπξάλην ηφπν. Ζ αξρή ηεο αλάκλεζεο εδψ 

είλαη ε ηδέα ηνπ σξαίνπ, γηαηί απφ φιεο ηηο ηδέεο απηή έρεη ηελ ηδηφηεηα ε εηθφλα 

ηεο λα νκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ην πξσηφηππν
88

 θαη παξάιιεια είλαη νξαηή κε 

ηηο αηζζήζεηο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη αλψηεξε απφ ηε θξφλεζε θαη ηηο 

άιιεο ηδέεο. Απηέο δελ είλαη νξαηέο παξά κφλν λνεηέο.
89

 ηαλ ινηπφλ ν 

θηιφζνθνο αληηθξχζεη έλα σξαίν έθεβν, ηφηε θαηαιακβάλεηαη απφ καλία θαη 

ηξφκν θαζψο δηαγηγλψζθεη ηελ νκνηφηεηα ηεο εδψ παξνπζίαο ηνπ σξαίνπ, θαη 

ηεο ηδέαο ηνπ σξαίνπ, γηαηί αλ θαη είλαη εδψ κέζσ ηεο καλίαο επηθνηλσλεί κε ηνλ 

ζεφ θαη κε φζα εθείλνο βιέπεη. Σφηε θαηαιακβάλεηαη απφ θξίθε, ηδξψλεη, θαη 

ζεξκαίλεηαη, θαη απφ ηε ζέξκαλζε ιεηψλνπλ φια ηα ζπζηαηηθά πνπ εκπφδηδαλ 

ηελ ξίδα ηνπ θηεξνχ λα βιαζηήζεη, θαη, φπσο ηα παηδηά φηαλ βγάδνπλ ηα δφληηα 

ηνπο, πνλνχλ ηα νχια ηνπο, γίλνληαη επεξέζηζηα θαη αγαλαθηνχλ, έηζη θαη ν 

θηιφζνθνο θαζψο αλαπηεξψλεηαη ληψζεη πφλν, θαη νδχλε, αγαλάθηεζε θαη 
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 Πιάησλ, Φαίδξνο 250b2. 
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 Με ηελ ειιελνκάζεηα ηνπ, ν Οδπζζέαο Διχηεο, γξάθεη ζην Άμηνλ Δζηί: ηεο δηθαηνζχλεο ήιηε 

λνεηέ. 
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θαγνχξα,  αιιά παξάιιεια ληψζεη κεγάιε αλαθνχθηζε, θνηηάδεη πξνο ηα πάλσ, 

θαη ζηγά ζηγά κε αθεηεξία ηνλ σξαίν έθεβν θαη θαζψο απμάλεη ν έξσηαο ηνπ γηα 

απηφλ, απμάλεη πνιχ πεξηζζφηεξν κέζσ ηεο αλάκλεζεο ε επηζπκία ηνπ λα 

αλαπηεξσζεί, λα εγθαηαιείςεη ην ζψκα ηνπ θαη λα κεηαβεί λνεξά ε ςπρή ηνπ 

ζηνλ νπξαλφ,  ελψ  ην ζψκα ηνπ βξίζθεηαη αθφκα εδψ. 

     ηνλ Θεαίηεην ν Πιάησλαο ζε έλα ρσξίν αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ, 

αλαθέξεηαη ζηνπο θηινζφθνπο πνπ αληηθξίδνπλ ηνλ νπξαλφ θαη πεξηγξάθεη πψο 

κηα Θξαθηψηηζζα ππεξέηξηα δηαθσκψδεζε ηνλ Θαιή πνπ θνηηψληαο ηνλ νπξαλφ 

έπεζε ζε έλα πεγάδη, ιέγνληαο ηνπ : «ζα είλαη ζηνλ νπξαλφ πξνζπκνπνηείζαη 

λα ηα κάζεηο φζα φκσο είλαη κπξνζηά ζηα πφδηα ζνπ δελ ηα βιέπεηο».
90

 Ζ 

δηάλνηα ηνπ θηινζφθνπ πεξηθξνλεί θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηα επηκέξνπο φληα 

ηεο εκπεηξίαο θαη πεηάεη ζηνπο νπξαλνχο. 

Ο φξνο «πέηεηαη» σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ςπρήο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 

ρσξίν απφ ηνλ Θεαίηεην: 

 

ἡ δέ δηάλνηα, ηαῦηα πάληα ἡγεζακέλε ζκηθξά θαη νὐδέλ, ἀηηκάζαζα παληαρῆ 

πέηεηαη Πίλδαξνλ „ηᾶο ηε γᾶο ὑπέλεξζε‟ θαί ηά ἐπίπεδα γεσκεηξνῦζα, „νὐξαλνῦ 

ζ‟ ὓπεξ‟ ἀζηξνλνκνῦζα, θαί πᾶζαλ πάληῃ θχζηλ ἐξεπλσκέλε ηῶλ ὂλησλ ἑθάζηνπ 

ὃινπ, εἰο ηῶλ ἐγγχο νὐδέλ αὑηήλ ζπγθαζηεῖζα ( 173e2-174a1). 

 

ν λνπο ηνπ φκσο, πνπ φι‟ απηά ηα ζεσξεί κηθξά θαη κεδακηλά, ηα πεξηθξνλεί θαη 

πεηάεη, φπσο ιέεη ν Πίλδαξνο, παληνχ „πάλσ ζηε γε‟ θαη κε ηα επίπεδά ηεο θάλεη 

γεσκεηξία θαη πεηάεη „πέξα απφ ηνλ νπξαλφ‟ θαη θάλεη αζηξνλνκία θαη εξεπλά ηε 

θχζε ηνπ θαζελφο απφ ηα φληα θαη δελ θαηαπηάλεηαη κε θαλέλα απ‟ φζα είλαη 

θνληά ηνπ.  

 

          ηνλ Φαίδξν επίζεο ππνζηεξίδεη φηη απηφο πνπ θαηαιακβάλεηαη απ‟ απηφ 

ην είδνο ηεο καλίαο, απνθηά θηεξά, ζέιεη λα πεηάμεη, αιιά αδπλαηεί θαη, φπσο ην 

πνπιί (ὂξληζνο δίθε) θνηηάδεη πξνο ηα πάλσ θαη ακειεί ηα θάησ, έηζη θη ν Θαιήο, 

φπσο καο ιέεη ζηνλ Θεαίηεην, θνίηαδε ηνλ νπξαλφ θαη έπεζε ζην πεγάδη.
91
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 Πιάησλ, Θεαίηεηνο, 174a5. 
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        Ζ κεηαζαλάηηα ινηπφλ πνξεία ηεο ςπρήο ζηνπο νπξαλνχο γίλεηαη ην 

κνληέιν πνπ παξνκνηάδεηαη εδψ κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάκλεζεο θαη ηε ζηξνθή 

ηεο ςπρήο πξνο ηα πάλσ θαη ηελ επηζπκία ηεο λα πεηάμεη. πζηαηηθή αξρή ηνπ 

κχζνπ είλαη ε νκνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ζεφ πνπ δειψλεηαη κε ηε γιψζζα 

ηνπ κχζνπ ζηνλ Φαίδξν θαη κε ιηηή θαη απζηεξή θηινζνθηθή επηρεηξεκαηνινγία 

ζηνλ Θεαίηεην: 

 

ἀιι‟ νὒη‟ ἀπνιέζζαη ηά θαθά δπλαηφλ, ὦ Θεφδσξε - ὑπελαληίνλ γάξ ηη ηῷ ἀγαζῷ 

ἀεί εἶλαη ἀλάγθε – νὒη‟ ἐλ ζενῖο αὐηά ἱδξῦζζαη, ηήλ δέ ζλεηήλ θχζηλ θαί ηφλδε  

ηφλ ηφπνλ πεξηπνιεῖ ἐμ ἀλάγθεο. δηφ θαί πεηξᾶζζαη ρξή ἐλζέλδε ἐθεῖζε θεχγεηλ ὃηη 

ηάρηζηα. θπγή δέ ὁκνίσζηο ζεῷ θαηά ηφ δπλαηφλ· ὁκνίσζηο δέ δίθαηνλ θαί ὃζηνλ 

κεηά θξνλήζεσο γελέζζαη ( Θεαίηεηνο,176a3-176b2 ). 

 

Οχηε λα ραζνχλ ηα θαθά είλαη δπλαηφλ, Θεφδσξε, γηαηί είλαη αλάγθε λα ππάξρεη 

θάηη αληίζεην ζην θαιφ, νχηε πάιη γίλεηαη λα έρνπλ ηνλ ηφπν ηνπο ζηνπο ζενχο, 

αιιά πεξηηξηγπξίδνπλ θαη‟ αλάγθε ηε ζλεηή θχζε θη απηφλ εδψ ηνλ ηφπν. Γη‟ 

απηφ θαη πξέπεη λα πξνζπαζεί θαλείο λα θεχγεη απ‟ εδψ, φζν κπνξεί πην γξήγνξα 

πξνο ηα εθεί. Καη ε θπγή απηή ζεκαίλεη νκνίσζε κε ηνλ ζεφ, φζν ηνχην γίλεηαη. 

Οκνίσζε πάιη ζα πεη λα γίλεηο δίθαηνο θαη φζηνο κε θξφλεζε θαη κε γλψζε.  

 

Οη ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο ηνπ απνζπάζκαηνο είλαη: 

 Ζ θπγή απφ εδψ (νπζηαζηηθά θαη κεηαθνξηθά). 

Ζ νκνίσζε κε ηνλ ζεφ. 

 Ζ νκνίσζε κε ηνλ ζεφ είλαη λα γίλεηο δίθαηνο θαη φζηνο κε θξφλεζε θαη γλψζε . 

         Σν παξαπάλσ ρσξίν ζπλνςίδεη κε επηγξακκαηηθφ θαη βαξπζήκαλην ηξφπν 

πνιιά απφ απηά πνπ είδακε ζηελ εξγαζία απηή. πγθεθξηκέλα ζπλνςίδεη ηελ 

ζεκειηψδε αληίζεζε πνπ είδακε ζηνλ Φαίδσλα κεηαμχ ηνπ γήηλνπ θαη 

αλζξψπηλνπ ηφπνπ κε ηνλ ζετθφ θαη ηελ επηζπκία ηνπ σθξάηε λα ιπηξψζεη ηελ 

ςπρή ηνπ απφ ηελ θπιαθή ηνπ ζψκαηνο, ηελ νκνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ 

ζεφ ζηα κπζνινγηθά ζπκθξαδφκελα ηνπ Φαίδξνπ θαη ηελ εξσηηθή δηαδηθαζία  σο 

αλάκλεζε ηνπ νπξαλνχ, αιιά θαη ηε θπγή απφ εδψ κε ην πέηαγκα εθείλεο ηεο 

ςπρήο πνπ έρεη απνθηήζεη θηεξά επεηδή ζεάζεθε ηηο ηδέεο.  
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      Ζ νκνίσζε ηνπ αλζξψπνπ  κε ηνλ ζεφ είλαη θαη ζπζηαηηθή αξρή ηνπ κχζνπ 

ηνπ Φαίδξνπ θαη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο αλάκλεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα 

αθξηβψο νξνινγία κε ηνλ Θεαίηεην θαη  κε ραξαθηεξηζηηθή  θξάζε ηελ νκνίσζε 

κε ην ζεφ φζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ γξάθεη ζηνλ Φαίδξν: 

Καη θαζψο ςάρλνπλ κφλνη ηνπο θαη  κέζα ηνπο λα βξνπλ ηελ θχζε ηνπ δηθνχ ηνπο 

ζενχ, πεηπραίλνπλ,… θαη θαζψο ηνλ αγγίδνπλ κέζα απφ ηελ αλάκλεζε ηνπο, 

γεκίδνπλ απφ ηελ πλνή ηνπ θαη κεηαιακβάλνπλ απφ ην ήζνο θαη ηνπο ηξφπνπο 

ηνπ, φζν βέβαηα είλαη δπλαηφλ γηα ηνλ άλζξσπν λα κεηάζρεη ηνπ ζενχ. (Φαίδξνο, 

253a)   

      ηνλ κχζν ηνπ Φαίδξνπ ε εξσηηθή δηαδηθαζία ηεο αλαπηέξσζεο είλαη 

νπζηαζηηθά κηα ηξηαδηθή ζρέζε, γηαηί ζπκκεηέρνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο 

ηξία πξφζσπα, ν ζεφο, ν εξαζηήο θαη ν εξσκέλνο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη λα 

νκνηάζνπλ ν εξαζηήο θαη ν εξσκέλνο κε ηνλ ζεφ κε ηνλ εμήο ηξφπν. Ο ζεφο κέλεη 

ακέηνρνο, αιιά ν  εξαζηήο σο θηινζνθηθή θχζε έρεη δεη ηηο ηδέεο, έρεη ζαπκάζεη 

ην θάιινο ηνπ νπξαλνχ θαη έρεη επηιέμεη ηνλ ζεφ ηνπ πνπ αθνινχζεζε θαηά ηελ 

νπξάληα πεξηθνξά. Αθνινχζσο έρεη ιεζκνλήζεη κε ηε γέλλεζή ηνπ φζα είρε δεη, 

αιιά επηιέγνληαο ηνλ εξσκέλν ηνπ, επεηδή νκνηάδεη κε ηνλ ζεφ πνπ θάπνηε 

αθνινχζεζε, ζπκάηαη πάιη ηελ νπξάληα πεξηθνξά θαη ιαηξεχεη ηνλ εξσκέλν σο 

ζεφ, επεηδή ζηάζεθε ε αηηία λα ζπκεζεί ηα αιεζηλά φληα. Γηα ηνχην θαηαβάιιεη 

θάζε πξνζπάζεηα λα κελ κεηαρεηξηζηεί ηνλ εξσκέλν σο ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν, 

αιιά λα κεηαθέξεη ζηνλ εξσκέλν ηα βαζηά αηζζήκαηα ηνπ πξνο ηνλ ζεφ θαη 

αλαινγηθά θαη πξνο εθείλνλ, επεηδή νκνηάδεη ζηνλ ζεφ ηνπ. Κάλεη φ, ηη ηνπ είλαη 

δπλαηφ λα πείζεη ηνλ εξσκέλν ηνπ λα νκνηάζεη κε ηνλ ζεφ ηνπ θαη λα εμπςσζεί. 

Ο Πιάησλαο εδψ ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ θαζξέπηε πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν, γηαηί ν ζεφο αληαλαθιάηαη ζηνλ εξαζηή θαη ν εξαζηήο αληαλαθιάηαη ζηνλ 

εξσκέλν θαη έηζη κεηαβαηηθά ν ζεφο αληαλαθιάηαη ζηνλ εξσκέλν κέζσ ηνπ 

εξαζηή.
92

 Με ηνλ ηξφπν απηφ, φπσο πξναλέθεξα, ν εξαζηήο θαη ν εξσκέλνο 

νκνηάδνπλ κε ηνλ ζεφ θαη ν εξσκέλνο νδεγείηαη κέζσ ηνπ εξαζηή  ζηελ 

θηινζνθία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εξαζηήο ζα ζέβεηαη ηνλ εξσκέλν ηνπ, φπσο 

ζέβεηαη ηνλ ζεφ ηνπ. Απηή είλαη, φπσο ζεκεηψλεη ν Πιάησλαο, ε βαζχηεξε θαη 

νπζηαζηηθφηεξε κνξθή θηινζνθηθήο κχεζεο. 
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 Πιάησλ, Φαίδξνο 255d6: «Γελ κπνξεί λα ζπιιάβεη γηαηί βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζηνλ 

εξαζηή ζαλ ζε θαζξέπηε».  
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   Σνχηε ινηπφλ ε καλία είλαη ε θαιχηεξε απφ φινπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ην ζείν έξρεηαη κέζα καο θαη έρεη ηελ θαιχηεξε πξνέιεπζε, ηφζν γηα 

εθείλνλ πνπ ηελ έρεη φζν θαη γηα εθείλνλ πνπ ηνπ κεηαδίδεηαη (Φαίδξνο 249c). 

Χζηφζν γηα απηφ ην είδνο θηινζνθηθήο κχεζεο είλαη ηθαλνί πνιχ ιίγνη 

άλζξσπνη. Δθείλεο νη ςπρέο, πνπ δελ έθαλαλ θαζφινπ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πεξηθεξηθή θίλεζε ζηνλ νπξαλφ λα δνπλ θάηη ειάρηζην απφ ην νλ, δελ κπνξνχλ 

λα κεηελζαξθσζνχλ ζε άλζξσπν, γηαηί ζε ζψκαηα αλζξψπσλ κεηελζαξθψλνληαη 

κφλν εθείλεο πνπ έρνπλ δεη έζησ θαη θάηη  απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

νπξαλψλ. Έηζη κφλν νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα έρνπλ αλάκλεζε έζησ θαη ιίγν, 

αλάινγα κε ηελ θχζε ηεο ςπρήο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Έηζη  

εμαζθαιίδεηαη φηη κφλν ν άλζξσπνο κπνξεί λα ζπιιακβάλεη σο έλλνηα ηηο 

πνιιέο αηζζεηεξηαθέο εληππψζεηο θαη λα ηνπο δίλεη ελφηεηα θαη απηφ νθείιεηαη 

ζηελ αλάκλεζε εθείλσλ ηα νπνία είδε θάπνηε ε ςπρή ηνπ (Φαίδξνο, 249b8).
93

 

Δδψ πξνθαλψο ν Πιάησλαο ζαθψο δηαρσξίδεη ηελ έλλνηα απφ ηελ ηδέα, αθνχ 

ζεσξεί φηη ε έλλνηα είλαη αλάκλεζε ηεο ηδέαο. ζεο ςπρέο δελ έρνπλ δεη ηίπνηα 

θαηά ηελ πεξηθνξά ηνπο κπνξνχλ  λα κεηελζαξθσζνχλ ζε δψα θαη ζε ζεξία θαη 

θάπνηε πάιη λα επηζηξέςνπλ ζε άλζξσπν.  Απηφ ππνζηεξίδεη θαη ζηνλ κχζν ηνπ 

Ζξφο κε ηνλ Οξθέα λα επηιέγεη ηε δσή θχθλνπ θαη ηνλ Αγακέκλνλα λα 

μαλαγελληέηαη σο αεηφο.  Οη άιιεο πνπ θάηη ιίγν είδαλ θαη ην μέραζαλ θαηά ηελ 

πηψζε ηνπο θαη θχιεζαλ  εχθνια ζηελ αδηθία θαη παξαζπξφκελεο απφ θαθέο 

ζπλαλαζηξνθέο εδξαίσζαλ ζηελ ςπρή ηνπο ηε ιήζε ηνπ φληνο. Μέλνπλ πνιχ 

ιίγεο γηα απηή ηελ ηθαλφηεηα θηινζνθηθήο κχεζεο θαη νη πεξηζζφηεξεο 

πεξηνξίδνληαη λα ελλννχλ ηνλ έξσηα σο γελεηήζηα πξάμε κε ηε ζηελή ζεκαζία 

ηεο ιέμεο θαη ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ λα δηάγνπλ έλα εζηθφ βίν πνπ δελ 

ηνπο αλαπηχζζεη ηα θηεξά ηεο ςπρήο ηνπο, δηαηεξεί φκσο ηελ επηζπκία λα ηα 

απνθηήζνπλ θάπνηε, αλ ε ηχρε θαη νη ζπλαλαζηξνθέο ην επηηξέςνπλ. 

     ηνλ ιφγν ηεο Γηνηίκαο ζην πκπφζην ε θηινζνθηθή κχεζε κέζσ ηνπ έξσηα 

είλαη κηα δηαδηθαζία ζηαδηαθήο αλέιημεο, φπσο ην αλέβαζκα κηαο ζθάιαο. Ο 

έξσηαο κάο εκθαλίδεηαη σο δαίκνλαο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ αλζξψπνπ θαη ζενχ 
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 Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη θάηη αλάινγν γηα ηε ζρέζε ηεο κλήκεο κε ηελ έλλνηα, φηη δειαδή 

θαη ηα δψα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο κλήκεο αιιά κφλν ν άλζξσπνο κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηηο 

πνιιέο κλήκεο ελφο πξάγκαηνο ζε έλλνηεο, ρσξίο βέβαηα λα ζεσξεί φηη νη έλλνηεο είλαη εηθφλεο 

άπισλ νληνηήησλ, φπσο είλαη νη πιαησληθέο ηδέεο ( Μ.Σ.Φ,980b26). 
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θαη δηακεζνιαβεί απηήλ ηε ζρέζε κεηαθέξνληαο ηα ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπνπο 

ζηνπο ζενχο θαη αληίζηξνθα (202e).
94

 Οιφθιεξε ε θχζε θαίλεηαη λα ζέιεη λα 

νκνηάζεη κε ηνπο ζενχο θαη λα γίλεη αζάλαηε. Παξαηεξνχκε ζηα δψα, γξάθεη ν 

Πιάησλαο, απηή ηελ επηζπκία γηα αζαλαζία, γηαηί, αλ θαη ην θάζε ζπγθεθξηκέλν 

δψν είλαη ζλεηφ, εμαζθαιίδεη κέζσ ηεο γέλλεζεο ηελ αησληφηεηα ηνπ είδνπο. 

Δδψ ν θχθινο δσήο-ζαλάηνπ δελ θιείλεη πνηέ θαη επαλαιακβάλεηαη αελάσο ε 

θπθιηθφηεηα κέζσ ησλ γελλήζεσλ πνπ νθείινληαη ζηνλ έξσηα. Απηφ ζπκβαίλεη 

θαη ζηνλ άλζξσπν αθνχ είλαη θαη δψν θη έηζη ζπληειείηαη ε δηαηψληζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο. Βιέπνπκε εδψ φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα ηεο 

εξαθιείηεηαο ζθέςεο γηα ηελ ελαιιαγή ησλ αληηζέησλ, ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ 

θπθιηθψλ θηλήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ απφ ηνλ Πιάησλα σο κνληέιν 

εξκελείαο ηεο αησληφηεηαο ηνπ θφζκνπ.  

    Χζηφζν εθηφο απφ ηηο θπνθνξίεο ζην ζψκα, ν Πιάησλ ηζρπξίδεηαη κε 

αλαινγηθά επηρεηξήκαηα φηη ππάξρνπλ θαη νη θπνθνξίεο θαη νη γελλήζεηο πνπ 

ζπληεινχληαη ζηελ ςπρή. Σα παηδηά ηεο ςπρήο είλαη ε θξφλεζε, ε δηθαηνζχλε, ε 

ζσθξνζχλε θαη ζπλνιηθά ε αξεηή. Χζηφζν ε ςπρηθή γνληκνπνίεζε ρξεηάδεηαη 

κέζνδν θαη θαζνδεγεηή (εγνχκελν) πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ζηε δσή ησλ 

εξσηηθψλ κπζηεξίσλ. Απφ λένο ινηπφλ πξέπεη λα κάζεη λα εξσηεχεηαη έλα σξαίν 

ζψκα θαη λα γελλά ιφγνπο σξαίνπο γη‟ απηφ. Αθνινχζσο πξέπεη λα δηαγηγλψζθεη 

ηε ζπγγέλεηα ηνπ σο πξνο ηελ σξαηφηεηα κε έλα άιιν σξαίν ζψκα θαη ζε ηειηθή 

αλάιπζε κε φια ηα σξαία ζψκαηα. Αθνινχζσο πξέπεη λα αληηιεθζεί ηελ 

αλσηεξφηεηα ηεο ςπρηθήο νκνξθηάο θαη λα εξσηεχεηαη ηηο σξαίεο ςπρέο θαη ηα 

έξγα ηνπο. Έηζη ζα νδεγεζεί λα ζαπκάζεη ην θάιινο ησλ επηζηεκψλ θαη ζα 

ζεσξήζεη δνπιηθφ θαη κηθξνπξεπέο λα ζαπκάδεη έλα κφλν ζψκα ή κηα κφλν ςπρή 

ή κηα κφλν επηζηήκε. Με ηε γλσζηή ηνπ κέζνδν ν Πιάησλ ηεο ζπλαγσγήο ησλ 

πνιιψλ ζε έλα, ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηεο εξσηηθήο κπζηαγσγίαο ζα ζεαζεί ην 

θάιινο πνπ ελνπνηεί φιεο ηηο επηκέξνπο εθθάλζεηο ηνπ. Ζ ζέαζε απηή έρεη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ εμαίθλεο, φπσο καο ιέεη : 

« ἐμαίθλεο θαηφςεηαί ηη ζαπκαζηφλ ηήλ θχζηλ θαιφλ» (πκπφζην 210e3). 
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Πιάησλνο, πκπφζην (2012), θείκελν, κεηάθξαζε θαη εξκελεία Η.πθνπηξή, Αζήλα, 

Η.Γ.Κνιιάξνπ. 
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      Σν θάιινο απηφ δελ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηζεηηθήο δηπνιηθφηεηαο. 

Δίλαη αηψλην θαη αλαιινίσην, δελ γελληέηαη θαη δελ ράλεηαη, δελ απμάλεηαη θαη 

δελ κεηψλεηαη, δελ είλαη σξαίν απφ κηα άπνςε θαη άζρεκν απφ κηα άιιε, δελ 

είλαη σξαίν  ηψξα θαη αχξην δελ είλαη, νχηε αλαθνξηθά κε θάηη είλαη σξαίν θαη 

αλαθνξηθά κε θάηη άιιν δελ είλαη σξαίν, νχηε γηα θάπνηνπο σξαίν θαη γηα 

άιινπο άζρεκν. Αθνινχζσο θαη κε νξνινγία πνπ ζπκίδεη ηνλ Φαίδσλα θαη ηελ 

εηζαγσγή ηεο ζεσξίαο ησλ ηδεψλ, ν Πιάησλαο ζε ηειηθή αλάιπζε ππνζηεξίδεη 

φηη πξέπεη λα θαληαζηνχκε φηη ην θάιινο δελ εμαξηάηαη απφ φ,ηη κεηέρεη ζε 

απηφ: 

 

ἀιι‟ αὐηφ θαζ‟ αὐηφ κεζ‟ αὑηνῦ κνλνεηδέο ἀεί ὂλ, ηά δέ ἂιια πάληα θαιά ἐθείλνπ 

κεηέρνληα ηξφπνλ ηηλά ηνῦηνλ, νἷνλ γηγλνκέλσλ ηε ηῶλ ἂιισλ θαί ἀπνιιπκέλσλ 

κεδέλ ἐθεῖλν κήηε ηη πιένλ κήηε ἐιαηηνλ γίγλεζζαη κεδέ πάζρεηλ κεδέλ 

(πκπφζην, 211b). 

 

Αιιά σο θάηη πνπ ππάξρεη κφλν ηνπ, απηνηειψο, κε ηνλ εαπηφ ηνπ, εληαίν ζηε 

κνξθή, αηψλην, φια δε ηα άιια σξαία κεηέρνπλ εθείλνπ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε, 

κε ηε γέλεζε θαη ηνλ αθαληζκφ εθείλσλ, εθείλν κήηε αχμεζε κήηε ειάηησζε 

θακία λα πθίζηαηαη κήηε θαλέλα άιιν επεξεαζκφ.  
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ςμπεπάζμαηα 

 

     Θεκειηαθφ ζηνηρείν γηα ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο ησλ ηδεψλ είλαη ε 

νκνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ζεφ πνπ κπνξεί λα πξαγκαησζεί θιηκαθσηά θαη  

ζηνλ βαζκφ πνπ ν άλζξσπνο ζηξέθεηαη απφ ηνλ αηζζεηφ θφζκν ζηνλ λνεηφ. Ζ 

αίζζεζε είλαη θνηλή ηδηφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ θαη δελ νδεγεί απφ 

κφλε ηεο ζηε γλψζε. Ο λνπο φκσο πνπ νκνηάδεη κε ηνλ ζεφ, φηαλ απειεπζεξσζεί 

απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο, κπνξεί λα νδεγεζεί ζηε γλψζε.  Ζ κεζνδνινγία 

ηεο αλάκλεζεο βαζίδεηαη ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ςπρήο απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

ζψκαηνο θαη ζηνλ έιεγρν ησλ επηζπκηψλ ηνπ. Ζ αλάκλεζε ησλ ηδεψλ είλαη κηα 

βαζηά εξσηηθή δηαδηθαζία πνπ αγθαιηάδεη αξρηθά ηνλ αηζζεηφ θφζκν κε 

απψηεξν φκσο ζθνπφ ηελ άλνδν κέζσ ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο ζηελ ηδέα 

απηή θαζαπηή. Ζ ελφηεηα ηεο θχζεο επηηξέπεη απηή ηελ αλαγσγή, αθνχ αηηίεο 

ησλ αηζζεηψλ είλαη νη ηδέεο θαη ππάξρεη αζέαηε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

Βαζχηεξε πεπνίζεζε ηνπ Πιάησλα είλαη φηη ν άλζξσπνο έρεη έξσηα γηα ην θαιφ, 

γηαηί έρεη γλσξίζεη ηηο ηδέεο κε ηελ αζάλαηε ςπρή ηνπ πξηλ αθφκα απηή 

κεηελζαξθσζεί. Μπνξεί ινηπφλ, επεηδή έρεη πξντδεαζζεί, λα νδεγεζεί ζηελ 

αλάκλεζε ησλ ηδεψλ, αλ έρεη θαηάιιειε θχζε θαη νδεγφ. Ο θαζνδεγεηήο, πνπ 

εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ σθξάηε, δελ δηδάζθεη, αιιά νδεγεί ηνλ καζεηή λα 

ζπκεζεί ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε πνπ θέξεη. Με ηελ έλλνηα απηή ε κάζεζε 

είλαη γέλλεζε ηεο γλψζεο πνπ θπνθνξνχληαλ ζηελ ςπρή ηνπ καζεηή. Ζ 

νξνινγία ηεο κεζφδνπ πνπ νλνκάδεηαη καηεπηηθή,  ζην Μέλσλα, ην  πκπφζην 

θαη ηνλ Θεαίηεην είλαη κε φξνπο ηεο γέλλεζεο, δειαδή «ηίθησ», «θπνθνξψ», 

«καία» θ.ι.π. Καξπφο ηεο δηάζξσζεο ησλ ηδεψλ ζε ζρέζεηο ηεξαξρίαο θαη 

ζηαζεξφηεηαο είλαη ε ππνζεηηθή κέζνδνο πνπ εκθαλίδεηαη πην θαζαξά ζηα 

καζεκαηηθά θαη επεθηείλεηαη απφ ηνλ Πιάησλα ζε θηινζνθηθή κέζνδν γηα θάζε 

πεξηνρή ηνπ επηζηεηνχ κέρξη ηελ άλνδν ζην αγαζφ ζχκθσλα κε ηελ Πνιηηεία θαη 

ην πκπφζην.  Ζ αιήζεηα κε ηε κέζνδν απηή γίλεηαη έλλνηα ηεο ινγηθήο, ε ςπρή 

ζηξέθεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο θαη βξίζθεη ηελ αιήζεηα κέζα ηεο. 

     ια απηά φκσο δελ γελλήζεθαλ απφ ην κεδέλ, αιιά ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

ζπλνκηιίαο ηνπ σθξάηε θαη ηνπ Πιάησλα κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηδεαιηζκνχ θαη 

ηδηαίηεξα κε ηελ ππζαγφξεηα παξάδνζε. Απφ ηελ ππζαγφξεηα παξάδνζε 
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δηδάρηεθε ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο, ηε κεηελζάξθσζε, αιιά θαη ην ζηαζεξφ θαη 

αλαιινίσην ππφβαζξν ηνπ θφζκνπ κε βάζε ηνπο αξηζκνχο, απφ ηνλ Παξκελίδε 

ηελ έκθαζε ζην αλαιινίσην λνεηφ νλ θαη απφ ηνλ Ζξάθιεηην ηε γεληθεπκέλε 

έλλνηα ηνπ θνζκηθνχ θχθινπ θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα ηεο γέλλεζεο θαη ηεο 

θζνξάο. 

   Με ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο ν Πιάησλαο πέηπρε λα μεπεξάζεη ηνλ ζρεηηθηζκφ 

θαη λα αληηζηξέςεη ηε ζνθηζηηθή ζηξνθή πνπ επηθεληξψζεθε  ζηνλ άλζξσπν θαη 

ζε ηειηθή αλάιπζε πέηπρε λα αλαγάγεη ηνλ άλζξσπν ζηελ ελφηεηα ηεο θχζεο 

κέζσ ηεο θηινζνθηθήο θάζαξζεο απφ θάζε ππνθεηκεληθφηεηα. Γηαηί ε 

ππνθεηκεληθφηεηα θαη ν ζρεηηθηζκφο είλαη αηηίεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη ν 

Πιάησλ νλεηξεχηεθε κηα ζηαζεξή νληνινγηθή θαη γλσζηηθή δνκή πνπ ζα 

εμαζθάιηδε ηελ πνιηηηθή θαη εζηθή ζηαζεξφηεηα κε ηελ αλάκλεζε ησλ ηδεψλ. 
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