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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 Ζ αλά ρείξαο εξγαζία ζηνρεχεη θαηαξράο λα αλαδείμεη ηηο νληνινγηθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξσηνο, έηζη φπσο απηέο αλαδεηθλχνληαη ζε δχν θαηεμνρήλ 

ζπζηεκαηηθνχο πιαησληθνχο δηαιφγνπο, ην Σπκπόζηνλ θαη ηνλ Φαίδξνλ. Δπηιέγνπκε 

δηά κηαο αλαιπηηθήο – εξκελεπηηθήο πξνζεγγίζεσο ζε πξνζδηνξηζκέλα ρσξία ησλ δχν 

πιαησληθψλ δηαιφγσλ λα εζηηάζνπκε ζηα φζα πεξί έξσηνο δηαιακβάλνληαη εθεί, θαη, 

ζπλαθφινπζα, δηά ζπλζεηηθψλ θξίζεσλ ή ζεσξήζεσλ λα πξνβνχκε ζηελ αλαδήηεζε 

νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζηα πεξί έξσηνο ιερζέληα απφ ηνλ πιαησληθφ σθξάηε. 

Πέξαλ, σζηφζν, ηνπ πεξηερνκέλνπ, επειπηζηνχκε λα αλαδείμνπκε ζρέζεηο, ζπλάθεηεο ή 

απνθθιίζεηο πνπ αθνξνχλ ζην χθνο, ζηνλ ιφγν ή θαη ζηελ δνκή ησλ δχν θεηκέλσλ.  

 Βεβαίσο ην εγρείξεκά καο έρεη απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο ηελ έξεπλα επί ησλ 

πιαησληθψλ ζεκάησλ ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ αλαδήηεζε ηεο πθήο ηνπ πιαησληθνχ 

έξσηνο. ε κία απζηεξή φκσο ζπγθξηηηθή ζπλεμέηαζε ησλ δχν δηαιφγσλ, εμ φζσλ 

γλσξίδνπκε, ην δήηεκα δελ έρεη επαλαηεζεί. Δπηπιένλ, νθείινπκε λα ζέζνπκε ππ’ φςηλ 

ηνπ αλαγλψζηε καο, φηη αθξηβψο επεηδή νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο επί ηνπ δεηήκαηνο 

πνπ εμεηάδνπκε ηίζεληαη πξάγκαηη ζε κείδνλα βαζκφ, ζα εζηηάζνπκε ζε κειεηεηέο πνπ, 

θαηά ηελ εθηίκεζή καο, έρνπλ δηακνξθψζεη παξαδνζηαθά ην εξκελεπηηθφ πιαίζην 

πξνζέγγηζεο ησλ πιαησληθψλ θεηκέλσλ. Ο A. E. Taylor, ν Η. Θενδσξαθφπνπινο, ν Η. 

πθνπηξήο, ν Κ. Γεζπνηφπνπινο είλαη ελδεηθηηθά εθείλνη πνπ δηέλνημαλ κε 

επηζηεκνληθή αθξίβεηα θαη κεζνδηθφηεηα ηηο δχζβαηεο αηξαπνχο ηεο πιαησληθήο 

δηαλφεζεο. Ζ «αζθάιεηα» πνπ πξνζδίδεη ην έξγν ηνπο σο πξνο ηα πιαησληθά δεηήκαηα 

είλαη πξάγκαηη πξνζδηνξηζηηθή θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δηαηππψζεσλ 

θάζε λένπ κειεηεηή.  

 Κιείλνληαο ην επζχλνπην απηφ πξνινγηθφ ζεκείσκα, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνπο Καζεγεηέο κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα ηεο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ γηα φζα κε αγάπε κνπ 

πξνζέθεξαλ. Κχξηα φκσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Καζεγήηξηά καο θ. Ξαλζάθε-

Καξακάλνπ πνπ κε αγάπε θαη κεζνδηθφηεηα φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ ζπλέδξακε ηεο 

πξνζπάζεηά καο, νδεγψληαο καο ζηαδηαθά λα αληηιεθζνχκε θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πσο ην αμηαθφ πεξηερφκελν ηεο γλψζεο, φζνλ αθνξά ζηελ 

αλαδήηεζε θαη ζηελ εγθφιπσζή ηεο, πξνυπνζέηεη θχξηα θαη θαίξηα κηαλ 

θαηλνκελνινγηθνχ ηχπνπ αλάδπζε ηνπ πξνζψπνπ: « κίαλ ἐλζπλείδεηνλ ὑπέξβαζηλ ηνῦ 

ἑαπηνῦ».  
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Λίγα ιωγηα γηα ηολ Πιάηφλα 

 Ο Πιάησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο ζηνραζηέο ηεο παγθφζκηαο 

ηζηνξίαο. Ζ θηινζνθηθή ηνπ ζθέςε έρεη αλακθίβνια ζεκαδέςεη θαηά ηξφπν 

αλεπαλάιεπην ην ζηνραζκφ γεληθφηεξα ζην πιαίζην ηεο δπηηθήο αιιά θαηά πξνέθηαζε 

θαη ζε έλαλ βαζκφ θαη ηεο παγθφζκηαο θηινζνθίαο. 

 Σν ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Πιάησλνο ζα ιέγακε πσο είλαη αξρηθά κλήκε θαη θήκε, 

εμηδαληθεπηηθή ηνπ βίνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ ήζνπο θαη ηεο ζθέςεο ελ γέλεη ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ ηνλ ζεκάδεςε πλεπκαηηθά: ηνπ σθξάηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζε απηφ ην 

ίδην έξγν, εθδηπιψλεηαη κε καεζηξία θαη κε αλάπηπμε, ε νπνία είλαη επκέζνδε θαη 

πνιχπηπρε, ε δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ ηνπ Πιάησλνο. 

Ζ θηινζνθία ηνπ Πιάησλνο είλαη ζε απφιπηε ερζξφηεηα πξνο θάζε δνγκαηηζκφ, 

πξνο θάζε ζηαηηθή ζεψξεζε. ξγαλφ ηεο είλαη ε εξψηεζε΄ ζθνπφο ηεο εξψηεζεο είλαη ε 

αλαδσνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζέκα γηα ηε ζθέςε 

καο. Μφλν φηαλ αξρίδεη ν άλζξσπνο λα εξσηά γηαηί απηφ θαη φρη εθείλν, γηαηί απηφ έηζη 

θαη φρη αιιηψο, εκθαλίδνληαη ηα αληηθείκελα ηα νπνία αθνξά ε εξψηεζε ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο δπλακηθφηεηα. Μφλνλ φ,ηη είλαη πξνβιεκαηηθφ έρεη θάπνηα αμία, κφλνλ 

εθείλν πνπ καο γίλεηαη πξφβιεκα είλαη άμην λα ειθχζεη ηελ πξνηίκεζή καο, ηελ αγάπε 

καο, ην κίζνο καο, ηε ζπκπάζεηά καο θαη ηελ αληηπάζεηά καο. 

 Σα πιαησληθά έξγα, εθηφο απφ ηελ Απνινγία Σσθξάηνπο θαη ηηο Επηζηνιέο, είλαη 

γξακκέλα ζε κνξθή δηαιφγνπ θαη παξάιιεια εκθαλίδνληαη θαηά θάπνην ηξφπν ζαλ κηα 

δσληαλή ζπδήηεζε κεηαμχ δχν ζπδεηεηψλ, ζηνηρείν άιισζηε ην νπνίν ηνληδφηαλ θαη είρε 

κεγάιε ζεκαζία φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζηελ πιαησληθή Αθαδεκία. Δδψ 

είλαη ελδεηθηηθφ πσο σο θεληξηθή θηγνχξα ησλ έξγσλ ζρεδφλ πάληα (εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηνπ έξγνπ «Νφκνη») εκθαλίδεηαη ν σθξάηεο, αθφκα θαη φηαλ θαίλεηαη λα 

είλαη έλαο απιφο αθξναηήο.  

 Σελ ίδηα ζηηγκή, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζε απηνχο ηνπο δηαιφγνπο, ν 

αλαγλψζηεο παξαθνινπζεί φιεο ηηο ηδέεο θαη απφςεηο ηηο νπνίεο εθθξάδεη ν θαζέλαο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο νκηιεηέο. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε δξακαηηθή δνκή ησλ δηαιφγσλ 

θαη κέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία είλαη εχινγν ην εξψηεκα αλ ε ζηάζε ηνπ Πιάησλνο 

είλαη νπδέηεξε έλαληη ησλ δηαθφξσλ γλσκψλ πνπ εθθξάδνληαη, ζην πιαίζην ίζσο ηεο 
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πεπνίζεζήο ηνπ γηα ηελ πνιππηπρία ηεο αιήζεηαο, ψζηε λα πξέπεη επνκέλσο λα 

απνδερφκαζηε δηάθνξεο ζέζεηο. Απφ ηελ άιιε έρεη εθθξαζηεί φκσο θαη ε πεπνίζεζε πσο 

αζρέησο ηνπ αλ ε θαζεκηά άπνςε παξνπζηάδεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

(ηδηαίηεξα ζε ζπλάθεηα πξνο ηα εθθξαζηηθά κέζα) ν Πιάησλ (θαη απφ φζν θαίλεηαη απηφ 

είλαη θαη ην πην πηζαλφ) ζην ηέινο, θαη κέζα απφ ην παηρλίδη ηεο αληηπαξάζεζεο ησλ 

επηρεηξεκάησλ θαη ησλ ιεθηηθψλ ζρεκάησλ, δείρλεη πξνηίκεζε πξνο ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο, νη νπνίεο εθθξάδνληαη κε ην ζηφκα ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ σθξάηνπο. Γχν ηέηνηα 

δηαινγηθά έξγα, θαη ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, είλαη ην 

Σπκπόζηνλ θαη ν Φαίδξνο.  

ην Σπκπόζηνλ θαη ζην Φαίδξν ν Πιάησλ αθνινπζεί κηα κέζνδν εληειψο 

ηδηαίηεξε, γηαηί, ελψ νη άιινη δηάινγνη είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ ζπληεζεί ζχκθσλα κε κηα 

κέζνδν δηαιεθηηθήο πνξείαο θαη επηηξέπνπλ απφερνπο πξνγελέζηεξσλ απφςεσλ, κφλν ην 

Σπκπόζηνλ θαη ν Φαίδξνο, αλάινγα κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχνληαη, κπνξνχλ λα 

εμεηθνλίδνπλ κηα πνξεία απνθάιπςεο, θξηηηθήο θαη αλάιπζεο γηα λα θηάζεη ζηελ 

απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο ηνπ έξσηα. 
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Υρωλος ζσγγραθής- σπωζεζε σκποζίοσ 

Σν ρξφλν ηεο ζπγγξαθήο ηνπ Σπκπνζίνπ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε  απφ ην ιφγν 

ηνπ Αξηζηνθάλε, ζηνλ νπνίν γίλεηαη ππαηληγκφο ζηα  ζχγρξνλα γεγνλφηα (193 a «λπλὶ δὲ 

δηὰ ηὴλ ἀδηθίαλ δηῳθίζζεκελ ὑπὸ ηνῦ ζενῦ, θαζάπεξ Ἀξθάδεο ὑπὸ 

Λαθεδαηκνλίσλ»).Αλαθέξεηαη ζην έηνο 385 π.Υ. φηαλ νη παξηηάηεο θαηέιπζαλ ηα ηείρε 

ηεο Μαληηλείαο, ηεο πφιεο ε νπνία πάληα πξσηνζηαηνχζε ζηελ αληηιαθσληθή πνιηηηθή 

ζηελ Αξθαδία ππφ ηελ επηξξνή ηνπ Άξγνπο ή ησλ Αζελψλ. Σν πκπφζηνλ αλήθεη ζε κηα 

πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ Πιάησλνο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο αιιά 

θαη ηεο ςπρηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Μφιηο είρε γπξίζεη απφ ην πξψην ηνπ ηαμίδη (388 π.Υ.) 

θαη είρε ηδξχζεη ηελ Αθαδεκία. Μεηά ην δξάκα ηνπ 399 π.Υ., ηελ θαηαδίθε δειαδή θαη 

ην ζάλαην ηνπ σθξάηνπο, ε επηηπρία ηεο Αθαδεκίαο ήηαλ ηφζν κεγάιε ψζηε έλα πιήζνο 

ζπγθινλίδεη ην θήξπγκά ηνπ. Ο Έξσο γίλεηαη ρεηξαγσγφο πξνο ηε θηινζνθία, ιαρηάξα 

καδί θαη ραξά, πφζνο θαη φιβνο ηνπ απνιχηνπ
1
. 

Σψξα νινθιεξψλεηαη ζηε ζπλείδεζή ηνπ ε κνξθή ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ. Σψξα 

πνπ ν πξψηνο πφλνο απφ ην ρακφ ηνπ, ε νξγή γηα ην έγθιεκα ηνπ 399 π.Υ. , ην κίζνο ηνπ 

ππνρσξεί ζε έλα αίζζεκα καθαξηφηεηαο θαη επδαηκνλίαο. Ο σθξάηεο δελ είλαη πιένλ ν 

δίθαηνο ν αδηθνζθνησκέλνο θαη ε αλάκλεζή ηνπ δελ πιεγψλεη` εμπςψλεη, ιπηξψλεη, 

γαιελεχεη. Ο πφλνο γίλεηαη δίδαγκα. 

Σν Σπκπόζηνλ είλαη έξγν ην νπνίν μεθηλά κε ηελ ζπλήζε δηαινγηθή κνξθή γηα λα 

εμειηρζεί δνκηθά ζηε ζπλέρεηα ζε κηα ζπλερή αθήγεζε. Ωο πξνο ηε δνκή ηνπ 

παξαθνινπζνχκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν είλαη κηα αθήγεζε θάπνηνπ αηφκνπ, ηνπ 

Απνιιφδσξνπ, πξνο θάπνηνλ θίιν ηνπ ηνλ Δηαίξν, ελψ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ Αζήλα 

πεξί ην 400 π.Υ. δψληνο ηνπ σθξάηνπο. Σν πκπφζηνλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 416 π.Υ. , 

φπσο καο ελεκεξψλεη ν ζπγγξαθέαο (173 Α «ὅηε ηῆ πξώηῃ ηξαγῳδίᾳ ἐλίθεζελ 

Ἀγάζσλ»).Γειαδή ην ζπκπφζην ηνπ Αγάζσλα έγηλε ην 416 π.Υ., ε αλαδηήγεζε πεξί ην 

400 π.Υ. θαη ε ζπγγξαθή πεξί ην 385 π.Υ.
2
. Πξνο ηη απηφ; Ο Πιάησλ καο  κεηαθέξεη ζε 

κηα επνρή δφμαο θαη αθκήο ηεο πφιεο ήζειε λα πεξηγξάςεη κηα αηκφζθαηξα γαιήλεο θαη 

επηπρίαο. Ο σθξάηεο απέρεη πνιχ, 17 νιφθιεξα ρξφληα απφ ηε ζπκθνξά ηνπ 399 π.Υ.. 

                                                           
1
 Συκουτρήσ Ι, 2009, ςελ 19 
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Δίλαη αθφκα γειαζηφο θαη αγαπεηφο, ηχπνο γεκάηνο παξαδνμφηεηεο ζηε δηαγσγή θαη ζηα 

ιφγηα ηνπ, αιιά πάλησο ν πεξηδήηεηνο ζχληξνθνο, ν εχζπκνο ζπδεηεηήο
3
. Γελ είρε αθφκα 

ζπζζσξεπζεί ην ππφθσθν κίζνο θαη ε θαρππνςία ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηνπ 

πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, φηαλ ε λεπξηθφηεηα απφ ηηο ζπκθνξέο θαη ηελ απεξίγξαπηε 

δπζηπρία θαη ν δηαξθψο απμαλφκελνο θαλαηηζκφο ησλ θίισλ ηνπ είρε απιψζεη γχξσ ηνπ 

ην καχξν ζχλλεθν ηεο αληηπάζεηαο. ιε απηή ε αλαπφιεζε ησλ σξαίσλ εκεξψλ θαη ε 

ππνδήισζε ηεο ζιηβεξήο ζπλέρεηαο δελ είλαη παξά έλα ζθεληθφ βάζνο, απφ ην νπνίν ζα 

πξνβάιιεη πεξηζζφηεξν αλάγιπθε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ σθξάηνπο. 

Απφ ηε βξαδηά πνπ αθνχζηεθαλ νη εξσηηθνί ιφγνη ρξφληα πηα έρνπλ πεξάζεη. ,ηη 

ήηαλ ζπκπησκαηηθφ έρεη ζβήζεη θαη έρεη κεηαηνπηζηεί ζηε ζθνηεηληά ηεο ιήζεο. Μφλν 

φ,ηη είλαη αμηφινγν έρεη θξαηεζεί ζηεο κλήκεο ην βαζίιεην ζπγθξαηεκέλν απφ αδηάθνπε 

δηακλεκνλεπηηθή κειέηε. Έηζη ζα παξνπζηαζηεί κφλν φ,ηη ήηαλ αμηνκλεκφλεπην, φ,ηη 

μεθεχγνληαο απφ ην ηπραίν αμίδεη λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ θφζκν πνπ αληηζηέθεη ζηε ιήζε 

θαη ζην ζάλαην. Καη είλαη απηφ ιφγνη εξσηηθνί: φρη ζηε ζεκαζία φηη πξφθεηηαη γηα 

«ιφγνπο πεξί έξσηνο», αιιά ζηε ζεκαζία φηη κέζα απφ απηνχο αθνχγεηαη ε θσλή θαη ε 

νκηιία ηνπ ίδηνπ ηνπ έξσηνο, απνθαιππηηθή απηνεκθάληζε ηεο ζετθήο νληφηεηαο κέζα 

ζηελ πεξηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ ιφγνπ. 

Οη ιφγνη πεξί Έξσηα είλαη ην θχξην πεξηερφκελν ηνπ πκπνζίνπ. Σν ππνδειψλεη 

ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ζηελ αξρή  (172 b «ηλ ἄιισλ ηλ ηόηε ἐλ ηῶ ζπλδείπλῳ 

παξαγελνκέλσλ, πεξὶ ηλ ἐξσηηθλ ιόγσλ ηίλεο ἦζαλ»).Ζ ζπδήηεζε αξρίδεη κε ην ιφγν 

ηνπ Φαίδξνπ, πνπ ππνζηεξίδεη, φηη ν Έξσηαο είλαη έλαο απφ ηηο αξραηφηεξεο ζεφηεηεο. 

Δλψ έλαο πηζηφο θίινο είλαη ε κεγαιχηεξε επηπρία, ν έξσηαο είλαη απηφο πνπ καο θάλεη 

λα θάλνπκε ηηο εξσηθφηεξεο πξάμεηο (178 d- e «θεκὶ ηνίλπλ ἐγὼ ἄλδξα ὅζηηο ἐξᾷ, εἴ ηη 

αἰζρξὸλ πνηλ θαηάδεινο γίγλνηην ἢ πάζρσλ ὑπό ηνπ δη᾽ ἀλαλδξίαλ κὴ ἀκπλόκελνο, νὔη᾽ 

ἂλ ὑπὸ παηξὸο ὀθζέληα νὕησο ἀιγζαη νὔηε ὑπὸ ἑηαίξσλ νὔηε ὑπ᾽ ἄιινπ ηαὐηὸλ δὲ 

ηνῦην θαὶ ηὸλ ἐξώκελνλ ὁξκελ, ὅηη δηαθεξόλησο ηνὺο ἐξαζηὰο αἰζρύλεηαη, ὅηαλ ὀθζῆ 

ἐλ αἰζρξῶ ηηλη ὤλ»). Ο Έξσηαο είλαη κέγα ζεφο θαη απηή ε δηαθήξπμε ζα απνηειέζεη ην 

ζχλζεκα φισλ ησλ θαηνπηλψλ ιφγσλ, κέρξη φηνπ ν σθξάηεο απνδείμεη φηη ν έξσηαο 

είλαη φρη ζεφο ,αιιά δαίκσλ. 

                                                           
3
 Συκουτρήσ Ι, 2009, ςελ 23 
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Ο Παπζαλίαο θέξλεη ηνλ έξσηα ζε ζρέζε κε ηε ζεά Αθξνδίηε, θαη ππνζηεξίδεη 

φηη φπσο ε Αθξνδίηε έρεη δχν θχζεηο, ηελ αλζξψπηλε θαη ηε ζετθή, έηζη θαη ν έξσηαο έρεη 

δχν κνξθέο. Ο ζαξθηθφο έξσηαο απνζθνπεί ζηελ απιή ηθαλνπνίεζε, ελψ ν αλψηεξνο 

έξσηαο επηθέξεη ηελ παληνηηλή έλσζε κε ηνλ αγαπεκέλν ή ηελ αγαπεκέλε.  

Ο γηαηξφο Δξπμίκαρνο απφ ηαηξηθήο άπνςεο βιέπεη ηνλ έξσηα ζαλ κηα ζπγθπξία 

ηεζζάξσλ εξσηηθψλ δπλάκεσλ πνπ θαηνηθνχλ κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα: ε δέζηε, ην 

θξχν, ε πίθξα θαη ε γιχθα. Ο Αξηζηνθάλεο επηρεηξεί λα απνδείμεη ηε δχλακε ηνπ έξσηα 

κε ην κχζν ησλ ζθαηξηθψλ αλζξψπσλ, πνπ ήηαλ εξκαθξφδηηνη. Δίραλ ηφζν κεγάιε 

δχλακε, πνπ νη ζενί ηνπο έθνςαλ ζηελ κέζε θαη απφ ηφηε ην έλα κηζφ αλαδεηάεη ην άιιν. 

Ο Αγάζσλ κε κεγάιε ξεηνξηθή ηθαλφηεηα θαη κε ηε βνήζεηα ινγηθψλ απνδείμεσλ ιέεη 

πσο ν έξσηαο είλαη έλαο ζεφο πνπ είλαη αηψληα λεαξφο, ηξπθεξφο, παλέκνξθνο, δίθαηνο, 

ζψθξσλ, ηνικεξφο θαη ζνθφο. Πξνο ηηκή ηνπ ηξαγνπδάεη θαη έλαλ χκλν. Δίλαη εθείλνο 

νπ κηιά γηα ηνλ έξσηα θαζεαπηφλ θαη φρη γηα ηνλ έξσηα σο ζεζκφ. Μαο πξνεηνηκάδεη γηα 

ηηο ζεσξίεο ηεο Γηνηίκαο: ηελ ππέξβαζε δειαδή ηεο δηαλζξψπηλεο ζρέζεο πξνο ηηο 

αηψληεο πξαγκαηηθφηεηεο, πνπ ζα απνηειέζεη ηελ εηδηθή εηζθνξά ηεο Γηνηίκαο.  

 Δθείλε ηελ ζηηγκή παξνπζηάδεηαη ν σθξάηεο, ζπγθεληξσκέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ 

θαζπζηεξεί θαη ιεζκνλείηαη. Γεκηνπξγεί έηζη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ κπζηεξηψδνπο, εληφο 

ηεο νπνίαο πξέπεη λα αθνπζζνχλ ηα κπζηαγσγήκαηα ηεο Γηνηίκαο. Ο σθξάηεο 

εκθαλίδεηαη ζηελ είζνδν ηειεπηαίνο, ηειεπηαίνο φρη απφ καηαηφδνμε επηζπκία λα αθήζεη 

λα ηνλ πεξηκέλνπλ, αιιά απφ ηελ δήηεζε ηεο αιήζεηαο. Ο ίδηνο ιέεη φηη δελ μέξεη λα πεη 

ηίπνηα (175d-e νἶκαη γάξ κε παξὰ ζνῦ πνιιο θαὶ θαιο ζνθίαο πιεξσζήζεζζαη. ἡ κὲλ 

γὰξ ἐκὴ θαύιε ηηο ἂλ εἴε, ἢ θαὶ ἀκθηζβεηήζηκνο, ὥζπεξ ὄλαξ νὖζα, ἡ δὲ ζὴ ιακπξά ηε 

θαὶ πνιιὴλ ἐπίδνζηλ ἔρνπζα, ἥ γε παξὰ ζνῦ λένπ ὄληνο νὕησ ζθόδξα ἐμέιακςελ θαὶ 

ἐθθαλὴο ἐγέλεην πξῴελ ἐλ κάξηπζη ηλ Ἑιιήλσλ πιένλ ἢ ηξηζκπξίνηο»). Ζ ηέξεηα 

Γηνηίκα φκσο ηνπ αλέζεζε λα κεηαθέξεη φηη ν έξσηαο είλαη έλαο δαίκνλαο, πνπ 

κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ ζλεηψλ θαη ησλ αζαλάησλ. Ξαθληθά εκθαλίδεηαη ν Αιθηβηάδεο, 

πνιχ κεζπζκέλνο θαη κε ηε κνξθή ελφο Γηφλπζνπ. ινη νη παξεπξηζθφκελνη ζέινπλ λα 

ηνπο θάλεη παξέα, αιιά ν Αιθηβηάδεο ζηξέθεηαη κφλν ζην σθξάηε θαη ηνλ επαηλεί.  
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Τπωζεζε Φαίδροσ   

Αθήλνληαο πξνο ην παξφλ ηα φζα ελδηαθέξνληα εμηζηνξνχληαη ζην πιαησληθφ 

Σπκπόζηνλ  θαη πξνσζψληαο ηηο εηζαγσγηθέο αλαθνξέο καο ζα πξαγκαηεπζνχκε ηψξα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ πιαησληθνχ Φαίδξνπ. Ο δηάινγνο απηφο εκθαλίδεη πξάγκαηη δνκή 

απινχζηεξε ηνπ Σπκπνζίνπ. Ο σθξάηεο ηπραία ζπλαληά ηνλ Φαίδξν, ν νπνίνο 

αθνινπζψληαο ηαηξηθέο ζπκβνπιέο, βγήθε γηα πεξίπαην ζηελ εμνρή, έμσ απφ ηα ηείρε. 

Απνθαζίδεη λα ηνλ ζπλνδεχζεη θαη γξήγνξα ν Αζελαίνο θηιφζνθνο ηνλ κεηαπείζεη 

πξνθεηκέλνπ λα θαζίζνπλ ζηηο φρζεο ηνπ Ηιηζζνχ ζηελ ζθηά ελφο πιαηάλνπ. ην ζεκείν 

απηφ μεθηλά θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπδήηεζε, ε νπνία δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξηο 

ππνελφηεηεο: ζην πξννίκην ηνπ δηαιφγνπ φπνπ δίδνληαη νη εηζαγσγηθέο πξνθείκελεο ηνπ 

θεηκέλνπ ( 227 a- 230 e ), ζηνλ ιφγν ηνπ Λπζία ( 230 e- 234 c ), ζηνλ πξψην ιφγν ηνπ 

σθξάηε ( 237 a- 241 d ) θαη ηέινο ζηνλ δεχηεξν ιφγν ηνπ σθξάηε- Παιηλσδία ( 244 e- 

256 e ). εκεησηένλ εδψ φηη, νη ελ ιφγσ ππνελφηεηεο ζπληζηνχλ ην πξψην κέξνο ηνπ 

δηαιφγνπ, αθνχ, φ,ηη αθνινπζεί χζηεξα απφ ηελ παιηλσδία έσο ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, 

ζπληζηά ην δεχηεξν, ην θξηηηθφ, δηαιεθηηθφ κέξνο ηνπ δηαιφγνπ.  

 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θχξηα ζέζε ζηελ πξνβιεκαηηθή πνπ 

αλαπηχζζεηαη θαη ζηνλ πιαησληθφ Φαίδξν θαηέρεη ν έξσηαο. Ο δηάινγνο, μεθηλψληαο κε 

ηνλ ιφγν ηνπ Λπζία, έξρεηαη λα θαηαδείμεη ηελ ζιηβεξή θαηάπησζε ηνπ έξσηνο ζε 

επίβνπιε παηδεξαζηία, θπξίαξρε κάιηζηα ζηα πςειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο 

αξραίαο Αζήλαο. Ο πξψηνο ιφγνο ηνπ σθξάηε φκσο, πξνζδίδεη ζηελ ζεκαηηθή ηνπ 

θεηκέλνπ ηηο δένπζεο ινγηθέο- ελλνηνινγηθέο δηαζηάζεηο πνπ ηεο αξκφδεη, απνηξαβψληαο 

ηνλ αλαγλψζηε απφ ηελ ξερφηεηα ή ηελ ειαθξφηεηα πνπ δηαθαηέρνπλ νη ζνθηζηηθέο 

εξκελείεο. Ο δεχηεξνο ιφγνο ηνπ Αζελαίνπ θηινζφθνπ, ε παιηλσδία, αλαβηβάδεη, θαηά 

ηνλ Η. Θενδσξαθφπνπιν, ηνλ αλαγλψζηε έσο ηνλ ππεξνπξάλην ηφπν, φπνπ είλαη ζε ζέζε 

πιένλ λα δεη ηηο ηδέεο ζηελ απφιπηε, θαζάξηα θαη ιακπξή πθή ηνπο. Ο έξσο, ζηελ γλήζηα 

θαη απζεληηθή κνξθή ηνπ απνηειεί ηνλ ελνπνηεηηθφ – παηδεπηηθφ εθείλν παξάγνληα πνπ 

γνληκνπνηεί θαη επηζθαιίδεη ηελ ζρέζε σξίκνπ θαη λεψηεξνπ αλζξψπνπ, φπνπ ν κελ 

πξψηνο θαηέρεη ηελ ζέζε ηνπ δηδάζθνληνο, ελψ ν δεχηεξνο ηνπ δηδαζθνκέλνπ
4
.  

                                                           
4 Ι. Θεοδωρακόπουλου, 2000, σσ. 26- 27. 
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 Πην εηδηθά θαη εθθηλψληαο απφ ηνλ ιφγν ηνπ Λπζία, ζα επηζεκαίλακε θαηαξράο 

φηη έρνπλ ππάξμεη ακθηινγίεο γηα ην εάλ θαη θαηά πφζνλ ν ιφγνο πνπ εδψ αλαγηγλψζθεη ν 

Φαίδξνο απνηειεί απζεληηθφ έξγν ηνπ Λπζία ή ζαπκάζηα κίκεζε ηνπ χθνπο ηνπ απφ ηνλ 

Πιάησλα. πσο θαη λα έρεη πάλησο ην δήηεκα, ε ζνθηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξσηνο, 

θαηά ηελ εθηίκεζή καο, κάιινλ θαηαπιήζζεη! Ο ιφγνο ηνπ, θαζ’ φιε ηελ έθηαζή ηνπ, 

απνηειεί επίθιεζε « σθειηκηζηηθψλ», φπσο θαη ν A. E. Taylor επηζεκαίλεη, παξαγφλησλ. 

Ζ θχξηα ζέζε ηνπ ζνθηζηή, έηζη φπσο δηαηππψλεηαη ζηνλ Φαίδξν είλαη πσο ε ξνκαληηθή 

αγάπε ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηεο ςπρξήο ζήξαο ηεο εδνλήο. ηελ επηρεηξεκαηνινγηθή 

ζεκειίσζε ηεο ζέζεο ηνπ, ν Λπζίαο ζεκεηψλεη φηη ε ξνκαληηθή αγάπε γλσξίδεη θξίζεηο 

κεηαλνίαο θαη εξσηηθέο απνγνεηεχζεηο. Τπνλνκεχεη ππνιήςεηο, αθνχ ν ξνκαληηθφο 

κλεζηήξαο «θιπαξεί» γηα ηελ επηηπρία ηνπ, ελψ φπνηνο αληηκεησπίδεη ηελ εδνλή 

«ηερλνθξαηηθά- σθειηκηζηηθά» γλσξίδεη λα ζπγθξαηεί θαη ηνλ παξνξκεηηζκφ ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο ξνκαληηθήο αγάπεο ν «εξαζηήο», θαηά ηνλ Λπζία, έιθεηαη 

απφ ηα ζσκαηηθά ζέιγεηξα θαη δελ εμεηάδεη ηελ ζθνπηκφηεηα ελφο δεζκνχ απφ άιιεο 

απφςεηο. Αληίζεηα, ν κε «εξσηεπκέλνο» δηαιέγεη πξνζεθηηθά, κε επηινγή πνπ ζπκθέξεη 

θαη ηηο δχν πιεπξέο, θαη ζηνλ θαιφλ παίδα θαη ζηνλ κε εξαζηή. Καζίζηαηαη ζπλεπψο 

αληηιεπηφ πσο ν ιφγνο ηνπ Λπζία απνπεηξάηαη λα ζεκειηψζεη, θαηά ηελ δηθή καο ζέζε, 

κηα «σθειηκηζηηθνχ ηχπνπ αηζζεζηαθφηεηα» ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζηεξψλεηαη ζηελ 

εξσηηθή ζπλαλαζηξνθή κηα κεηαβαηηθή ζρέζε δηηηήο πξννπηηθήο: απφ ηελ εδνλή σο 

αηνκηθή αλάδπζε ζηελ θνηλσληθή- ζπιινγηθή θαηαμίσζε
5
. 

 Ο ιφγνο ηνπ Λπζία ήηαλ, ζα ιέγακε, αλακελφκελν λα εμεγείξεη ην «ζσθξαηηθφ 

δαηκφλην». Ο Αζελαίνο θηιφζνθνο δηαηππψλεη ηηο ελζηάζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ην χθνο 

ηνπ ιφγνπ, ζεκεηψλνληαο φηη βξίζεη θελνινγηψλ θαη ηαπηνινγηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία 

θνηλφηνπε νκηιία, πνπ απιψο θαη κφλνλ επηζεκαίλεη, θαηά ηνλ σθξάηε, ην απηνλφεην: 

φηη δειαδή ην πάζνο ηνπ εξαζηή δηέπεηαη απφ ηελ «ηπθιφηεηα» θαη ηνλ παξαινγηζκφ. 

Έηζη, θαηφπηλ ηεο παξνηξχλζεσο θαη ηνπ Φαίδξνπ, ν σθξάηεο αλαιακβάλεη ηελ 

απφπεηξα λα εμεηάζεη ην ελ ιφγσ δήηεκα ζηηο απζηεξέο ελλνηνινγηθέο ζηαζεξέο ηνπ. Τπ’ 

απηήλ ηελ έλλνηα, εμαξρήο ζέηεη κε απφιπηνπο θαη δηαπγείο φξνπο ηελ ζηνρνζεζία ηνπ: ε 

επί ηνπ πξνθεηκέλνπ πξαγκάηεπζή ηνπ ζα θηλεζεί πξνο ηελ αλαδήηεζε ηεο πθήο ηνπ 

                                                           
5 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σσ. 82- 84, A. E. Taylor, ό. π., σσ. 352- 353.  
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έξσηνο,  ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αιιά θαη ζηηο πξννπηηθέο ( ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ) 

πνπ δηαλνίγεη ζηνλ αλζξψπηλν βίν. Δπηζεκαίλεη, ινηπφλ, ν σθξάηεο φηη ν έξσο απνηειεί 

κία επηζπκία ή πφζν γηα θάηη. Τπάξρνπλ, παξά ηαχηα, δχν θχξηνη ηχπνη επηζπκίαο: αθελφο 

ν έκθπηνο πφζνο ηεο ἡδνλο αθεηέξνπ ε κε έκθπηε αιιά επίθηεηε επηζπκία ηνπ 

αλψηεξνπ, ηνπ αξίζηνπ. Οη δχν ελ ιφγσ ηχπνη επηζπκίαο επξίζθνληαη, θαηά ηνλ 

θηιφζνθν, ζε δηαξθή ζχγθξνπζε θαη αληηπαξάζεζε θαη, ππφ θαλέλαλ φξν, δελ δχλαληαη 

λα ελνπνηεζνχλ ή, νξζφηεξα, λα «ζπλεβξεζνχλ». Ο έξσο ινηπφλ σο ζαξθηθφ πάζνο είλαη 

ζαθέο πσο ζπληαηξηάδεη κε ηελ πξψηε πεξίπησζε, θαζφηη επηβξαβεχεη ηελ βίαηε 

εδνλνζεξηθή επηζπκία, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ην ζσκαηηθφ θάιινο θαη δελ θσηίδεηαη 

απφ ηελ έιινγε πξνηίκεζε ηνπ αξίζηνπ. Ο εξαζηήο, ππνρείξην ησλ εδνλψλ ηνπ, 

επειπηζηεί απφ ηνλ αγαπεκέλν ηνπ ζε κία ππεξεηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη’ νπζίαλ 

αλαγλσξίδνληάο ηνλ σο θαηψηεξεο πνηφηεηαο άλζξσπν. πλαθφινπζα, ν εξαζηήο αίξεη 

θάζε απφπεηξα αλαγλψξηζεο ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ σο απηνηεινχο θαη αλεμάξηεηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ελψ, παξαιιήισο, θαηαπλίγεη θάζε δπλαηφηεηα ρεηξαθέηεζήο ηνπ. Δθ 

ησλ αλσηέξσ είλαη ζαθέο φηη θαη ν σθξάηεο εκκέλεη ζηελ ζεκαηνινγία ηνπ Λπζία, 

αθνχ ζηελ πξψηε απηή νκηιία ηνπ εμεηάδεη ηνλ δειφθζνλν θαη επηπφιαην εξαζηή. 

Ωζηφζν, έλαληη ηνπ Λπζία δηαξζξψλεη πξνζεθηηθφηεξα ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, 

απνθεχγεη ηηο άζθνπεο επαλαιήςεηο θαη δηαλνίγεη, θαηά κίαλ έλλνηα, ηελ νδφ γηα λα 

εμπςψζεη ηελ ζπιινγηζηηθή ηνπ ζε αλψηεξν εζηθφ επίπεδν, ηνλίδνληαο ηελ ππέξηαηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ εζηθψλ αγαζψλ πνπ ππνλνκεχνληαη γηα φπνηνλ ελδίδεη εξσηηθά
6
 . 

 Οη δχν πξνγελέζηεξνη ιφγνη, ηνπ Λπζία θαη ν πξψηνο ηνπ σθξάηε, πεξηγξάθνπλ, 

θαζψο είδακε, ηνλ θαθφ έξσηα θαη, ππφ ηελ άπνςε απηή, πξνεηνηκάδνπλ κέζα απφ ηελ 

αξλεηηθή ρξνηά πνπ ελέρνπλ, ηελ παιηλσδία ηνπ έξσηνο, ηελ αθξαία ζεηηθή πθή ηνπ κε 

βάζε ηελ νπνία θαη ζα αμηνινγεζνχλ. Μφλνλ έηζη ζα δηαπηζησζεί εάλ πξάγκαηη ν κε 

εξαζηήο είλαη θαιχηεξνο απφ ηνλ εξαζηή. Αιιά ν δεχηεξνο ιφγνο ηνπ σθξάηε έξρεηαη 

λα θαηαδείμεη θαη θάηη πεξαηηέξσ· φηη ν έξσο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε πλεπκαηηθή 

θνηλσλία, ε νπνία αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ θηινζνθνχλ. Έηζη, 

παηδεξαζηία θαη θηινζνθία είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλεο ζηελ πιαησληθή εξγνγξαθία ήδε 

απφ ηνλ Πξσηαγόξα
7
 .  

                                                           
6  A. E. Taylor, ό. π., σσ. 354- 355.  

7 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σσ. 127- 128. 
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 Οη αλσηέξσ γεληθέο επηζεκάλζεηο, εθηηκνχκε πσο ζα επηβνεζήζνπλ ηελ 

εηζαγσγηθή παξνπζίαζε ηεο δεχηεξεο νκηιίαο ηνπ σθξάηε, ε νπνία θαη ζεκαηνινγηθά 

πξαγκαηεχεηαη ηελ πξαγκαηηθή ςπρνινγία ηνπ έξσηα. Ο Αζελαίνο θηιφζνθνο 

δηαλνίγνληαο ηηο νδνχο ησλ κεηαθπζηθψλ αλαγσγψλ ηνπ έξσηα, επηιέγεη λα αθνινπζήζεη 

ηελ πξνζθηιή ηνπ ηαθηηθή: αθνξκάηαη απφ ηελ ζνθηζηηθή ζεψξεζε επί ηνπ δεηήκαηνο -

φηη δειαδή ν δεζκφο κε θάπνηνλ κε εξσηεπκέλν είλαη αλψηεξνο εθείλνπ πνπ αλαθέξεηαη 

ζε έλαλ «εξαζηή», επεηδή αθξηβψο ε ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξηζηηθή επηινγή ζπληζηά «καλία 

»
8
- πξνθεηκέλνπ λα «ρξσκαηίζεη» κε θηινζνθηθνχο φξνπο φ,ηη ρξήδεη ή επηβάιιεη αθ’ 

εαπηνχ κηαλ άιινπ ηχπνπ πξνζέγγηζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν σθξάηεο ζα εκκείλεη ζηνλ 

φξν «καλία», ζηνρεχνληαο θαηά θχξην ιφγν λα θαηαδείμεη πσο ε ελ ιφγσ παξαθξνζχλε 

εδξάδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ κεηαθπζηθνχ θαη ιεηηνπξγεί σο αλαγσγφο δχλακε γηα θάζε 

αλζξψπηλε ςπρή. Ωζηφζν, κία δηεπθξίληζε, ζχκθσλα κε ηνλ Αζελαίν ζηνραζηή, θξίλεηαη 

ζην ζεκείν απηφ απαξαίηεηε: πνηα είλαη ε θχζε, νη ελέξγεηεο θαη ηα πάζε ηεο ςπρήο;  

 Δλ ζπληνκία, ε ζσθξαηηθή ςπρνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ ιφγν απηφ ηνπ 

σθξάηε «επηβάιιεη»  ηελ εθ κέξνπο καο απνδνρή κηαο ζεηξάο ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο. Ζ αλζξψπηλε ςπρή είλαη αζάλαηε, ιφγσ αθξηβψο 

ηεο ζετθήο πξνέιεπζήο ηεο. Δίλαη επηπιένλ απηνθίλεηε, πνπ ελδχεηαη θαη απεθδχεηαη έλα 

ζψκα αλαιφγσο θάζε θνξά πξνο ηηο εζηθέο επηινγέο ηεο. Δίλαη, ππφ απηήλ ηελ έλλνηα, 

ειεχζεξε λα επηιέγεη κεηαμχ ηεο ζνθίαο θαη ηεο «ηηκήο», ηεο πξφζθαηξεο θαη εθήκεξεο 

εδνλήο· είλαη, ηέινο, ελάξεηε, αγαζή, θαη, σο εξψκελε θαη εξψζα ζπλάκα, θηινζνθεί 

θαη, θηινζνθνχζα αλακηκλήζθεη θαη ζεάηαη ηελ αιεζηλή θχζε ηεο
9
.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 A. E. Taylor, ό. π., σ. 356.  

9 Πβ. A. E. Taylor, ό. π., σσ. 357- 360.  
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Ο παηδηθως έρφς ζηελ αρταία Διιάδα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ θηινζνθηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ Σπκπνζίνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

πξνρσξήζνπκε ρσξίο λα επηζθνπήζνπκε ζπληφκσο ην θαηλφκελν ηνπ παηδηθνχ έξσηα ζηελ 

αξραία Διιάδα, ην νπνίν απνηειεί πξνυπφζεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Ο Η. πθνπηξήο
10

, 

ζρεηηθά κε ηνλ παηδηθφ έξσηα ζηνπο Αξραίνπο Έιιελεο αλαθέξεη φηη: «ήην ζεζκφο 

θνηλσληθψο αλαγλσξηζκέλεο κε ηαο ζπλήζεηαο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ κε ηελ 

παξάδνζε θαη ηελ ηερληθή ηνπ, φπσο ν ηππνηηθφο έξσο εηο ην κεζαίσλα.» Αθφκα «ην 

ζέκα βέβαηα είλαη πνιχ ιεπηφ. Αλαθέξεηαη ζε θάηη απνιχησο μέλν πξνο ηηο ζπλήζεηεο θαη 

ηηο εζηθέο αληηιήςεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, αιιά απηφ δε καο απαιιάζζεη απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα ην αληηθξίζνπκε κε ςπρξαηκία θαη αγλφηεηα ... Γη' εθείλνπο ν έξσο ν 

παηδηθφο δελ ζεσξείην θαη δελ ήην απιψο κηα εζηθή δηαζηξνθή, δηαδεδνκέλε θαη 

ζήκεξνλ πεξηζζφηεξνλ απ' φηη νκνινγνχκε, ηελ νπνία πξνζπαζνχκε γηα ιφγνπο εζηθνχο 

θαη αηζζεηηθνχο λα αλαθαιχςσκελ κε έλα πέπινλ ζηγήο αηζρπληειήο...» κε παξξεζία θαη 

ππεξεθάλεηα ηνλ αλέθεξαλ σο έλα ζεκείν αλσηεξφηεηαο απφ ηνπο βάξβαξνπο ιανχο, σο 

έλα θαη' εμνρήλ δείγκα πνιηηηζκνχ. Ωο ζεζκφλ θνηλσληθφλ θαη φρη σο παξεθηξνπήλ, 

ηζηνξηθψο θαη ςπρνινγηθψο, πξέπεη λα εμεηάζσκελ απηή ηε ζπλήζεηα. Να εηζδχζσκελ 

δειαδή εηο ηε λννηξνπίαλ εθείλσλ θαη λα ηελ ελλνήζνκελ. Απηή είλαη ε ππνρξέσζή καο 

πνπ δε ζα είλαη επηδνθηκαζία αιιά νχηε θαη απνδνθηκαζία.. Απηή ε πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο εγθιείεη πνιχ κεγαιπηέξα δηθαηνζχλελ θαη ζεβαζκφ πξνο ηνπο παηέξαο ηνπ 

σξαίνπ θαη ηνπ αιεζηλνχ, παξ' φζνλ ε κνλνθφκκαηνο θαηαδίθε ή, ην ρεηξφηεξνλ, ε δήζελ 

επιαβήο θαη κεδέλ ιέγνπζα, πνιιά δε ζεκαίλνπζα παξαζηψπεζηο.» 

Με ηηο αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο αλαθέξεη πσο ήηαλ 

έλαο ζεζκφο θπξίσο ησλ Γσξηέσλ πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Ζιεία, Θεζζαιία, Βνησηία, 

πάξηε θαη Κξήηε. Έπεηηα επεξεαζκέλνη απφ ηνπο Γσξηείο ηνλ πηνζέηεζαλ νη Ίσλεο 

ζηελ Δχβνηα θαη ζηε Αζήλα. 

Ο ζχλδεζκνο απηφο, ήηαλ κηα ηδηαίηεξε κνξθή "εξψκελεο" ζπκπεξηθνξάο, ζηελ 

νπνία θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ εθήβνπ απφ ηνλ ελήιηθν άλδξα πνπ 

φθεηιε λα δηδάζθεη ην αγαπεκέλν ηνπ αγφξη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη λα ηνπ δίλεη 

                                                           
10

 Συκουτρήσ Ι, 2009, ςελ 39-65 
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κέηξα αμηψλ γηα ηε δσή ηνπ. Καζψο ε αγσγή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ δηλφηαλ απφ 

δεκφζηα ζρνιεία αιιά βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ ηδησηψλ, ζην πιαίζην απηφ ν εξαζηήο, 

φθεηιε λα παηδαγσγεί ηνλ λεαξφ ψζηε λα γίλεη φκνξθνο θαη θαιφο άλζξσπνο 

(θαινθαγαζία), έλα πξφηππν αξεηήο πνπ πεξηειάκβαλε ζσκαηηθή νκνξθηά, εζηθή 

αλεπηιεςία θαη κφξθσζε. Ο εξαζηήο κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ πξνεηνίκαδε ηνλ 

λέν ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη ηθαλφο θαη άμηνο πνιίηεο ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζε θάζε ππνρξέσζε πξνο ηελ πφιε θαη λα κπνξεί λα έρεη αμηνπξεπή ηδησηηθή δσή. 

«Σν έξσ ζεκαίλεη θαη: αγαπψ ζεξκά, θαη' έλλνηα απνιχησο άζρεηε πξνο ην 

κεηαμχ ησλ θχισλ έξσηα, πεξηβάιισ ηηλά δηά ζεξκήο αγάπεο, αθνζηψζεσο, ιαηξεχσ, 

εκθαληηθφηεξν ηνπ θηιψ».Δδψ θιείλεηαη θαη ε έλλνηα ηεο εξσηηθήο θηιίαο, ελφο 

αηζζήκαηνο αλψηαηνπ πνπ, αλ θαη βξηζθφηαλ ηφηε ζε αθκή, ηψξα έρεη ραζεί ηειείσο απφ 

ηε γιψζζα θαη ηε θαξδηά καο, θαη βέβαηα βξίζθεηαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο αληίιεςεο ησλ 

ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Γη' απηφ θαη αδπλαηψληαο λα εξκελεχζνπλ κηα ζρέζε πνπ εγείξεη 

θαη δελ δηαθζείξεη, παξεξκήλεπζαλ εμσξαΐδνληαο ην ρπδαίν.
11
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Α΄  Μέρος: Ο ΛΟΓΟ ΣΗ ΓΙΟΣΙΜΑ 

Δηζαγφγή 

Οη ηξείο πξψηνη ιφγνη σο ηψξα έδσζαλ ηξείο απφςεηο ηνπ έξσηα φπσο ήηαλ ζηελ 

παλάξραηε θνηλφηεηα ησλ ξπζκνινγηθψλ ρξφλσλ φηαλ ην κνλαδηθφ αμηνινγηθφ βάζξν ήηαλ 

ε αξεηή ηεο αλδξείαο. Ο ιφγνο ηνπ Φαίδξνπ είλαη θάηη ζαλ αξραηνινγία θαη αηηηνινγία ηνπ 

έξσηα. Ο Παπζαλίαο καο απεθάιπςε ηνλ έξσηα φπσο ηνλ είρε δηακνξθψζεη ε αηηηθή 

παηδεία αλπςψλνληάο ηνλ ζην πλεπκαηηθφ επίπεδν. Ο Δξπμίκαρνο παξνπζίαζε ηελ 

θνζκνινγηθή πιεπξά ηεο παληνδπλακίαο ηνπ έξσηα. Ο Αξηζηνθάλεο κειεηά ην εξσηηθφ 

θαηλφκελν σο πάζεκα θαη ζεσξεί ηνλ έξσηα σο θάηη πνπ θέξλεη κέζα ζηελ αλζξψπηλε 

ςπρή θάπνηα γηαηξεηά θαη θάπνηα θαηαζίγαζε θαη απνθαηάζηαζε κηαο ηάμεο πνπ 

δηαηαξάρζεθε. Ο έξσο πνπ εγθσκηάδεη ν Αγάζσλ ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηε θηιία, ζηελ 

εηξήλε θαη ηελ νηθεηφηεηα. Δίλαη ν έξσηαο πνπ αηρκαισηίδεη ηηο ςπρέο κε ηε ιάκςε ηνπ 

θάιινπο θαη ηε γιπθχηεηα ηεο πεηζνχο. 

Ση ζεκαζία έρνπλ γηα ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ Πιάησλνο νη πξνεγνχκελνη 

ιφγνη κέρξη ηνπ ιφγνπ ηεο Γηνηίκαο; Οη γλψκεο ησλ θηινιφγσλ δηράδνληαη. Άιινη 

δηαβιέπνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ Πιάησλνο λα παξαηάμεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ δηαθφξσλ 

πλεπκαηηθψλ ξεπκάησλ ηεο επνρήο, ηνπο νπνίνπο ζέιεη λα δηαθσκσδήζεη. Άιινη 

απνδίδνπλ ηελ θαζαξψο αξλεηηθή απνζηνιή λα εμάξνπλ κέζσ ηεο αληίζεζεο ηελ νξζή πεξί 

έξσηνο δηδαζθαιία ηεο Γηνηίκαο
12

.  Δμαίξεηαη πεξηζζφηεξν ε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

αλαθνηλσκέλσλ, θαζ’ φζνλ πξνβάιινπλ απφ έλα θεπγαιέν πιήζνο άιισλ ιφγσλ, νη 

νπνίνη αθήλνληαη ζην εκίθσο θαη ηελ ανξηζηία. Ο Δξπμίκαρνο έρεη δίθην: ην ζέκα ην 

έρνπλ εμαληιήζεη νη πξνιαιήζαληεο, απφ άπνςεο ξεηνξηθήο. Έλα κφλν κέλεη γηα ην 

σθξάηε: ε αιήζεηα. Έηζη γηα καο νη πξνεγνχκελνη ιφγνη παξνπζηάδνληαη σο θάηη 

αξλεηηθφ θαη νιφθιεξε ε αηζζεκαηνινγία ηνπο σο αλεδαθηθή, αθνχ δελ έρεη φ,ηη 

εμαζθαιίδεη λφεκα θαη δηάξθεηα ζε θάζε είδνπο ζπγθίλεζε: ηελ αιήζεηα. Ζ πεξηέξγεηα 

ηνπ αλαγλψζηε απμάλεη. Πξφθεηηαη λα αθνχζεη θάηη  φρη απιψο αλψηεξν απφ ηα 

ιερζέληα, αιιά θαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Καη αηζζάλεηαη ν αλαγλψζηεο καδί κε ηνπο 

παξηζηάκελνπο ηελ αγσλία θαη΄ αξράο, αλ ζα ηεξήζεη ν σθξάηεο ηελ ππφζρεζή ηνπ, θαη 

ηελ αλαθνχθηζε καδί, φηαλ επηηέινπο απνθαζίδεη λα κηιήζεη
13

.  
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 Συκουτρήσ Ι, 2009, ςελ 77 
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 Συκουτρήσ Ι, 2009, ςελ 144-5 
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Καηαξρήλ κφιηο αξρίδεη λα κηιάεη ν σθξάηεο ζην "πκπφζηνλ", λνηψζνπκε φιν ην 

θιίκα ηνπ δηαιφγνπ λα αιιάδεη κνλνκηάο. Μηα θαηάζηαζε επθξαζίαο ιφγνπ δηαδέρεηαη ηελ 

θνπθφβξαζε, πνπ είρε απισζεί απφ ηνπο άιινπο ιφγνπο.
14

 Ο σθξάηεο αλεζπρεί αλ ζα 

έρεη ηίπνηα λα πξνζζέζεη ζε φζα σξαία εηπψζεθαλ. Ζ εηξσλεία ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν 

σθξάηεο θαη ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ ζα εθθξαζηεί κέζα απφ ην ζηφκα θαη ηα 

ιεγφκελα ηεο Γηνηίκαο, είλαη ζηνηρείν κε ην νπνίν ν θηιφζνθνο θαίλεηαη ζαλ λα ζέιεη λα 

καο εμαπαηήζεη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, φζνλ αθνξά απηήλ ηελ απφηνκε αιιαγή ηνπ 

πλεπκαηηθνχ θιίκαηνο. Δίλαη κηα αιιαγή κε ηελ νπνία ζα δηαθαλεί ε δηαθνξά κε ηα φζα 

έρνπλ εηπσζεί γηα ηνλ Έξσηα έσο ηψξα θαη κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ν ζαπκαζκφο καο. 

 Ζ Γηνηίκα θέξεηαη φηη έδεζε ζην β' κηζφ ηνπ 5νπ αη. π.Υ. θαη ζπγθαηαιέγεηαη καδί 

κε ηνπο Ππζαγφξα, σθξάηε, Ηππνθξάηε θαη Πιάησλα, ζηνπο κεγάινπο θιαζηθνχο 

δαζθάινπο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Φέξεηαη ζαλ ηέξεηα ζηελ Αξραία Μαληηλεία, 

θηιφζνθνο, Ππζαγφξεηα θαη κάιηζηα γλψζηξηα ηεο ππζαγφξεηαο αξηζκνζνθίαο. Ζ θχξηα 

αλαθνξά θαη ε θηινζνθηθή θπζηνγλσκία ηεο Γηνηίκαο βξίζθεηαη ζην ιφγν ηνπ 

σθξάηνπο ζην "Σπκπόζην" (ή "πεξί Έξσηνο") ηνπ Πιάησλνο, φπνπ εκθαλίδεηαη ζαλ 

πνιχ ζεκαληηθφ πξφζσπν. ην ίδην έξγν ν σθξάηεο αλαθέξεηαη ζ'απηήλ σο δαζθάια 

ηνπ ιέγνληαο φηη ήηαλ ηέξεηα ζηελ Μαληίλεηα θαη φηη αλέβαιε γηα δέθα έηε κε ζπζίεο ην 

ινηκφ ην 440 π..Υ. Ο Πιάησλ βέβαηα δελ αλέθεξε ηπραία απηφ. Πξφζεζή ηνπ ήηαλ λα 

δείμεη ζε ζπγθεθξηκέλν ηεο θαηφξζσκα φηη θαηείρε θαη ε ίδηα ηε δαηκφληα εθείλε δχλακε, 

ηελ νπνία απνδίδεη ζηνπο κάληεηο θαη λα πξνζδψζεη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν  θχξνο ζηηο 

απνθαιχςεηο ηεο. Ο σθξάηεο δειψλεη φηη νθείιεη ζ' απηήλ αθξηβψο ηηο απφςεηο ηνπ γηα 

ηνλ έξσηα, σο πφζν θαη θίλεηξν γηα ην σξαίν θαη αιεζηλφ. ε έλα κεγάιν κέξνο ν ιφγνο 

ηνπ είλαη ε αθήγεζε ηνπ δηαιφγνπ πεξί Έξσηνο πνπ είρε κε απηήλ. Οπζηαζηηθά 

πξφθεηηαη γηα ην ιφγν θαη ηε δηδαζθαιία ηεο Γηνηίκαο. Σν δηάινγν απηφ ν σθξάηεο 

κεηαθέξεη ζηνπο θίινπο ηνπ, δηδάζθνληαο φ,ηη ν ίδηνο είρε πξνεγνπκέλσο κάζεη γηα ηνλ 

Έξσηα απφ απηήλ, ε νπνία "ζε απηφ ην ζέκα ήηαλ πνιχ ζνθή" (201 d «ηαῦηά ηε ζνθὴ ἦλ 

θαὶ ἄιια πνιιά»). 
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1. Ο Έρφς δαίκφλ θαη ωτη ζεως (Γαηκολοιογία)  

Ζ Μαληηληθή ηέξεηα δελ πηζηεχεη φπσο ν ιαφο ζηε ζετθφηεηα ηνπ Έξσηα. Απνηνικά λα 

εθθξάζεη κηαλ αληίιεςε πνπ γηα ηνπο πνιινχο ζα ήηαλ βιαζθεκία. Αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο: Ο Έξσο δελ είλαη ζεφο, δελ είλαη σξαίνο, νχηε ζνθφο νχηε 

επδαίκσλ. Ο Έξσο πάιη δελ είλαη νχηε άζρεκνο νχηε ακαζήο νχηε δπζηπρήο. Αλάκεζα ζε 

απηέο ηηο δπν αληηζέζεηο ν Έξσο απαξάιιαθηα φπσο αλάκεζα ζηελ ακάζεηα θαη ηε ζνθία 

ζηέθεηαη ε νξζή δνμαζία ( 202 a «ἔζηηλ ηη κεηαμὺ ζνθίαο θαὶ ἀκαζίαο»). Ζ πεξηνρή ηνπ 

είλαη ην κεζνδηάζηεκα πνπ αξρίδεη απφ ηε ζλεηή θχζε θαη ηειεηψλεη ζηελ αζάλαηε. Δίλαη 

γηα απηφ ν Έξσο ν εξκελεπηήο θαη ν αγγειηαθφξνο ησλ δχν απηψλ θφζκσλ, ν ζπλδεηηθφο 

δεζκφο ηνπ ζλεηνχ θαη ηνπ αζάλαηνπ, ν θνξέαο ηεο δηαιεθηηθήο πνπ ελψλεη ην 

αλζξψπηλν πξνο ην ζείν ( 202 d «κεηαμὺ ζλεηνῦ θαὶ ἀζαλάηνπ»).  

Δδψ ν σθξάηεο κνηάδεη λα ζπκθσλεί κε ηηο πξψηεο επηζεκάλζεηο ηεο Γηνηίκαο 

αλαθνξηθά κε ηνλ Έξσηα (202 a «Ἀιεζ, ἦλ δ᾽ ἐγώ, ιέγεηο») θαη απηή ζηελ ζπλέρεηα ηνπ 

επηζεκαίλεη πσο ε γλψκε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ Έξσηα δελ πξέπεη απαξαίηεηα 

λα είλαη νχηε απηή ελφο φκνξθνπ ζενχ αιιά νχηε απαξαίηεηα θαη ην αληίζεην (201 e «ἢ 

νἴεη, ὅηη ἂλ κὴ θαιὸλ ᾖ, ἀλαγθαῖνλ αὐηὸ εἶλαη αἰζρξόλ;»). Με άιια ιφγηα ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα ηζρχεη θαη κηα ελδηάκεζε ζέζε γηα ην ηί πξαγκαηηθά είλαη ν Έξσηαο. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θαη ν ίδηνο ν σθξάηεο πην πάλσ αλαγλψξηζε πσο ν Έξσηαο δελ είλαη νχηε 

θαιφο νχηε θαθφο, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα λα ζεσξνχκε πσο είλαη άζρεκνο. Ζ 

ελδηάκεζε ζέζε γηα ηελ Γηνηίκα είλαη κεηαμχ κσξίαο θαη θξφλεζεο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε. 

Kαη ελψ ν σθξάηεο επηζεκαίλεη πσο ν Έξσο αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο ζαλ έλαο 

κεγάινο ζεφο (202 b «Καὶ κήλ, ἦλ δ᾽ ἐγώ, ὁκνινγεῖηαί γε παξὰ πάλησλ κέγαο ζεὸο 

εἶλαη;»), ε Γηνηίκα ακθηζβεηεί κηα ηέηνηα επηζήκαλζε, ιέγνληαο πσο ν Έξσο δελ είλαη 

ζεφο θαη απηφ θαζψο δε δηαζέηεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ νη ζενί, δειαδή ηα αγαζά 

θαη ηελ επδαηκνλία (202 d «Πο ἂλ νὖλ ζεὸο εἴε ὅ γε ηλ θαιλ θαὶ ἀγαζλ ἄκνηξνο; 

Οὐδακο, ὥο γ᾽ ἔνηθελ.»). ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θάηη κεηαμχ ζενχ θαη αλζξψπνπ, 

είλαη έλαο δαίκφλ ( 202e «Σί νὖλ, ὦ Γηνηίκα; Γαίκσλ κέγαο, ὦ ώθξαηεο· θαὶ γὰξ πᾶλ ηὸ 

δαηκόληνλ  κεηαμύ ἐζηη ζενῦ ηε θαὶ ζλεηνῦ»). Δίλαη έλαο δαίκσλ πνπ πνζεί ηα σξαία θαη 

ηα αγαζά αθξηβψο επεηδή ηνπ ιείπνπλ. 
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Ζ αλαθνξά ζην δαίκνλα Έξσηα, είλαη θαη κηα αλαθνξά ζηελ αληηλνκία ηνπ ιφγνπ 

κε ην δαηκνληθφ ζηνηρείν επξχηεξα. Απηή ε δχλακε, ν δαίκσλ, αλ θαη θαηαπγάδεη φιε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ πιαησληθνχ σθξάηνπο, φκσο πξάγκαηη είλαη θάηη, πνπ ζηέθεη πάλσ 

απ' απηφλ, γηαηί ην έξγν ηεο δχλακεο απηήο ηεο αηψληαο, είλαη λα αλαγθάδεη ηνλ σθξάηε 

θάζε ζηηγκή λα ππεξληθά ηνλ εαπηφ ηνπ
15

. Δδψ πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα απηή ηελ αληίζεζε 

αλάκεζα ζην ζρεηηθφ θαη ζην απφιπην, πνπ ζέιεη ηφζν πιαζηηθά λα καο θαλεξψζεη ν 

Πιάησλ. Καη κε απηή ηελ αληίζεζε είλαη πνπ παιεχεη ε παηδεία θαη ν έξσο. Κακηά 

βαζκίδα δελ θξαηάεη ηνλ έξσηα, ην δαίκνλα, γηαηί "δαίκσλ" είλαη ν "νιθφο", ε έιμε πξνο 

ην απφιπην. 

Ζ αλαθνξά απηή ζηελ δαηκνληθή θχζε ηνπ Έξσηα, δελ είλαη ηπραίν πσο γίλεηαη 

απφ κηα ηέξεηα (ηε Γηνηίκα). Καη απηφ αθνχ ην δαηκνληθφ ζηνηρείν "ζεκαδεχεη" 

δηαρξνληθά θαη αλεμίηεια ην ραξαθηήξα ηεο δξάζεο ηεο καληηθήο ηέρλεο ησλ ηεξέσλ. 

Απηφ είλαη εκθαλέο κέζα απφ ηηο ζπζίεο, ηηο ηειεηέο, θαη ζηηο επσδέο θαη ζηε καληηθή 

ηνπο ηέρλε (202 e «δηὰ ηνύηνπ θαὶ ἡ καληηθὴ πᾶζα ρσξεῖ θαὶ ἡ ηλ ἱεξέσλ ηέρλε ηλ ηε 

πεξὶ ηὰο ζπζίαο θαὶ ηειεηὰο [203a] θαὶ ηὰο ἐπῳδὰο θαὶ ηὴλ καληείαλ πᾶζαλ θαὶ 

γνεηείαλ»). Ζ Γηνηίκα είλαη δαηκφληα, δηφηη φ,ηη καο ιέεη δελ είλαη ε πεληρξή αηνκηθή ηεο 

πείξα. Ζ θνηλή απηή γπλαίθα απφ ηε Μαληίλεηα είλαη δηεξκελέαο κφλν αλψηεξεο ζνθίαο. 

Ο σθξάηεο είλαη δαηκφληνο, γηαηί ε γνεηεία πνπ εμαζθεί ζηνπο αλζξψπνπο δελ εμεγείηαη 

νχηε κε ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε (είλαη άζρεκνο θαη ζηιελφκνξθνο) νχηε κε ηελ 

σξαηφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπ (είλαη θνηλέο θαη ηεηξηκκέλεο ιέμεηο). Δίλαη ζείαο πξνέιεπζεο, 

ν δαίκσλ Έξσηαο ελζαξθσκέλνο
16

. 

Ο Έξσο δειαδή απνθαζηζηά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ζείνπ θαη ησλ 

αλζξψπσλ, ψζηε λα κπνξεί ν άλζξσπνο λα εμπςψλεηαη κέρξη ηεο γλψζεο θαη ηεο 

κίκεζεο ηνπ ζείνπ. Καη ζην πκπφζηνλ νη δαίκνλεο έρνπλ έξγν λα απνθαζηζηνχλ 

ζχλδεζκν, φρη ζχλζεζε, κεηαμχ δπν θφζκσλ, λα ρξεζηκεχνπλ σο δηεξκελείο θαη 

δηαγγειείο ζηελ επηθνηλσλία ζεψλ θαη αλζξψπσλ (202 e «Ἑξκελεῦνλ θαὶ δηαπνξζκεῦνλ 

ζενῖο ηὰ παξ᾽ ἀλζξώπσλ θαὶ ἀλζξώπνηο ηὰ παξὰ ζελ, ηλ κὲλ ηὰο δεήζεηο θαὶ ζπζίαο, 

ηλ δὲ ηὰο ἐπηηάμεηο ηε θαὶ ἀκνηβὰο ηλ ζπζηλ, ἐλ κέζῳ δὲ ὂλ ἀκθνηέξσλ ζπκπιεξνῖ, 

ὥζηε ηὸ πᾶλ αὐηὸ αὑηῶ μπλδεδέζζαη»). ην βάζνο νη δαίκνλεο είλαη ε αληηθεηκελνπνίεζε 
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ηεο ζπλερνχο νξκήο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο λα ππεξβεί ηα φξηα ηεο ζλεηήο θχζεο ηεο, λα 

πξαγκαηνπνηήζεη αλψηεξε κνξθή χπαξμεο
17

. 

 

 

2. Καηαγφγή ηοσ Έρφηα 

χκθσλε κε ηε θχζε ηνπ είλαη θαη ε θαηαγσγή ηνπ. Λφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπ θαη 

ησλ γνληψλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρεηαη, ν Έξσο είλαη θάηη πνπ πάληνηε κέλεη θαη 

αληηπξνζσπεχεη θάηη αλάκεζα ζηελ εθδήηεζε θαη ηελ εχξεζε, αλάκεζα ζηνλ θνξεζκφ 

θαη ηελ έληνλε ζηέξεζε. Ο Πιάησλ αξρίδεη κε έλα κχζν γηα ηε γέλλεζε ηνπ δαίκνλνο 

Έξσηα. Ο κχζνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα εθεί πνπ δε ρσξά πεξηγξαθή 

ζηαηηθψλ ηδηνηήησλ, αιιά αηηηνινγία γελεηηθή θαη δπλακηθή εμήγεζε
18

. Ζ αληηθαηηθή 

θχζε ηνπ έξσηα ζα εμεγεζεί εδψ γελεηηθά σο ζχλζεζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε 

ηελ πξνέιεπζε θαη ηε θχζε. 

Ο Έξσηαο είλαη γηνο ηεο Πελίαο θαη ηνπ Πφξνπ (203c "ἅηε νὖλ Πόξνπ θαὶ Πελίαο 

ὑὸο ὢλ ὁ Ἔξσο ἐλ ηνηαύηῃ ηύρῃ θαζέζηεθελ"). Πφξνο ζεκαίλεη ε δηαξθήο θαη δηαξθψο 

αλαλεσκέλε πξνζπάζεηα πξνο εχξεζε δηεμφδνπ, ηνπ δξφκνπ πξνο ηελ πνζνχκελε ζνθία. 

Μέζα ζην αίκα ηνπ έρεη φρη κφλν ηελ ζηέξεζε αιιά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ηδαληθνχ. Αλφκνηνη, αληίζεηνη κάιινλ, είλαη νη γνλείο ηνπ, σο πξνο ηελ αμία θαη ηε θχζε. 

Θεφο ν Πφξνο, θαιεζκέλνο κεηαμχ ησλ ζεψλ ` ηαπεηλή επαίηεο ε κεηέξα, έξρεηαη απφ 

έλαλ άιινλ θφζκν, ηνπ ζθφηνπο θαη ηεο αλάγθεο , κέλεη καθξηά απφ ηε ζεία επηπρία θαη 

ηε γαιήλε. Έηζη θαη ζηελ ςπρή ηνπ εξαζηή δηεμάγεηαη ν ζθιεξφο, ν ρσξίο ιχζε δηραζκφο 

κεηαμχ ησλ δπν αληηκαρφκελσλ δπλάκεσλ. Σν ίδην αίζζεκα , πνπ πνιιαπιαζηάδεη ηηο 

δπλάκεηο, ζεφ ζε θάλεη ζηε δσηηθφηεηα θαη ην ίδην ζε νδεγεί είηε πξνο ηνλ εμεπηειηζκφ 

θαη ηελ ηαπείλσζε. Σφζε αλσηεξφηεηα θαη ηφζε αζρήκηα καδί! 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε θηινζνθηθή αλάπηπμε ηνπ κχζνπ κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ Έξσηα. Απφ ηε κεηέξα Πελία έρεη θιεξνλνκήζεη ηηο ζηεξήζεηο, ηελ 

αζρήκηα θαη ηηο θαθνπάζεηεο . Απφ ηνλ παηέξα ηνπ έρεη θιεξνλνκήζεη ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ, ηελ ηεξάζηηα γνεηεία πνπ εμαζθεί ηηο ςπρέο (203 d «ηὴλ ηο 
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κεηξὸο θύζηλ ἔρσλ, ἀεὶ ἐλδείᾳ μύλνηθνο. θαηὰ δὲ αὖ ηὸλ παηέξα ἐπίβνπιόο ἐζηη ηνῖο 

θαινῖο θαὶ ηνῖο ἀγαζνῖο, ἀλδξεῖνο ὢλ θαὶ ἴηεο θαὶ ζύληνλνο, ζεξεπηὴο δεηλόο, ἀεί ηηλαο 

πιέθσλ κεραλάο, θαὶ θξνλήζεσο ἐπηζπκεηὴο θαὶ πόξηκνο, θηινζνθλ δηὰ παληὸο ηνῦ 

βίνπ, δεηλὸο γόεο θαὶ θαξκαθεὺο θαὶ ζνθηζηήο»). Έηζη ε φιε ηνπ δσή είλαη δηαξθήο 

παιίξξνηα κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ, ζαιεξφηεηαο θαη καξαζκνχ, ειπίδσλ θαη 

απνγνεηεχζεσλ, φπσο ε δσή θάζε πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ. Γηα απηφ θαη ν Έξσηαο 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ θηιφζνθν, κε ηνλ ηχπν ηνπ θηινζφθνπ πνπ δηαξθψο αλαδεηεί, φπσο ν 

σθξάηεο. 

 

 

 

3. Φϊζε ηοσ Έρφηα 

Ο Έξσηαο είλαη καδί θαη ζλεηφο θαη αζάλαηνο (203 e «νὔηε ὡο ἀζάλαηνο πέθπθελ 

νὔηε ὡο ζλεηόο, ἀιιὰ ηνηὲ κὲλ ηο αὐηο ἡκέξαο ζάιιεη ηε θαὶ δῆ, ὅηαλ εὐπνξήζῃ, ηνηὲ 

δὲ ἀπνζλῄζθεη, πάιηλ δὲ ἀλαβηώζθεηαη δηὰ ηὴλ ηνῦ παηξὸο θύζηλ»). Υίιηεο θνξέο 

καξαίλεηαη θαη ρίιηεο θνξέο αλαζηαίλεηαη. Δίλαη ν Έξσο ζθιεξφο, πνιεκηζηήο, 

κεραλνξξάθνο, γνεηεπηηθφο θαη ζνθηζηήο. ιε ηελ παλνπιία απηήλ ηελ ρξεηάδεηαη γηα 

λα μεπεξλά ηελ έλδεηα, ρσξίο πάιη λα κπνξεί λα θηάζεη ζηελ θαηεξέκεζε, πνπ είλαη ην 

ράξηζκα ηεο ζετθήο νπζίαο. Αλαγθαζηηθά ν Έξσο δεκηνπξγεί ηε θηινζνθία, γηαηί δελ έρεη 

ηε ζνθία πνπ είλαη κφλν θηήκα ησλ ζεψλ (204 b «Ἔξσο δ᾽ ἐζηὶλ ἔξσο πεξὶ ηὸ θαιόλ, 

ὥζηε ἀλαγθαῖνλ Ἔξσηα θηιόζνθνλ εἶλαη, θηιόζνθνλ δὲ ὄληα κεηαμὺ εἶλαη ζνθνῦ θαὶ 

ἀκαζνῦο»). Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλεη ε θνηλή αληίιεςε γηα ηνλ Έξσηα 

παξηζηάλνληαο ηνλ σο θάηνρν θάζε θαιινλήο θαη αβξφηεηαο δελ απνδίδνπλ ηε θχζε ηνπ. 

Αληίζεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηεινχλ ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξσηα. Έηζη 

ινηπφλ απνθαιχπηεηαη θαη ε αθνξκή ηνπ ζθάικαηνο πνπ πεξηέρεη ε θνηλή γηα ηνλ Έξσηα 

αληίιεςε. Οη άλζξσπνη παίξλνπλ ην εξψκελν αληηθείκελν, ην αλπςσκέλν ζηε ζθαίξα 

ηεο ηδεψδνπο ηειεηφηεηαο γηα έξσηα θαη παξαιείπνπλ λα εμεηάζνπλ ηνλ Έξσηα σο 

ελέξγεηα θαηεπζπλφκελε πξνο ην εξψκελν αληηθείκελν (204 c «ηὸ ἐξώκελνλ Ἔξσηα 

εἶλαη, νὐ ηὸ ἐξλ»).  

Με ηα ιφγηα απηά ε Γηνηίκα ζπλερίδνληαο ηελ αλάιπζή ηεο γηα ηνλ Έξσηα θαη ηε 

θχζε ηνπ, ηνλίδεη πσο θαζψο δελ είλαη νχηε ζεφο νχηε άλζξσπνο, φιε ηνπ ε δσή θαηά 

θάπνην ηξφπν είλαη δσή θαη ζάλαηνο καδί, αθνχ άιινηε ιηκνθηνλεί θαη άιινηε ηξψεη, γηα 
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λα μαλαθάεη θαη λα μαλαπεηλάζεη. Δίλαη ν κνλαδηθφο θηιφζνθνο: νχηε νη ζενί 

απνβιέπνπλ ζηελ ζνθία, αθνχ ήδε ηελ δηαζέηνπλ, νχηε νη αλφεηνη πνπ δελ ππνςηάδνληαη 

θαλ φηη ηνπο ιείπεη θαη ηε ρξεηάδνληαη.
19

 "Φηιφζνθνη", κλεζηήξεο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

ζνθίαο, κε πξσηνζηάηε ηνλ Έξσηα είλαη αθξηβψο φζνη δνπλ αλάκεζα ζε απηά ηα δχν 

άθξα. Δίλαη απηνί πνπ αηζζάλνληαη πείλα γηα ηελ ζνθία, πνπ είλαη ην πην σξαίν πξάγκα, 

αιιά ηελ αηζζάλνληαη αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν πσο κέλεη αληθαλνπνίεηε. Ζ ζπκβαηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ Έξσηα σο "αηψληα σξαίνπ" νθείιεηαη ζηελ ζχγρπζε ηνπ πεξηπφζεηνπ 

θαινχ θαη εθείλνπ πνπ ηελ επηζπκεί. 

 Αλ αλαζχξνπκε ην αλάιαθξν πέπιν αιιεγνξίαο δηαπηζηψλνπκε πσο εδψ απιά 

πεξηγξάθεηαη ε εκπεηξία ηεο δηαίξεζεο ηνπ εγψ, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ 

αλζξψπνπ, φηαλ απνθηήζεη ηελ ζπλείδεζε ηεο έιινγεο επθπΐαο ηνπ.
20

 Ζ έιινγε ζθέςε 

δελ είλαη έλα ράξηζκα πνπ ν άλζξσπνο βξίζθεηαη λα θαηέρεη, αιιά έλα επίηεπγκα ην 

νπνίν θαιείηαη λα θαηαθηήζεη ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Ζ πλεπκαηηθή σξίκαλζε θαη 

ρεηξαθέηεζε ζπληζηνχλ ην αγαζφ εθείλν πνπ ν άλζξσπνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ψζηε 

λα θαηαζηεί επηπρηζκέλνο, αγαζφ σζηφζν πνπ ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη ηφζν απφκαθξν θαη 

δχζθνιν λα απνθηεζεί πνπ ε πξνζπάζεηα γηα ηελ απφθηεζή ηνπ κνηξαία ζα πεξηιακβάλεη 

θαη απνηπρίεο, πέξα απφ επηηπρίεο, ίζσο κάιηζηα ππεξβνιηθά πνιιέο απνηπρίεο. 

Αλ δελ παζρίζεη ην αλζξψπηλν νλ, επηζηξέθεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ δψνπ, ελφο 

φληνο ην νπνίν ππφθεηηαη ζηελ κεηαβνιή. Ο άλζξσπνο απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη φ,ηη είλαη, 

δε βξίζθεηαη πνηέ ζε εηξήλε κε ηνλ εαπηφ ηνπ, εηξήλε ε νπνία είλαη έλα αλψηεξν ζηάδην 

γηα ηελ εμέιημε θαη χπαξμή ηνπ. Δδψ αιεζεχεη ε ξήζε πνπ ιέεη πσο ν άλζξσπνο είλαη 

θάηη πνπ πξέπεη λα ππεξληθεζεί. Απηφ ζεκαίλεη πσο είκαζηε πξαγκαηηθά άλζξσπνη, φηαλ 

θαηνξζψλνπκε λα γίλνπκε θάηη πεξηζζφηεξν απφ άλζξσπνη. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Taylor, A., E., 1990, ςελ. 269 

20 Ο.π.ς. 270 
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4. Ο Έρφηας εηδηθωηερα 

ηε ζπλέρεηα  αθνχ πξνζδηνξίζηεθε ε νπζία ηνπ έξσηα, ε Γηνηίκα εμεηάδεη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ελέξγεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ ηελ πξνζδηνξηζκέλε νπζία 

ηνπ. Ση ζεκαζία έρεη γηα ηελ αλζξψπηλε δσή ην εξσηηθφ γεγνλφο (204 c «ηνηνῦηνο ὢλ ὁ 

Ἔξσο ηίλα ρξείαλ ἔρεη ηνῖο ἀλζξώπνηο;»). Πνην είλαη ην λφεκά ηνπ; Απηά ηα εξσηήκαηα 

απνηεινχλ ην ζέκα ησλ θαηλνχξγησλ αλαδεηήζεσλ. 

Σελ αθεηεξία απνηειεί θαη πάιη ε απφθαζε ηνπ Αγάζσλα. Ο Έξσο έρεη σο 

αληηθείκελν ηνπ ην σξαίν ( 204 e «ὁ ἐξλ ηλ ἀγαζλ· ηί ἐξᾷ; Γελέζζαη, ἦλ δ᾽ ἐγώ, 

αὑηῶ.»). Ζ απφθαλζε φκσο πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζαθέζηεξα. Ο Έξσο έρεη σο επηδίσμε 

ηελ θαηνρή θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ. Δπεηδή ην επηδησθφκελν αληηθείκελν είλαη θαιφ 

πξέπεη λα ππεξεηεί έλαλ απψηεξν ζθνπφ, ηελ επδαηκνλία. Δίλαη βέβαηα ν Έξσο ζην 

βάζνο ηνπ επηζπκία επδαηκνλίαο, αιιά δηαθνξίδεηαη επεηδή ηα αληηθείκελα κε ηα νπνία 

πηζηεχνπκε φηη είλαη απνθηεηή ε επδαηκνλία δελ θαζνξίδνληαη απφ φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. 

ηε ζπλεζηζκέλε γισζζηθή ρξήζε Έξσο ζα πεη, ζχκθσλα θαη κε ηελ νκηιία ηνπ 

Αξηζηνθάλε, ε εθδήηεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ αλζξψπνπ κε θάπνην άιιν ήκηζπ πνπ 

ηνπ ιείπεη. Ζ θνηλή απηή φκσο δνμαζία ηψξα δηνξζψλεηαη: ην αληηθείκελν ηνπ έξσηα δελ 

είλαη θάηη ην ζσκαηηθφ, γηαηί ζπρλά νη άλζξσπνη θηάλνπλ ζηελ απφθαζε λα ζηεξεζνχλ 

έλα ζσκαηηθφ κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπο, φηαλ απηφ είλαη άρξεζην θαη επηθίλδπλν. 

Αληηθείκελν ηνπ έξσηα είλαη φ,ηη ζεσξείηαη απφ ηνλ άλζξσπν σο αγαζφ, ψζηε γεληθά ν 

Έξσο είλαη επηζπκία θάπνηαο δηαξθνχο παξνπζίαο ηνπ αγαζνχ. 

Ο  έξσηαο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ θαηνρή ηνπ αγαζνχ θαη κάιηζηα ηελ 

παληνηηλή ηνπ θαηνρή (206 a «Ἔζηηλ ἄξα ζπιιήβδελ, ἔθε, ὁ ἔξσο ηνῦ ηὸ ἀγαζὸλ αὑηῶ 

εἶλαη ἀεί»). Ζ θαηνρή απηνχ ηνπ αγαζνχ ηαπηφρξνλα ζπλδέεηαη κε ην φηη ν εξαζηήο 

επηζπκεί ηελ "αλαπαξαγσγή κέζα ζηελ νκνξθηά". Καη απηφ είηε απηή ε αλαπαξαγσγή 

είλαη ζσκαηηθή είηε ςπρηθή. Απηφ ην ζηνηρείν, ε αλαπαξαγσγή θαηαδεηθλχεη θαη ηελ 

σξηκφηεηα ηνπ πλεχκαηνο ή ηνπ ζψκαηνο αληίζηνηρα. Ζ σξαηφηεηα καο ειθχεη θαη καο 

νδεγεί ζηελ δχλακε ηεο αλαπαξαγσγήο ελψ ε αζρήκηα καο απσζεί (206 c «ηίθηεηλ δὲ ἐλ 

κὲλ αἰζρξῶ νὐ δύλαηαη, ἐλ δὲ ηῶ θαιῶ»). Ζ αγάπε κε ηε ζπλεζηζκέλε πεξηνξηζκέλε 
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έλλνηα ηεο ιέμεσο, δελ απνηειεί, φπσο ζα λνκίδακε, πφζν γηα ην σξαίν αληηθείκελν αιιά 

επηζπκία λα ην γνληκνπνηήζεη θαλείο θαη λα ηεθλνπνηήζεη καδί ηνπ.
21

 

Ο θάζε νξγαληζκφο θαη ην θάζε άηνκν, επηζπκεί κέζα απφ ηελ αλαπαξαγσγή λα 

εμαζθαιίζεη έλα είδνο αζαλαζίαο, ε νπνία απνηειεί θαιφ γηα ηα φληα. Απηφ 

επηηπγράλεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ κε ηελ αλαπαξαγσγή. Αλ νη άλζξσπνη παξακείλνπλ 

εγθισβηζκέλνη ζηελ αηνκηθφηεηά ηνπο, παξάιιεια δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ην θαιφ 

ηνπο, αθνχ ππφθεηληαη ζην ζάλαην. Μέζα απφ ηε δηαδνρηθή ελαιιαγή ησλ γελεψλ είλαη 

εθηθηή κηα θάπνηα πξνζέγγηζε ηεο αησληφηεηαο. Απφ θεη πεγάδεη ε νξκεηηθφηεηα ηνπ 

πάζνπο ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ε δχλακε ησλ δσηθψλ ελζηίθησλ πνπ αθνξνχλ ην 

δεπγάξσκα θαη ηελ αλαηξνθή ησλ λενγλψλ.
22

 

 

5. Γηαρθής θαηοτή ηοσ αγαζοϊ- Αζαλαζία 

Με ηελ ηειεπηαία απφθαλζε θηάζακε ζε αλππέξβιεηε δπζθνιία. Ο Έξσο 

νξίζηεθε σο επηζπκία γηα δηαξθή παξνπζία ηνπ αγαζνχ, «ηνῦ ηὸ ἀγαζὸλ αὑηῶ παξεἶλαη 

ἀεί». ιεο νη δπζθνιίεο ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο ηεο «αεί 

παξνπζίαο». Πσο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ην «ἀεί παξεἶλαη ηἀγαζά»; Απηφ ην εξψηεκα 

απνηειεί ηε βάζε ησλ αλαδεηήζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ο ηξφπνο χπαξμεο ηνπ 

αλζξψπνπ δελ είλαη φκνηνο κε ηνλ ππαξθηηθφ ηξφπν ησλ ζείσλ φλησλ. Σα ζεία φληα 

ραίξνληαη αηψληα χπαξμε θαη γη’απηφ είλαη δπλαηή γηα απηά ε «ἀεί ηλ ἀγαζλ 

παξνπζία». Γηα ηνλ άλζξσπν ε «αεί παξνπζία» ησλ αγαζψλ πξέπεη λα ζπληειεζηεί θαηά 

θάπνηνλ άιιν ηξφπν. Πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θαη λα βξνχκε αλ ππάξρεη κέζα ζηε ζλεηή 

θχζε ηνπ αλζξψπνπ έλα ζηνηρείν πνπ λα ηνλ πιεζηάδεη πξνο ηελ αηψληα δηάξθεηα.  

Δπεηδή ε αηψληα δηάξθεηα είλαη ηδηφηεηα ηεο ζείαο νπζίαο, αλ βξίζθακε ην 

δεηνχκελν ζηνηρείν ζα ιχλακε ην πξφβιεκα πνπ καο απαζρνιεί. Ζ Γηνηίκα κέζα ζηελ 

αλζξψπηλε δσή ζεσξεί ηελ θχεζε θαη ηε γέλλεζε σο ζετθφ ζηνηρείν (206 c  «ἔζηη δὲ 

ηνῦην ζεῖνλ ηὸ πξᾶγκα, θαὶ ηνῦην ἐλ ζλεηῶ ὄληη ηῶ δῴῳ ἀζάλαηνλ ἔλεζηηλ, ἡ θύεζηο θαὶ 

ἡ γέλλεζηο. ηὰ δὲ ἐλ ηῶ ἀλαξκόζηῳ ἀδύλαηνλ γελέζζαη»). Σν θαηλφκελν ηεο γέλλεζεο 

πάιη είλαη ζπλδπαζκέλν κε ηελ εκθάληζε ηνπ θάιινπο. Ζ παξαηήξεζε δείρλεη φηη ε 

                                                           
21 Taylor, A. E., 1990, ςελ. 271 

22 Taylor, A. E., 1990, ςελ. 271 
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θχεζε κφλν ζηελ πεξηνρή ηνπ θαινχ είλαη δπλαηή. Ο άλζξσπνο θαη ηα δψα έιθνληαη απφ 

ηε ιάκςε ηνπ θάιινπο, απφ απηή δειεάδνληαη θαη δηαησλίδνπλ ην είδνο ηνπο. Σν θάιινο 

ρξεηάδεηαη ζηε γέλλεζε, γηαηί ε γέλλεζε είλαη θάηη ζείν, ρξεηάδεηαη επνκέλσο θαη έλα 

επάξκνζην πεξηβάιινλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Βξέζεθε χζηεξα απφ απηά ην δεηνχκελν αζάλαην ζηνηρείν ηεο ζλεηήο θχζεο: 

είλαη ε γέλλεζε «ἀεηγελέο ἔζηη θαὶ ἀζάλαηνλ σο ζλεηῶ  ἡ γέλλεζηο». Βξέζεθε αθφκα θαη 

ε πεξηνρή πνπ επλνεί ηε γέλλεζε: απηή είλαη ην θαιφ. Αλαγθαζηηθά ινηπφλ ζα 

κεηαηξαπεί ν νξηζκφο ηνπ έξσηα θαη ζα πξνζδηνξηζηεί φρη σο επηδίσμε ηνπ θαινχ «ὁ 

ἔξσο θαινῦ», αιιά σο επηδίσμε ηεο θχεζεο θαη ηεο γέλλεζεο κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θαινχ (206 e «ἔζηηλ γάξ, ὦ ώθξαηεο, ἔθε, νὐ ηνῦ θαινῦ ὁ ἔξσο, ὡο ζὺ νἴεη. Ἀιιὰ ηί 

κήλ; Σο γελλήζεσο θαὶ ηνῦ ηόθνπ ἐλ ηῶ θαιῶ»). 

Μφλν κε ηε γέλλεζε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ θαινχ είλαη δπλαηφ λα θηάζνπλ ηα 

ζλεηά φληα ζηελ απφθηεζε ηεο αηψληαο παξνπζίαο ηνπ αγαζνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

ηειηθφο ζηφρνο, πνπ απνηειεί ηελ επηδίσμε ηνπ έξσηα, είλαη ε «αεί παξνπζία», ε 

αζαλαζία, ε επηδίσμε δειαδή ηνπ είλαη. Πίζσ απφ φια απηά θξχβεηαη έλα απφ ηα πην 

ζπλήζε κνηίβα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Πιάησλνο, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ Έξσηα σο φξεμεο 

γηα χπαξμε
23

. Έξσο ζα πεη: «ηνῦ ὄληνο ἐπνξέγεζζαη». Ο Έξσο εξκελεχεηαη απφ ηε 

Γηνηίκα σο γεληθή ηάζε ηεο ζλεηήο χπαξμεο λα αλεβάζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηνλ νξίδνληα 

ηεο αζαλαζίαο. Ο κφλνο ηξφπνο δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ε ζλεηή θχζε έρεη κεηνρή ζηελ 

αηψληα δηάξθεηα είλαη ε αθαηάπαπζηε αλαλέσζε θαη αλαγέλλεζε. Ζ ζλεηή θχζε κπνξεί 

θαη ζψδεηαη κφλν θαη κφλν επεηδή κέζα ζηε ξνή ηεο ρξνληθφηεηαο πεζαίλνληαο αθήλεη 

θάζε ζηηγκή θάηη ην λέν σο δηάδνρν θαη αληηπξφζσπφ ηεο κέζα ζηνλ θφζκν ηεο δσήο. 

Παξάδεηγκα ηέηνηαο αλαλέσζεο απνηειεί θαηά ηνλ Πιάησλα θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φια ηα πιηθά ζηνηρεία πνπ 

απνηεινχλ ηνλ άλζξσπν αιιάδνπλ, αλαλεψλεηαη φκσο ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη κέλεη 

δπλάκεη κηαο αδηάθνπεο κεηαβίβαζεο θαη επαλάιεςεο ε ίδηα. Ζ αλζξψπηλε χπαξμε είλαη 

γηα ηνλ Πιάησλα δπλαηή κφλν επί ηε βάζεη θάπνηαο αδηάθνπεο παξάδνζεο. Κάζε ζηηγκή 

ε πξνζσπηθφηεηα παξαδίλεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηνλ εαπηφ ηεο. Κάζε θαηλνχξγηα ρξνληθή 

ζηηγκή, πνπ έξρεηαη, μαλαξρίδεη πάιη ηελ χπαξμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δδψ αθξηβψο έρεη 

ζηεξίμεη ν Πιάησλ ηελ ζεσξία ηεο αλάκλεζεο. Ζ παξνπζία ηεο επηζηήκεο θαηνξζψλεηαη 

                                                           
23

.Δεδοφςησ- Γ. Κορδάτοσ, 1999,, ςελ. 31 
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κε κηα δηαξθή κειέηε θαη αλάκλεζε. Ζ αλαλεσηηθή ελεξγεηηθφηεηα είλαη ν κφλνο ηξφπνο 

πνπ αλνίγεη ζην ζλεηφ νλ ηνλ νξίδνληα ηεο αζαλαζίαο.
24

Σν θάιινο είλαη κεηαμχ ησλ 

απνιχησλ αμηψλ, ηηο νπνίεο είδε ε ςπρή θάπνηε πξηλ ηελ ελζάξθσζή ηεο θαη πξνο ηηο 

νπνίεο κέζσ ηεο αλάκλεζεο θαηνξζψλεη κε θφπν θαη αηειψο λα αλαρζεί ζηελ ελζψκαηε 

δσή ηεο. 

 ε απηφ ην ζεκείν, ε Γηνηίκα ηνλίδεη ην φηη ην πάζνο ηεο ζσκαηηθήο 

αλαπαξαγσγήο θαη πάιη απνηειεί κηα ππνδεέζηεξε κνξθή κε ηελ νπνία εθδειψλεηαη ν 

πφζνο γηα ηελ θαξπνθνξία κέζα απφ ηελ νπνία ν εξαζηήο απνιακβάλεη ην σξαίν, ην 

αηψλην θαη ακεηάβιεην θαιφ. Κχξηνο ζθνπφο ηεο Γηνηίκαο είλαη ην λα δηαθσηίζεη ηελ 

έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο παηξφηεηαο ή κεηξφηεηαο. Αλ ηψξα εμεηάζνπκε ην βίν ηεο 

"αγάπεο ησλ ηηκψλ" (εδψ ελλνείηαη κε ηε ιέμε θηινηηκία), ε αλαθνξά απηή ζπλεπάγεηαη 

φηη ζηα φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηα ζσκαηηθά έλζηηθηα, εμεηαδφηαλ ν βίνο ηεο αγάπεο ηνπ 

ζψκαηνο θαη δηαπηζηψλνπκε απφ ηελ άιιε, πσο ην πάζνο γηα "θήκε αζάλαηε", ην νπνίν 

νδήγεζε ηελ Άιθεζηε, ηνλ Αρηιιέα, ηνλ Κφδξν θαη πνιινχο άιινπο ζηελ πεξηθξφλεζε 

ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ, απνηειεί κηα αθφκε κνξθή, πλεπκαηηθφηεξε φκσο, ηνπ 

"πφζνπ ηεο αησληφηεηαο". 

 Ο άλδξαο θαζψο έιθεηαη απφ ηελ επηζπκία ηεο ζαξθηθήο παηξφηεηαο, έιθεηαη απφ 

ην γπλαηθείν θχιν θαη γίλεηαη "εξσηνπαζέζηαηνο". Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

ψξηκεο ςπρέο, απηέο ηηο ςπρέο πνπ είλαη έηνηκεο γηα πλεπκαηηθή αλαπαξαγσγή, ηηο ςπρέο 

πνπ κε άιια ιφγηα λνηψζνπλ έηνηκεο λα θέξνπλ ζηνλ θφζκν ηε ζνθία θαη ηε γλψζε. 

 ε απηφ ην πιαίζην φκσο, ν πλεπκαηηθά έηνηκνο θαη ψξηκνο άλζξσπνο, αλαδεηεί 

έλαλ ζχληξνθν πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ "νκνξθηά" (πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή) θαη ν 

νπνίνο ζα απνδερηεί λα γελλήζεη ηνπο επηγφλνπο ηνπ. Αηζζάλεηαη ηελ έιμε ηνπ σξαίνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ σξαίνπ ζψκαηνο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή, εθείλν πνπ αιεζηλά επηδεηεί 

ζε απηφλ, είλαη ε πξνηθηζκέλε ηνπ, φκνξθε θαη θαιιηεξγεκέλε ςπρή. Σφηε ν εξαζηήο 

μνδεχεη φιν ηνπ ρξφλνπ γηα λα δηδάμεη ηελ αξεηή ζε απηήλ ηελ ςπρή θαη νη δχν θίινη 

ζπλδένληαη ζην πιαίζην ηεο "γαινχρεζεο" ηνπ πλεπκαηηθνχ πξντφληνο ηεο επαθήο ηνπο 

θαη ν δεζκφο ηνπο είλαη αλζεθηηθφηεξνο απφ εθείλνλ ηεο ζαξθηθήο παηξφηεηαο-

κεηξφηεηαο, ζην βαζκφ πνπ έρεη αληίθξηζκα κηα σξαηφηεξε θαη πην αζάλαηε 

                                                           
24

 Δεδοφςησ- Γ. Κορδάτοσ, 1999, ςελ. 32 
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ηεθλνπνίεζε.
25

 Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πλεπκαηηθψλ πξντφλησλ, είλαη ηα πνηήκαηα ηνπ 

Οκήξνπ θαη ηνπ Ζζίνδνπ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν νη επεξγεηηθνί ζεζκνί πνπ 

θιεξνδφηεζαλ ζηηο κεηαγελέζηεξεο επνρέο, ν Λπθνχξγνο, ν φισλ θαη πνιινί άιινη 

δεκφζηνη άλδξεο ηεο Διιάδαο ή ησλ βαξβαξηθψλ εζλψλ.
26

 ( "209d-e "θαὶ πᾶο ἂλ δέμαηην 

ἑαπηῶ ηνηνύηνπο παῖδαο κᾶιινλ γεγνλέλαη ἢ ηνὺο ἀλζξσπίλνπο, θαὶ εἰο Ὅκεξνλ 

ἀπνβιέςαο θαὶ Ἡζίνδνλ θαὶ ηνὺο ἄιινπο πνηεηὰο ηνὺο ἀγαζνὺο δειλ, νἷα ἔθγνλα 

ἑαπηλ θαηαιείπνπζηλ, ἃ ἐθείλνηο ἀζάλαηνλ θιένο θαὶ κλήκελ παξέρεηαη αὐηὰ ηνηαῦηα 

ὄληα· εἰ δὲ βνύιεη, ἔθε, νἵνπο Λπθνῦξγνο παῖδαο θαηειίπεην ἐλ Λαθεδαίκνλη ζσηξαο 

ηο Λαθεδαίκνλνο θαὶ ὡο ἔπνο εἰπεῖλ ηο Ἑιιάδνο. ηίκηνο δὲ παξ᾽ ὑκῖλ θαὶ όισλ δηὰ ηὴλ 

ηλ λόκσλ γέλλεζηλ, θαὶ ἄιινη ἄιινζη πνιιαρνῦ ἄλδξεο, θαὶ ἐλ Ἕιιεζη θαὶ ἐλ 

βαξβάξνηο, πνιιὰ θαὶ θαιὰ ἀπνθελάκελνη ἔξγα, γελλήζαληεο παληνίαλ ἀξεηήλ"). Δίλαη 

ηέηνηα δε ε επγλσκνζχλε ησλ θαηνπηλψλ γελεψλ πξνο απηά ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ θαιιηέξγεηα ςπρήο θαη πλεχκαηνο, ψζηε έθηαζαλ λα ηνπο 

ζενπνηήζνπλ. 

Ο Πιάησλ κηιά γηα πνηνηηθή βειηίσζε θαη φρη πνζνηηθή επαχμεζε ηνπ είδνπο. 

Δίλαη κηα λέα, αλσηέξα δεκηνπξγία. Κάζε άλζξσπνο πνπ γελλάηαη ζηνλ θφζκν δελ είλαη 

δεκηνχξγεκα απνθιεηζηηθφ ηνπ γνλέσλ ηνπ. ηε βαζχηεξε θχζε ηνπ είλαη πάληα λέα 

χπαξμε, έλα δψξν, πνπ καο ζηέιλεη απφ ηα κπζηεξηψδε ηεο βάζε ε Αξρή ηεο Εσήο, ε 

ςπρή ηνπ θφζκνπ, απηή πνπ ν Πιάησλ ραξαθηεξίδεη σο «καθάξηνλ δψνλ»
27

. Σνπ έξσηα 

ην λφεκα είλαη φηη ζπκκεηέρεη ν άλζξσπνο, ε ζλεηή αηνκηθή πξάμε ζην έξγν ηεο 

Γεκηνπξγίαο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ παγθφζκηα πεγή ηεο Εσήο ζηε δηαηήξεζε, αιιά θαη 

ηε βειηίσζε ηεο Εσήο. Γηφηη ν έξσηαο δελ είλαη ηφθνπ απιψο επηζπκία, αιιά ηφθνπ ἐλ ηῶ 

θαιῶ. Αλ ν εξσηεπκέλνο ζπγθηλείηαη απφ ην σξαίν, απφ ηελ αλδξεία, απφ ηελ πλεπκαηηθή 

θαιιηέξγεηα, απφ θάζε αμία, δε ζπγθηλείηαη γηα λα απνθηήζεη, κε ηε βνήζεηα απηήο ηεο 

ζπγθίλεζεο έλα παηδί, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θχζε ηνπ. 

Σελ ηάζε πξνο ηελ αζαλαζία ηελ βιέπεη ε Γηνηίκα θάησ απφ δπν απφςεηο. 

Τπάξρεη έλαο δξφκνο πνπ αζθαιίδεη ηε ζσκαηηθή αζαλαζία: απηφλ ηνλ αθνινπζεί ν 

ζσκαηηθφο έξσηαο, ν βηνινγηθφο έξσηαο ηεο ζσκαηηθήο παηδνγνλίαο πνπ αζθαιίδεη ηε 

                                                           
25Taylor, A., E., 1990, ςελ. 272 

26 Ο.π.ς. 272 

27
 Συκουτρήσ Ι, 2009, ςελ 208 
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δηαηψληζε ησλ εηδψλ (207 d «ἡ ζλεηὴ θύζηο δεηεῖ θαηὰ ηὸ δπλαηὸλ ἀεί ηε εἶλαη θαὶ 

ἀζάλαηνο. δύλαηαη δὲ ηαύηῃ κόλνλ ηῆ γελέζεη, ὅηη ἀεὶ θαηαιείπεη ἕηεξνλ λένλ ἀληὶ ηνῦ 

παιαηνῦ»). Τπάξρεη φκσο ε εθδήηεζε ηεο αζαλαζίαο κε ηελ «θαηά ςπρήλ» παηδνγνλία 

(207 e «θαὶ κὴ ὅηη θαηὰ ηὸ ζκα, ἀιιὰ θαὶ θαηὰ ηὴλ ςπρὴλ νἱ ηξόπνη, ηὰ ἤζε, δόμαη, 

ἐπηζπκίαη, ἡδνλαί, ιῦπαη, θόβνη ηνύησλ ἕθαζηα νὐδέπνηε ηὰ αὐηὰ πάξεζηηλ ἑθάζηῳ, ἀιιὰ 

ηὰ κὲλ γίγλεηαη, ηὰ δὲ ἀπόιιπηαη»). Απηή ζπληειείηαη κέζα ζηνλ νξίδνληα ηεο ηζηνξηθήο 

κλήκεο. Σν είδνο απηφ ηεο αζαλαζίαο απνηειεί ηελ εθδήηεζε ελάξεησλ αλζξψπσλ φζνη 

πξνηηκνχλ λα αθήλνπλ πίζσ ηνπο φρη ζσκαηηθά παηδηά αιιά ηε κλήκε ησλ αξεηψλ θαη 

ησλ έξγσλ ηνπο (208 b «ηνύηῳ γὰξ ηῶ ηξόπῳ πᾶλ ηὸ ζλεηὸλ ζῴδεηαη, νὐ ηὸ παληάπαζηλ 

ηὸ αὐηὸ ἀεὶ εἶλαη ὥζπεξ ηὸ ζεῖνλ, ἀιιὰ ηῶ ηὸ ἀπηὸλ θαὶ παιαηνύκελνλ ἕηεξνλ λένλ 

ἐγθαηαιείπεηλ νἷνλ αὐηὸ ἦλ»). Σέηνηνη είλαη φζνη ζπλάπηνπλ ηνλ εξσηηθφ δεζκφ γηα ηελ 

πξαγκάησζε ησλ αξεηψλ θαη φζνη αθήλνπλ ζηηο αληηθεηκεληθέο πξαγκαηνπνηήζεηο ησλ 

έξγσλ ηνπο αζάλαηνπο απνγφλνπο πνπ κηινχλ γηα ην πέξαζκα ηνπο απφ ηνλ θφζκν απηφ. 

Ο Πιάησλ δειαδή δηαθξίλεη δχν είδε αζαλαζίαο: α) ηελ απφιπηε αζαλαζία ηνπ 

ζείνπ, ζηελ νπνία έρνπκε αλαιινίσηε θαη αηψληα παξακνλή ηεο χπαξμεο ζε φια ηεο ηα 

ζηνηρεία: είλαη ε ζπλήζεο αληίιεςε πεξί αζαλαζίαο β) ηε ζρεηηθή αζαλαζία ηνπ ζλεηνχ, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηε γέλεζε ὅηη ἀεὶ θαηαιείπεη ἕηεξνλ λένλ ἀληὶ ηνῦ παιαηνῦ. 

Δδψ ν Πιάησλ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα εμεγήζεη αθξηβέζηεξα πσο είλαη δπλαηφ λα 

ζπκβηβάδεηαη ε κεηαβνιή θαη αληηθαηάζηαζε ησλ κνξίσλ κε ηε δηαηήξεζε ηεο κνξθήο. 

Πξνο απηφ θαηαθεχγεη ν ζπγγξαθέαο ζε παξαδείγκαηα απφ ηε θπζηνινγία  θαη ηελ 

ςπρνινγία ηνπ αλζξψπνπ (210b-c "ηνῦην δ᾽ ἐλλνήζαληα θαηαζηλαη πάλησλ ηλ θαιλ 

ζσκάησλ ἐξαζηήλ, ἑλὸο δὲ ηὸ ζθόδξα ηνῦην ραιάζαη θαηαθξνλήζαληα θαὶ ζκηθξὸλ 

ἡγεζάκελνλ· κεηὰ δὲ ηαῦηα ηὸ ἐλ ηαῖο ςπραῖο θάιινο ηηκηώηεξνλ ἡγήζαζζαη ηνῦ ἐλ ηῶ 

ζώκαηη, ὥζηε θαὶ ἐὰλ ἐπηεηθὴο ὢλ ηὴλ ςπρήλ ηηο θἂλ ζκηθξὸλ ἄλζνο ἔρῃ, ἐμαξθεῖλ αὐηῶ 

θαὶ ἐξᾷλ θαὶ θήδεζζαη θαὶ ηίθηεηλ ιόγνπο ηνηνύηνπο θαὶ δεηεῖλ, νἵηηλεο πνηήζνπζη 

βειηίνπο ηνὺο λένπο, ἵλα ἀλαγθαζζῆ αὖ ζεάζαζζαη ηὸ ἐλ ηνῖο ἐπηηεδεύκαζη θαὶ ηνῖο 

λόκνηο θαιὸλ θαὶ ηνῦη᾽ ἰδεῖλ ὅηη πᾶλ αὐηὸ αὑηῶ μπγγελέο ἐζηηλ, ἵλα ηὸ πεξὶ ηὸ ζκα 

θαιὸλ ζκηθξόλ ηη ἡγήζεηαη εἶλαη"). Ο θφζκνο πηζηεχεη φηη ην Α πξφζσπν παξακέλεη ην 

ίδην θαη ακεηάβιεην ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη αθξηβψο ε θνηλή πεξί 

αζαλαζίαο αληίιεςε δελ είλαη παξά ε πίζηε, φηη ε αλαιινίσηε απηή χπαξμε ζπλερίδεηαη 

θαη κεηά ηε δηάιπζε ησλ ζσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Παξφι΄απηά ε πξφρεηξε παξαηήξεζε 

πείζεη φηη ηίπνηε απφ φ,ηη απνηειεί ην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ πξηλ ιίγν θαηξφ δελ έρεη 
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παξακείλεη ην ίδην: ζπλερήο θζνξά θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θπηηάξσλ. Καη απηφ είλαη 

ίζα- ίζα ε δσή: ε δπλαηφηεηα ηεο αληηθαηάζηαζεο. Καη φκσο ν άλζξσπνο κέλεη ν εαπηφο 

ηνπ, γηαηί ακεηάβιεην παξακέλεη ε ελφηεηα ηεο ζπλείδεζεο ηνπ εγψ. Σν ίδην ζπκβαίλεη , 

παξαηεξεί ν Πιάησλ, θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ςπρηθνχ καο βίνπ. Οη εληππψζεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα έξρνληαη θαη παξέξρνληαη, κεηαβάιινληαη ή ακαπξψλνληαη, θαη φκσο 

έρνπκε ην ζπλαίζζεκα φηη έλα θαη ην απηφ πξνζσπηθφ θέληξν δεη φια απηά ηα ςπρηθά 

γεγνλφηα. 

6. Οη αλαβαζκοί ηες Δρφηηθής Μσζηαγφγίας 

Έσο ηψξα είρε παξνπζηάζεη ν Πιάησλ κε ηε Γηνηίκα κηα αλάιπζε ηνπ εξσηηθνχ 

γεγνλφηνο φπσο παξνπζηάδεηαη ζε κηα αληηθεηκεληθή ελαηέληζε. Γελ είρε εμεηαζηεί ν 

έξσηαο σο βίσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Γελ είρε γίλεη θαλεξή ε γελεηηθή πνξεία ηνπ 

θαηλνκέλνπ κέζα ζηελ ςπρηθή πεξηνρή ηνπ αηφκνπ. ην ηειεπηαίν απηφ ηκήκα ηνπ ιφγνπ 

ηεο Γηνηίκαο πξνο ηνλ σθξάηε καο δίλεη ν Πιάησλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξσηα κέζα ζηελ 

ςπρή ελφο νξηζκέλνπ αλζξψπνπ, καο παξνπζηάδεηαη έηζη  ν έξσηαο σο δξακαηηθή 

πεξηπέηεηα ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο (209 a «νἱ δὲ θαηὰ ηὴλ ςπρήλ—εἰζὶ γὰξ νὖλ, ἔθε, νἳ ἐλ 

ηαῖο ςπραῖο θπνῦζηλ ἔηη κᾶιινλ ἢ ἐλ ηνῖο ζώκαζηλ, ἃ ςπρῆ πξνζήθεη θαὶ θπζαη θαὶ 

ηεθεῖλ»). Ζ πεξηγξαθή πνπ δίλεηαη είλαη ζπγρξφλσο ππφδεηγκα θαη νδεγία, 

απνθαιχπηεηαη κε απηή ε αζθεηηθή ηνπ έξσηα, ν δξφκνο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε 

ςπρή, φηαλ δερηεί ηελ επηθνίηεζε ηνπ ηξνκεξνχ απηνχ δαηκνλίνπ. 

Σν πξψην μεθίλεκα είλαη ν ζσκαηηθφο έξσηαο, ε ζηξνθή ηεο ςπρήο ζε έλα 

νξηζκέλν δσληαλφ πξφζσπν, ε εξσηηθή πξνζήισζε πξνο έλα πξφζσπν σξαίν. Ζ 

αλαζηξνθή κε ην εξψκελν πξφζσπν πξέπεη λα έρεη ραξαθηήξα πλεπκαηηθφ, ε 

ηεθκεξίσζε ηεο νξζφηεηαο ηεο ζρέζεο απηήο είλαη ε γέλλεζε ιφγσλ θαιψλ. Γξήγνξα 

φκσο πξέπεη λα γεληθεπηεί ν πξνο έλα νξηζκέλν πξφζσπν πξνζαλαηνιηζκέλνο έξσηαο θαη 

λα γίλεη ελαηέληζε ηνπ θάιινπο πνπ παξνπζηάδεηαη επάλσ ζε φια ηα σξαία ζψκαηα. 

Πξέπεη αθφκα λα μεπεξαζηεί, λα αλεβαζηεί ζην πλεπκαηηθφ επίπεδν θαη λα γίλεη 

ελαηέληζε ηνπ ςπρηθνχ θάιινπο. Ζ θαιινλή ηεο εζηθήο δσήο, ε σξαηφηεηα ησλ 

επξεκάησλ ησλ επηζηεκψλ αλπςψλνπλ ηελ ςπρή θαη ηελ θάλνπλ λα αληηθξίδεη έλα 

θάιινο αλψηεξνπ βαζκνχ θέξνληαο ζπγρξφλσο θαη θάπνηα απειεπζέξσζε απφ ηελ 

πξνζθφιιεζή ηεο ζην ζσκαηηθφ θάιινο. 



30 
 

 Σα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ πσο ν πφζνο ηνπ αηψληνπ θαινχ εθδειψλεηαη θαη κε 

άιινπο ηξφπνπο, νη νπνίνη φκσο είλαη πνιχ αλψηεξνη απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο. Ζ 

Γηνηίκα δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηα βέβαηε πσο ν σθξάηεο πξαγκαηηθά 

αληηιακβάλεηαη ην πνηνη είλαη απηνί νη ηξφπνη θαη αλ κπνξεί ζηα αιήζεηα λα ηνπο 

πξνζεγγίζεη πνηέ. Ωζηφζν δειψλεη φηη ζα ηνπο αλαθέξεη θαη ν σθξάηεο αληίζηνηρα, αλ 

κπνξεί, αο ηελ αθνινπζήζεη (210 a «πεηξ δὲ ἕπεζζαη, ἂλ νἷόο ηε ᾖο»). Δδψ πηα 

εηζρσξνχκε ζην πεδίν ηνπ ηί πξέπεη λα θάλεη ν κλεζηήξαο ηνπ θηινζνθηθνχ βίνπ. πνηνο 

ζέιεη ζνβαξά ινηπφλ λα αζρνιεζεί κε απηήλ ηελ ππφζεζε, πξέπεη απφ ηελ λεφηεηά ηνπ 

λα είλαη θαηαξρήλ επαίζζεηνο ζην ζέκα ηεο σξαηφηεηαο ηνπ ζψκαηνο. Αλ θαζνδεγεζεί 

ζσζηά, πξψηα πξνζπαζεί λα γελλήζεη σξαίνπο ιφγνπο κε ζχληξνθν θαινθηαγκέλν.
28

 

πσο αλαθέξεη ζε θάπνην ζεκείν ε Γηνηίκα (210a) "δεῖ γάξ, ἔθε, ηὸλ ὀξζο ἰόληα ἐπὶ 

ηνῦην ηὸ πξᾶγκα ἄξρεζζαη κὲλ λένλ ὄληα ἰέλαη ἐπὶ ηὰ θαιὰ ζώκαηα, θαὶ πξηνλ κέλ, ἐὰλ 

ὀξζο ἡγηαη ὁ ἡγνύκελνο, ἑλὸο αὐηὸλ ζώκαηνο ἐξᾷλ θαὶ ἐληαῦζα γελλᾷλ ιόγνπο 

θαινύο". 

 Απηή είλαη φκσο κνλάρα ε αξρή θαη απηφ αθνχ ζηελ ζπλέρεηα πξέπεη κφλνο ηνπ 

λα κάζεη λα αλαγλσξίδεη ηελ ζπγγέλεηα φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ζσκαηηθνχ θάιινπο θαη 

λα θαηαζηεί εξαζηήο φισλ ησλ σξαίσλ ζσκάησλ (210 a «δεῖ γάξ, ἔθε, ηὸλ ὀξζο ἰόληα 

ἐπὶ ηνῦην ηὸ πξᾶγκα ἄξρεζζαη κὲλ λένλ ὄληα ἰέλαη ἐπὶ ηὰ θαιὰ ζώκαηα, θαὶ πξηνλ κέλ, 

ἐὰλ ὀξζο ἡγηαη ὁ ἡγνύκελνο, ἑλὸο αὐηὸλ ζώκαηνο ἐξᾷλ θαὶ ἐληαῦζα γελλᾷλ ιόγνπο 

θαινύο, ἔπεηηα δὲ αὐηὸλ θαηαλνζαη ὅηη ηὸ θάιινο [210b] ηὸ ἐπὶ ὁηῳνῦλ ζώκαηη ηῶ ἐπὶ 

ἑηέξῳ ζώκαηη ἀδειθόλ ἐζηη»). Καηφπηλ νθείιεη λα αλαγλσξίδεη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ 

ςπρηθνχ θάιινπο, αθφκα θαη φηαλ απηφ δελ πξνδίδεηαη απφ θαλέλα ζεκάδη εμσηεξηθήο 

γνεηείαο (210b «θαηαζηλαη πάλησλ ηλ θαιλ ζσκάησλ ἐξαζηή»). Πξέπεη λα είλαη 

εξσηεπκέλνο κε ςπρέο λεαληθέο θαη σξαίεο, επηρεηξψληαο λα παξάγεη καδί ηνπο φκνξθνπο 

θαη κεζηνχο θηινζνθηθήο νπζίαο ιφγνπο θαη ζθέςεηο. 

Έλα επφκελν βήκα είλαη ην λα κάζεη λα δηαθξίλεη ηελ σξαηφηεηα επηηεδεπκάησλ 

θαη λφκσλ, δειαδή ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ θαη ησλ λφκσλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ 

(210 c «ἵλα ἀλαγθαζζῆ αὖ ζεάζαζζαη ηὸ ἐλ ηνῖο ἐπηηεδεύκαζη θαὶ ηνῖο λόκνηο θαιὸλ θαὶ 

ηνῦη᾽ ἰδεῖλ ὅηη πᾶλ αὐηὸ αὑηῶ μπγγελέο ἐζηηλ, ἵλα ηὸ πεξὶ ηὸ ζκα θαιὸλ ζκηθξόλ ηη 
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ἡγήζεηαη εἶλαη. κεηὰ δὲ ηὰ ἐπηηεδεύκαηα ἐπὶ ηὰο ἐπηζηήκαο ἀγαγεῖλ, ἵλα ἴδῃ αὖ 

ἐπηζηεκλ θάιινο»). Έηζη ζπλεηδεηνπνηεί ηηο θνηλέο αξρέο πνπ ηα δηέπνπλ. Όζηεξα 

νθείιεη λα ζηξεθεί ζηελ "επηζηήκε" (ηελ πιήξε θαη εκπεξηζηαησκέλε γλψζε) θαη ηα 

πλεπκαηηθά ηεο θάιιε. Μέζα δε απφ απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα θπξηνιεθηηθά λα βηψζεη ηελ απέξαληε πλεπκαηηθή εδνλή θαη επηπρία. Καη 

απηφ ην ζεκείν είλαη ηέηνην, κέζα απφ ην νπνίν ζα θέξεη ζηνλ θφζκν πάξα πνιινχο 

ιφγνπο πνπ ζα είλαη εθιεθηνί θαη κεγαινπξεπείο θαη γεκάηνη κε άθζνλν θηινζνθηθφ 

πινχην, κε άιια ιφγηα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πινπηίζεη ηηο επηζηήκεο κε αλαθαιχςεηο 

κεγάιεο αμίαο. 

 Απηφο ν νπνίνο πηα έρεη πξνρσξήζεη ηφζν πνιχ ζηελ αλαδήηεζή ηνπ, ζα δηαθξίλεη 

μαθληθά, πξνο ην ηέινο απηήο ηεο πνξείαο, ην ππέξηαην θάιινο πνπ έςαρλε λα βξεη ζε 

φιε ηελ δηαδξνκή (210 e «Ὃο γὰξ ἂλ κέρξη ἐληαῦζα πξὸο ηὰ ἐξσηηθὰ παηδαγσγεζῆ, 

ζεώκελνο ἐθεμο ηε θαὶ ὀξζο ηὰ θαιά, πξὸο ηέινο ἤδε ἰὼλ ηλ ἐξσηηθλ ἐμαίθλεο 

θαηόςεηαί ηη ζαπκαζηὸλ ηὴλ θύζηλ θαιόλ»). Απηφ ην αηψλην, ζηαζεξφ θαη ηέιεην θάιινο. 

Σν θάιινο πνπ είλαη πςσκέλν πέξα απφ θάζε κεηαβνιή. Ζ σξαηφηεηα δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη θαηεγφξεκα ζε θαλέλα ζψκα, ζε θακηά γλψζε θαη επηζηήκε, ζε θαλέλαλ 

ιφγν, αιιά κφλν ζηελ πξαγκαηηθή ππφζηαζε θαη νπζία θάζε νκνξθηάο. ηελ ππφζηαζε 

απηή θαη ηελ νπζία κεηέρεη πξνζσξηλά θαζεηί πνπ νλνκάδνπκε σξαίν: ζην ακεηάβιεην 

θσο ηνπ νπνίνπ φια ηα θάιιε πνπ δηαθξίλακε έσο εδψ απνηεινχλ θεπγαιέεο 

αληαλαθιάζεηο.
29

  

Ζ Σξίηε θαη ηειεπηαία βαζκίδα είλαη ε χςσζε ηεο ςπρήο ζηελ ελαηέληζε ηνπ 

θαζεαπηφ θαινχ (211d «ἐληαῦζα ηνῦ βίνπ, ὦ θίιε ώθξαηεο, ἔθε ἡ Μαληηληθὴ μέλε, 

εἴπεξ πνπ ἄιινζη, βησηὸλ ἀλζξώπῳ, ζεσκέλῳ αὐηὸ ηὸ θαιόλ»). Οξακαηίδεηαη ε ςπρή ην 

αηψλην θαη άθζαξην θάιινο έμσ απφ ηνλ θφζκν ηεο θζνξάο θαη ηεο γέλεζεο, έμσ απφ ηηο 

ζπκβνιηθέο εκθαλίζεηο ηνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηνπνηήζεηο φζεο παξνπζηάδεη ε 

θχζε θαη ε ηέρλε. Φζάζακε έηζη ζηελ πεξηνρή ηνπ αλέθθξαζηνπ, ζηα ζχλνξα εθείλα ζηα 

νπνία ν αλζξψπηλνο ιφγνο είλαη πηα αλίθαλνο λα παξνπζηάζεη ηζφζηαζκε έθθξαζε γηα ηα 

φζα αηζζάλεηαη ε ςπρή. Κάζε πξνζπάζεηα λα πξνζρσξήζνπκε ζηελ πεξηνρή απηή 
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ρξεζηκνπνηψληαο ιεθηηθά ζχκβνια είλαη θαζαξή καηαηνπνλία. Με ηελ απνθνξχθσζε 

απηή ηειεηψλεη ν ιφγνο ηνπ σθξάηε. Απνηειεί ν ιφγνο απηφο πξαγκαηηθφ εγθψκην ηνπ 

έξσηα, είλαη ε θαηάδεημε ηεο δχλακήο ηνπ θαη ηεο αλδξείαο ηνπ. Έρεη ινηπφλ δίθαην ν 

σθξάηεο λα πεη ηειεηψλνληαο ην ιφγν ηνπ (211 b )  «θαὶ λῦλ ηε θαὶ ἀεὶ ἐγθσκηάδσ ηὴλ 

δύλακηλ θαὶ ἀλδξείαλ ηνῦ Ἔξσηνο θαζ᾽ ὅζνλ νἷόο η᾽ εἰκί». 

 ηαλ ην θσο απηφ θαλεί ζηνλ νξίδνληα, ν πξνζθπλεηήο ηνπ Έξσηα, επηηέινπο 

"θηάλεη ζην ιηκάλη", έρεη πξνζεγγίζεη δειαδή ηνλ ηειηθφ ηνπ ζηφρν θαη ζθνπφ. Ο 

πξαγκαηηθφο βίνο ν νπνίνο αξκφδεη ζηνλ άλζξσπν είλαη ν βίνο ηεο ζέαζεο ηεο απφιπηεο 

θαη κνλαδηθήο σξαηφηεηαο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νπνία θάζε άιιν είδνο θάιινπο, είλαη 

αλνχζην απφξξηκα θαη ππνδεέζηεξε πεξίπησζε. Μφλν εξρφκελε ζε επαθή κε απηή ηελ 

σξαηφηεηα ε ςπρή κπνξεί λα γελλήζεη πλεπκαηηθνχο θαξπνχο πνπ δελ είλαη ζθηέο, αιιά 

γλήζηα νπζία ( εδψ ε νξνινγία ζπκίδεη άιισζηε ηελ πεξίπησζε ηεο πιαησληθήο ζεσξίαο 

πεξί Ηδεψλ), θαζψο ηφηε ε ςπρή πξαγκαηηθά έξρεηαη ζε έλα πάληξεκα κε ηελ θαζαπηφ 

νπζία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (210d-e "ἀιι᾽ ἐπὶ ηὸ πνιὺ πέιαγνο ηεηξακκέλνο ηνῦ θαινῦ 

θαὶ ζεσξλ πνιινὺο θαὶ θαινὺο ιόγνπο θαὶ κεγαινπξεπεῖο ηίθηῃ θαὶ δηαλνήκαηα ἐλ 

θηινζνθίᾳ ἀθζόλῳ, ἕσο ἂλ ἐληαῦζα ῥσζζεὶο θαὶ αὐμεζεὶο θαηίδῃ ηηλὰ ἐπηζηήκελ κίαλ 

ηνηαύηελ, ἥ ἐζηη θαινῦ ηνηνῦδε"). Έηζη κνλάρα εμαζθαιίδεηαη ε αζαλαζία. Ο σθξάηεο 

ζην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ πκπνζίνπ, δειψλεη πσο πξνζσπηθά έρεη πεηζηεί ζηα 

ιφγηα ηεο θαη πσο ζα ήζειε απηφ λα ζπκβεί θαη κε ηνπο άιινπο. Γειψλεη πσο, φηαλ 

επηδεηνχκε ηελ αζαλαζία, ν Έξσο, δειαδή ε επηζπκία, είλαη ν πην πηζηφο βνεζφο θαη 

ζχκβνπιφο καο γηα κηα ηέηνηα επηδίσμε. Απηφ, φπσο δειψλεη ν σθξάηεο, είλαη θαη ην 

εγθψκην πνπ κπνξεί λα πιέμεη ζηελ "δχλακε θαη ηελ αλδξνπξέπεηα ηνπ Έξσηα". 
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7. Πιάηφλ θαη Γηοηίκα 

 Δίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζήζνπκε, πσο ε νκηιία πνπ αξρίδεη σο ζπδήηεζε, 

θαηαιήγεη βαζκεδφλ ζε κνλφινγν μέλεο. Αθφκα θαη εληφο απηήο ηεο ζπδήηεζεο, πσο ν 

σθξάηεο ν δηαιεθηηθφο κεηαπίπηεη αλεπαίζζεηα απφ ηηο αληηξξήζεηο ζηελ έθπιεμε, έσο 

φηνπ καγεκέλνο απφ ηε θινγεξά επγισηηία ηεο πλεπκαηνθφξνπ γπλαίθαο, ζησπά θαη 

αθνχεη, λαξθψλεηαη
30

. ην ξφιν απηφ δε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ίδηνο ν 

σθξάηεο. Γηφηη ήηαλ αζπκβίβαζηνο πξνο ηε ζπλήζε εηθφλα ηνπ «νπδέλ εηδφηνο» ε 

πξνθήξπμε κηαο αιήζεηαο, πνπ δελ είλαη θαξπφο πξφζθαηεο αλαδήηεζεο. Οχηε ζα 

επηηξεπφηαλ λα αλαπηχζζεη καθξνχο ιφγνπο ν κέρξη θαλαηηζκνχ νπαδφο ηεο δηαινγηθήο 

ζπδήηεζεο. 

Μηα παξάκεηξνο εδψ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, είλαη ην φηη ν 

Πιάησλ βάδεη κηα γπλαίθα λα κηιήζεη γηα ηνλ έξσηα. Καηαξρήλ κπνξνχκε λα 

επηζεκάλνπκε πσο ε παξνπζία θαη κάιηζηα πξσηαγσληζηηθή κέζα ζην πκπφζην, κηαο 

γπλαίθαο, φπσο ε Γηνηίκα, θαίλεηαη λα είλαη ζηνηρείν πνπ μελίδεη. Σν ραξαθηεξηζηηθφ 

απηφ θαίλεηαη πσο είλαη έλα θαη κνλαδηθφ, αλ ιεθζεί ππφςε φιν ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ 

Πιάησλνο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Φαίδξνπ, επζχο εμαξρήο είλαη ζαθέο πσο φια 

ηα ζπκκεηέρνληα πξφζσπα ηνπ δηαιφγνπ, ή ηα πξφζσπα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε 

δεχηεξν θαη ηξίην ρξφλν κέζα ζην θείκελν, είλαη, φπσο ζρεδφλ πάληα, άλδξεο. 

 Ζ απνξία φκσο γηα ηελ επηινγή κηαο γπλαίθαο ζπλερίδεηαη, θαη αλαδεηάηαη 

ςπρνινγηθή εξκελεία γηα απηή ηελ απφθαζε ηνπ Πιάησλνο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε Γηνηίκα 

είλαη κφλν κηα "επηλφεζε" ηνπ Πιάησλνο, γηαηί κέζα ζην αλδξνθξαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

πκπνζίνπ κφλν κηα γπλαίθα ζα κπνξνχζε λα θαζίζεη ζηε ζέζε ηνπ ελίνρνπ ηνπ έξσηα, 

ηνπ εξσηεπκέλνπ πνπ αγσληά θαη αγσλίδεηαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ εξσηηθνχ ζπκβφινπ. 

Ζ επηινγή ηεο Γηνηίκαο απφ ηνλ Πιάησλα, κπνξεί λα θαηαλνεζεί ππφ ην ζθεπηηθφ πσο ε 

γπλαίθα έρεη βαζχηεξε εκπεηξία ηνπ έξσηα ζε ζρέζε κε ηνλ άλδξα, αθνχ απηή γλσξίδεη 

ηηο σδίλεο ηεο γέλλεζεο. Μφλν ε γπλαίθα, ε μέλε πξνο ηελ αηζζεζηαθή πιεπξά ηνπ 

παηδηθνχ έξσηα, ζα κπνξνχζε κε κεγαιχηεξε άλεζε λα κηιά πεξί ησλ ηδαληθψλ απηψλ 

κνξθψλ. Καη κφλν κηα γπλαίθα κπνξεί έγθπξα λα κηιήζεη γηα ην θαηλφκελν, ην νπνίν ζην 

βάζνο ηνπ είλαη ε θπνθνξία θαη ν ηφθνο. Ο έξσηαο ζην πκπφζην είλαη γέλλεζε, 
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δεκηνπξγία ηνπ σξαίνπ, ηνπ αγαζνχ. Ζ Γηνηίκα, φζν θαη αλ απνηειεί κηα ζχιιεςε 

πξνβιεκαηηθή γηα ην ζπλεζηζκέλν πιαησληθφ χθνο, είλαη ε ζπλάληεζε ηνπ κπζηθνχ, 

πξνθεηηθνχ θαη θηινζνθηθνχ ιφγνπ. 

Σν έξγν πνπ αλαιακβάλεη θαη εθηειεί ε γπλαηθεία κνξθή είλαη λα παξαζηήζεη ην 

κπζηήξην θαη λα ζπκβνιίζεη ηνλ ηφπν ηνπ ηδεαηνχ έξσηα, λα δηαγξάςεη ην πξφηππν 

εθείλν πνπ έιθεη ηελ αλζξψπηλε πξνζπκία ζην δξφκν ηεο ηειείσζεο, λα νηθνλνκήζεη ηελ 

χπαξμε ηνπ έξσηα κέζα ζηνλ Πφξν θαη ηελ Πελία, λα δψζεη ην εηθαζηηθφ κέηξν ηεο 

εξσηηθήο λνζηαιγίαο γηα ην δχζθνια λα πξνζεγγηζζεί ηδαληθφ, λα αλαξξηπίζεη ηέινο ηνλ 

πφζν γηα ηελ θαηάθηεζή ηνπ. Μφλν κε ην Λφγν κηαο γπλαίθαο θαη κάιηζηα ηέξεηαο ζα 

κπνξνχζε ν πνηεηήο θηιφζνθνο λα εθκεηαιιεπζεί δεκηνπξγηθά ηηο παξαζηάζεηο πνπ 

είραλ θεληξίζεη ηελ εξσηηθή επαηζζεζία ησλ ζπλδαηηπκφλσλ αλδξψλ θαη λα πεξηθιείζεη 

ηελ νπζία ηνπ έξσηα ζ'έλα Λφγν, πνπ ζα ηνλ νλνκάδακε ηεξαηηθφ. 

  O Πιάησλ εκπηζηεχζεθε ηνλ εμνρφηεξν Λφγν ηνπ πκπνζίνπ ζε κηα γπλαίθα. Ζ 

πξάμε απηή δελ είλαη κφλν γλσζηνινγηθά ζπνπδαία, αιιά ζπλνδεχεηαη θαη απφ κία εζηθή 

θφξηηζε. Ο Πιάησλ δε δίδαμε κε ηε Γηνηίκα απιά ηελ νπζία ηνπ έξσηα, αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα εθινγήο ηνπ εξσηηθνχ ηδαληθνχ, ηελ θαηάθηεζε απφ ηνλ άλζξσπν ηεο 

νληνινγηθήο απηάξθεηαο κε ηελ «παληνηηλή θαηνρή ηνπ αγαζνχ». 

 Σελ ίδηα ζηηγκή, απηφο ν πεηζαξρεκέλνο έξσο πνπ κε ηφζε πιαζηηθφηεηα ηνλ 

αλαπαξηζηά ν Πιάησλ θαη ζην Σπκπόζηνλ αιιά θαη ζην Φαίδξν, θξαηάεη ηνλ άλζξσπν ζε 

έλα είδνο αγξχπληαο θαη επηθπιαθήο. Καη απηή ε επηθπιαθή ηνπ δεκηνπξγείηαη θαη 

πξνέξρεηαη απφ ην φηη ν ίδηνο αληηιακβάλεηαη ηελ αηέιεηά ηνπ. Σαπηφρξνλα σζείηαη ζην 

λα απνθαηαζηήζεη ηελ αξραία θχζε κέζα ηνπ, δειαδή λα πξνζπεξάζεη ηα ζχλνξα ηνπ 

ζλεηνχ θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αζαλαζία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

Γηαηί ν Πιάησλ δηάιεμε κηα γπλαίθα; ρη γηα λα απνθαηαζηήζεη ηε γπλαίθα, φπσο 

θαληάζηεθαλ ηππηθφηαηα κεξηθνί εξεπλεηέο
31

. Ζ πεξηνξηζκέλε πλεπκαηηθά 

πξνζσπηθφηεηα ηεο γπλαίθαο, φπσο πίζηεπαλ φινη νη αξραίνη, παξέρεη κεγαιχηεξε 

εγγχεζε, φηη δελ είλαη ηεο θεθαιήο ηεο γέλλεκα φ,ηη ιέεη, αιιά έρεη κπζηεξηψδε θαη ζεία 

πξνέιεπζε. 
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 Με ηα ιφγηα ηνπ σθξάηνπο ή κάιινλ ηα ιφγηα ηεο Γηνηίκαο πξνο ην σθξάηε, 

θαλεξψλεηαη ην φηη ν Έξσο πνπ είλαη, φπσο ηνλίζηεθε ήδε πην πάλσ, έλαο δαίκσλ, 

αλέιθεη ηελ ςπρή θαη ηελ θέξλεη σο ηελ πεγή ηεο, ηελ ηδέα, θαη νδεγεί ηνλ άλζξσπν απφ 

ην θαηλφκελν ζην λννχκελν, απφ ηελ επηθάλεηα ζην βάζνο θαη ηνλ ζπιιέγεη ζηελ 

εζσηεξηθφηεηά ηνπ.
32

 Ο Έξσο είλαη εθείλε ε ηάζε ηεο ςπρήο κε ηελ νπνία ε ηειεπηαία 

δελ κπνξεί λα παξακείλεη ζε εηξήλε, θαη κε ηελ φκσο ηαπηφρξνλα ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

πξαγκαηψζεη ηελ αληηθεηκεληθή ηνπ κνξθή. Απηή ε ηάζε κφλν παξνδηθά γαιελεχεη θαζε 

θνξά πνπ παίξλεη κέζα ζηα βνπιήκαηα, ηα ελεξγήκαηα, ζηα λνήκαηα θαη ζηα ζεσξήκαηα 

ηνπ πλεχκαηνο κνξθή νπζηαζηηθή.  

 ιε απηή ε ε δεκηνπξγία σζηφζν ηελ ίδηα ζηηγκή, είλαη κηα γέλλεζε κέζα ζην 

φκνξθν θαη ζην αγαζφ, γηαηί ην ζλεηφ κ' απηήλ ηελ δηαδηθαζία είλαη πνπ αγγίδεη ηελ 

αζαλαζία. Ζ γέλλεζε ζεσξείηαη απφ ηε Γηνηίκα, κε άιια ιφγηα δειαδή, απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Πιάησλα, ζαλ κηα ζετθή δηαδηθαζία θαη ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο.
33

 Γηα απηφ ην ιφγν, 

ν Έξσο δελ είλαη ζπλπθαζκέλνο κνλάρα κε ηνλ πφζν γηα ηελ νκνξθηά θαη γηα ηα άιια 

αζάλαηα αγαζά ηνπ πλεχκαηνο αιιά ζπγρξφλσο, είλαη θαη ιαρηάξα γηα δεκηνπξγία κέζα 

απφ απηά. Ζ γέλλεζε εδψ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε δηαηήξεζε ηεο αζαλαζίαο, πνπ 

γλσξίδεη ην ζλεηφ, ε ζλεηή χπαξμε. Γηα ηνχην ην ιφγν πάληα ν Έξσο ηείλεη έκκεζα αιιά 

ζαθψο πξνο ηελ αζαλαζία. 

 Σν άινγν ζηνηρείν κέζα ζην αλζξψπηλν νλ είλαη ζε κηα παξάιιειε πνξεία πξνο 

ην ιφγν θαη απηφο ν ηειεπηαίνο είλαη πνπ δελ ην αθήλεη απηφ ην ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο 

ςπρνζχλζεζεο λα δηαζθνξπηζηεί ελ είδε "ζλεηήο θιπαξίαο", αιιά ην πεηζαξρεί θαη ην 

θαηεπζχλεη πξνο ηελ ηδέα. Σελ απιή δσή κε ηελ αζχλεηε θαη αζχλεηδε νξκή ηεο γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη ηελ δηαηψληζή ηεο θαη ηελ ςπρή, ην πλεχκα, κε ηε ζπλεηδεηή ηνπ έιμε 

πξνο ην ζηαζεξφ αγαζφ θαη ηε δεκηνπξγία κέζα ζε απηφ, αλ θαη ηφζν δηαθέξεη ην έλα 

απφ ην άιιν, φκσο ε Γηνηίκα κε ηε  δηδαρή ηεο ηα βάδεη ην έλα δίπια ζην άιιν.
34

 

 ια φζα αλαθέξεη γηα ηνλ Έξσηα ε Γηνηίκα ζην σθξάηε, πξέπεη λα ηα 
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θηινζφθνπ, γηαηί θαη ε δηθαηνζχλε κέζα ζηελ πνιηηεία θαη ν έξσο πξνο ηνπο εθήβνπο, 

απφ ηελ άιιε κεξηά, νη νπνίνη επηζπκνχλ ηε γλψζε θαη ηελ αξεηή, είλαη αλαληίξξεηα 

ζηνηρεία ηεο ζσθξαηηθήο παξνπζίαο κέζα ζηε δσή.  

 Απφ θάπνηα θαη ζηηγκή θαη πέξα σζηφζν, φπσο γίλεηαη άιισζηε εκθαλέο απφ ηε 

ξνή ηνπ ιφγνπ, ηα ιφγηα ηεο Γηνηίκαο μεπεξλνχλ αθφκα θαη απηή ηελ ίδηα ηε ζσθξαηηθή 

πξνζσπηθφηεηα. Πξφθεηηαη πηα γηα ηελ θνξχθσζε ηεο κπζηαγσγηθήο εξκελείαο ηνπ 

έξσηα, εξκελείαο κέζα απφ ηελ νπνία ην άηνκν ζα νδεγεζεί ζηελ ηειεηφηεηα θαη ηελ 

αζαλαζία. Άιισζηε είλαη ελδεηθηηθφ πσο ζε θάπνην ζεκείν ε Γηνηίκα ζα ηνλίζεη ζην 

σθξάηε πσο: « Σαῦηα κὲλ νὖλ ηὰ ἐξσηηθὰ ἴζσο, ὦ ώθξαηεο, θἂλ ζὺ [210a] κπεζείεο· 

ηὰ δὲ ηέιεα θαὶ ἐπνπηηθά, ὧλ ἕλεθα θαὶ ηαῦηα ἔζηηλ, ἐάλ ηηο ὀξζο κεηίῃ, νὐθ νἶδ᾽ εἰ νἷόο 

η᾽ ἂλ εἴεο. ἐξ κὲλ νὖλ, ἔθε, ἐγὼ θαὶ πξνζπκίαο νὐδὲλ ἀπνιείςσ· πεηξ δὲ ἕπεζζαη, ἂλ 

νἷόο ηε ᾖο». Με άιια ιφγηα, ν ιφγνο ηεο θαηά ην πξνηππν θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

κπζηαγσγηθψλ ηειεηψλ, έρεη έλα επίπεδν πξνπαξαζθεπαζηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα έλαλ 

άιιν επίπεδν γηα φζνπο είλαη κπεκέλνη ζηα κεγαιχηεξα κπζηήξηα. Καη ε έλλνηα θαη ν 

απψηεξνο ζηφρνο θαη αιεζηλφο ζθνπφο ηνπ Έξσηα, είλαη αθξηβψο απηφ ην πξάγκα: έλα 

κπζηήξην γηα ηνπο αιεζηλά κπεκέλνπο. 

 Καη ζην πιαίζην απηνχ ηνπ κπζηεξίνπ, απηφο πνπ θαιείηαη λα απνδερζεί ηελ 

κχεζε: "δεῖ γάξ, ἔθε, ηὸλ ὀξζο ἰόληα ἐπὶ ηνῦην ηὸ πξᾶγκα ἄξρεζζαη κὲλ λένλ ὄληα ἰέλαη 

ἐπὶ ηὰ θαιὰ ζώκαηα, θαὶ πξηνλ κέλ, ἐὰλ ὀξζο ἡγηαη ὁ ἡγνύκελνο, ἑλὸο αὐηὸλ 

ζώκαηνο ἐξᾷλ θαὶ ἐληαῦζα γελλᾷλ ιόγνπο θαινύο, ἔπεηηα δὲ αὐηὸλ θαηαλνζαη ὅηη ηὸ 

θάιινο [210b] ηὸ ἐπὶ ὁηῳνῦλ ζώκαηη ηῶ ἐπὶ ἑηέξῳ ζώκαηη ἀδειθόλ ἐζηη, θαὶ εἰ δεῖ 

δηώθεηλ ηὸ ἐπ᾽ εἴδεη θαιόλ, πνιιὴ ἄλνηα κὴ νὐρ ἕλ ηε θαὶ ηαὐηὸλ ἡγεῖζζαη ηὸ ἐπὶ πᾶζηλ 

ηνῖο ζώκαζη θάιινο· ηνῦην δ᾽ ἐλλνήζαληα θαηαζηλαη πάλησλ ηλ θαιλ ζσκάησλ 

ἐξαζηήλ, ἑλὸο δὲ ηὸ ζθόδξα ηνῦην ραιάζαη θαηαθξνλήζαληα θαὶ ζκηθξὸλ ἡγεζάκελνλ". 

 Με άιια ιφγηα, ν κπεκέλνο θαιείηαη απφ θάπνην ζεκείν θαη έπεηηα λα ιαηξέςεη 

ην φκνξθν θαη κάιηζηα λα ην ιαηξέςεη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα γελλήζεη ζε απηή ηε 

θάζε ηα πην φκνξθα πξάγκαηα αληίζηνηρα. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηφ 

δίρσο ηελ χπαξμε νδεγνχ. Σν φκνξθν ζψκα παξάιιεια λα ρσξηζηεί πέξα απφ άιια 

φκνξθα πξάγκαηα θαη απφ ηελ φκνξθε ςπρή. Γη' απηφ ην ιφγν ν λένο γξήγνξα θαη κε ηε 

ζσζηή θαζνδήγεζε ζα κπνξέζεη λα θηάζεη θαη ζηελ απφθηεζε κηαο σξαίαο θαη 

εμεπγεληζκέλεο ςπρήο θαη απφ εθείλν ην ζεκείν, κέζα απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, ζα 
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έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ φκνξθσλ έξγσλ πνπ απηή κπνξεί λα παξάγεη, φπσο 

νη φκνξθνη θαη ζσζηνί λφκνη ζε κηα πνιηηεία, ή νη φκνξθεο γλψζεηο κηαο δηάλνηαο. 
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ΦΑΙΓΡΟ  

Η παιηλφδία ηοσ φθράηε ( 244 a 1- 257 b ) 

1. Η θεία μανία φς δσλακηθή θαη θηλεηηθή ηες αλζρϋπηλες εσδαηκολίας 

 

Ο σθξάηεο αξρηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη φηη έλαο λένο πξέπεη λα 

απεπζχλεηαη ζε θάπνηνλ εξαζηήο, αθνχ είλαη πξάγκαηη αλψηεξνο πνηνηηθά εθείλνπ πνπ 

δελ θαηέρεηαη απφ έξσηα, ζα μεθηλήζεη ηηο αλαθνξέο ηνπ απφ ηηο επξχηεξεο απφςεηο πνπ 

είρε δηαηππψζεη ν  ηεζίρνξνο επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ. Καηά ηνλ Αζελαίν θηιφζνθν, 

ινηπφλ, ν ηεζίρνξνο αλαθέξεη πσο δελ αιεζεχεη ε ζέζε φηη έλαο λένο πξέπεη λα 

αθνινπζεί εθείλνλ πνπ δελ θαηέρεηαη απφ έξσηα, ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηνλ θαηεπζχλεη έλαο εξαζηήο, κε ηελ πξφθαζε φηη ν δεχηεξνο 

δηαθαηέρεηαη απφ παξαθξνζχλε ελψ ν πξψηνο απφ θξφλεζε ( 244 a 1- a 5: ὅλ [sc. ὁ 

ιόγνο] δὲ κέιισ ιέγεηλ, Σηεζηρόξνπ ηνῦ Εὐθήκνπ, Ἱκεξαίνπ.  «Λεθηένο δὲ ὧδε· ὅηη νὐθ ἔζη’ 

ἔηπκνο ιόγνο, ὅο ἄλ, παξόληνο ἐξαζηνῦ, ηῷ κὴ ἐξῶληη κιινλ θῆ δεῖλ ραξίδεζζαη, δηόηη δὴ 

ὁ κὲλ καίλεηαη, ὁ δὲ ζσθξνλεῖ ).  Kαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαθξνζχλε έρεη αξλεηηθή 

ρξνηά, ηφηε ε αλσηέξσ ζέζε ζα κπνξνχζε λα είλαη θνηλψο απνδεθηή. κσο ε ελ ιφγσ 

«καλία» είλαη ζετθήο πξνειεχζεσο θαη κάιηζηα ελέρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Άιισζηε, φπσο επηζεκαίλεη ν 

θηιφζνθνο, επηπιένλ ηεθκήξην σο πξνο απηφ, ζπληζηά θαη ε «ζπλήζεο» πξαθηηθή ησλ 

ηέξεησλ θαη ησλ κάληεσλ ησλ νπνίσλ νη πξνβιέςεηο εκθνξνχληαη απφ ηελ ζετθή απηή 

«καλία». Δμάιινπ, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζε εθείλε δειαδή πνπ ε θξφλεζε 

απνηεινχζε επηινγή απηήο ηεο ηεξαηηθήο ηάμεο, ε πξνζθνξά ηνπο ή ζσζηφηεξα ε 

ζπλδξνκή ηνπο πξνο ην θνηλφ φθεινο ζα ήηαλ, ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, 

ειάρηζηε ( 244 a 5- b 5: εἰ κὲλ γὰξ ἦλ ἁπινῦλ ηὸ καλίαλ θαθὸλ εἶλαη, θαιῶο ἂλ ἐιέγεην· 

λῦλ δὲ ηὰ κέγηζηα ηῶλ ἀγαζῶλ ἡκῖλ γίγλεηαη δηὰ καλίαο, ζείᾳ κέληνη δόζεη δηδνκέλεο. ἥ ηε 

γὰξ δὴ ἐλ Δειθνῖο πξνθηηο αἵ η’ ἐλ Δσδώλῃ ἱέξεηαη καλεῖζαη κὲλ πνιιὰ δὴ θαὶ θαιὰ ἰδίᾳ 

ηε θαὶ δεκνζίᾳ ηὴλ Ἑιιάδα ἠξγάζαλην, ζσθξνλνῦζαη δὲ βξαρέα ἢ νὐδέλ· θαὶ ἐὰλ δὴ 

ιέγσκελ Σίβπιιάλ ηε θαὶ ἄιινπο, ὅζνη καληηθῆ ρξώκελνη ἐλζέῳ πνιιὰ δὴ πνιινῖο 

πξνιέγνληεο εἰο ηὸ κέιινλ ὤξζσζαλ, κεθύλνηκελ ἂλ δια παληὶ ιέγνληεο). 
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Αθνινχζσο ν σθξάηεο ζέηεη σο δεχηεξν επηρείξεκα σο πξνο ηελ ζεηηθή εθδνρή 

ηεο «ζείαο καλίαο» ηηο εξκελεπηηθέο δηαηππψζεηο εθπξνζψπσλ ηεο πξνγελέζηεξεο απηνχ 

παξάδνζεο, νη νπνίνη ζπκθσλνχζαλ ζην γεγνλφο φηη ε ζεία καλία ελέρεη ζεηηθή πθή θαη 

πεξηερφκελν ηδηαίηεξεο αμίαο. Άξα, θαη απφ ηελ άπνςε απηή δελ δχλαηαη λα ζπληζηά έλα 

επνλείδηζην γεγνλφο αξλεηηθήο πξννπηηθήο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν κάιηζηα ν φξνο απηφο 

ζπλδέεηαη κε ηελ «καληθή» ηέρλε, ηελ ηέρλε δειαδή εθείλε πνπ ζεσξνχληαλ σο δψξν 

ησλ ζεψλ πξνο ηνπο αλζξψπνπο. εκεησηένλ βεβαίσο εδψ φηη, γηα ηνλ σθξάηε, ε έλλνηα 

πνπ αληηθαηνπηξίδεη επαθξηβψο ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη «καληθή» θαη φρη, φπσο 

εζθαικέλσο δηαηππψλεηαη, «καληηθή» δειαδή κε ηελ πξνζζήθε ηνπ «η» ( 244 b 6- c 3: 

ηόδε κὴλ ἄμηνλ ἐπηκαξηύξαζζαη, ὅηη θαὶ ηῶλ παιαηῶλ νἱ ηὰ ὀλόκαηα ηηζέκελνη νὐθ αἰζρξὸλ 

ἡγνῦλην νὐδὲ ὄλεηδνο καλίαλ· νὐ γὰξ ἂλ ηῆ θαιιίζηῃ ηέρλῃ, ᾗ ηὸ κέιινλ θξίλεηαη, αὐηὸ 

ηνῦην ηνὔλνκα ἐκπιέθνληεο καληθὴλ ἐθάιεζαλ. ἀιι’ ὡο θαινῦ ὄληνο, ὅηαλ ζείᾳ κνίξᾳ 

γίγλεηαη, νὕησ λνκίζαληεο ἔζελην, νἱ δὲ λῦλ ἀπεηξνθάισο ηὸ ηαῦ ἐπεκβάιινληεο καληηθὴλ 

ἐθάιεζαλ. )  

Καηά ηελ αλσηέξσ κεζνδνινγηθή αλαδήηεζε θαη ζεκειίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο ζείαο καλίαο, ν Αζελαίνο θηιφζνθνο ζα πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ ζε πην ζχλζεηεο  

ζπγθξηηηθέο ζπλεμεηάμεηο. Αλαθεξφκελνο ζηελ ηέρλε ηεο «νηνλντζηηθήο», ηέρλε, ηνπ 

νξζνχ ιφγνπ φπσο ηελ θαηνλνκάδεη,  ζεκεηψλεη φηη ειιείπεη ε έκπλεπζε πνπ απνξξέεη 

απφ ηελ ζεία καλία σο εξγαιεηαθνχ ηχπνπ επηινγή. Καη ζηελ δηαπίζησζε απηή θαηαιήγεη 

δηφηη θαηεμνρήλ ε ηέρλε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ νξζή ζθέςε ( δηάλνηα ), ζηελ αλζξψπηλε 

γλψκε ( νἴεζηο ), ζηελ ινγηθή ( λνῦο ) θαη ζηελ εκπεηξία ( ἱζηνξία ) ( 244 c 3- d 2:  ἐπεὶ 

θαὶ ηήλ γε ηῶλ ἐκθξόλσλ, δήηεζηλ ηνῦ κέιινληνο δηά ηε ὀξλίζσλ πνηνπκέλσλ θαὶ ηῶλ 

ἄιισλ ζεκείσλ, ἅη’ ἐθ δηαλνίαο πνξηδνκέλσλ ἀλζξσπίλῃ νἰήζεη λνῦλ ηε θαὶ ἱζηνξίαλ, 

νἰνλντζηηθὴλ ἐπσλόκαζαλ, ἣλ λῦλ νἰσληζηηθὴλ ηῷ σ  ζεκλύλνληεο νἱ λένη θαινῦζηλ·). 

Θεκειηψλεηαη δειαδή, ζα ιέγακε, ζε κία κεζνδνινγία παξνρψλ ηνπ ζείνπ ηηο νπνίεο ν 

άλζξσπνο ελεξγνπνηεί θαη εθαξκφδεη εθ ησλ πζηέξσλ ππφ ηνπο νηθείνπο ηνπ φξνπο, θαη 

φρη ζε κία ηαπηφρξνλε ή ζχγρξνλε νηθεηνπνίεζε ηεο ζείαο δπλακηθήο, ππφ ηνπο φξνπο 

πνπ ην ζείνλ ηαπηνρξφλσο ζέηεη. ηελ ζπγθξηηηθή ζπλεμέηαζή ηεο πάλησο κε ηελ 

«καληθή» ν σθξάηεο δηαπηζηψλεη επηπιένλ φηη ε « καληθή» αθξηβψο επεηδή εληζρχεηαη 

απφ ηελ «έλζεν καλία» είλαη αλψηεξε απφ ην θξφληκν ηνπ ιφγνπ, ν νπνίνο απνηειεί 

εγγελέο ζηνηρείν ηεο «νηνλντζηηθήο» ( 244 d 2- 5: ὅζῳ δὴ νὖλ ηειεώηεξνλ θαὶ ἐληηκόηεξνλ 
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καληηθὴ νἰσληζηηθο, ηό ηε ὄλνκα ηνῦ ὀλόκαηνο ἔξγνλ η’ ἔξγνπ, ηόζῳ θάιιηνλ καξηπξνῦζηλ 

νἱ παιαηνὶ καλίαλ ζσθξνζύλεο ηὴλ ἐθ ζενῦ ηο παξ’ ἀλζξώπσλ γηγλνκέλεο).  

Ζ «καλία» εμεηάδεηαη αθνινχζσο απφ ηνλ σθξάηε θαη σο πξνο ηελ 

ζσηεξηνινγηθή δηάζηαζή ηεο αλαθνξηθά κε ηνλ αλζξψπηλν βίν. πληζηά έλα είδνο 

πλεπκαηηθνχ θαζαξκνχ ν νπνίνο αθνξά ζε εθείλνπο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ ζεία νξγή –

φρη βεβαίσο αλαηηηνιφγεηα- αθνχ έδεζαλ βίν «εκαξηεκέλν». Πξσηαξρηθά, ζηελ 

πεξίπησζε απηή λνείηαη σο εμαγληζηηθή αλαθνξά ηνπ αλζξψπνπ πξνο ην ζείνλ δηά 

ιαηξεπηηθψλ πξάμεσλ, θαζαξκψλ θαη ηειεηψλ θαη, ζπλαθφινπζα, σο ιχηξσζε, ζεία 

θαηνρή θαη ςπρηθή θαζαξφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη, ε «έλζενο καλία» δηαζθαιίδεη ηνπο 

φξνπο κηαο ζπλεηδεηήο ςπρηθήο θάζαξζεο ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ, ελψ έπεηηα 

εμεηθνλίδεηαη ζηελ ηειηθή θαη νξηζηηθή θαζαξφηεηά ηνπο ( 244 d 6- e 5: ἀιιὰ κὴλ λόζσλ 

γε θαὶ πόλσλ ηῶλ κεγίζησλ, ἃ δὴ παιαηῶλ ἐθ κεληκάησλ πνζὲλ ἔλ ηηζη ηῶλ γελῶλ ἡ καλία 

ἐγγελνκέλε θαὶ πξνθεηεύζαζα, νἷο ἔδεη ἀπαιιαγὴλ εὕξεην, θαηαθπγνῦζα πξὸο ζεῶλ εὐράο 

ηε θαὶ ιαηξείαο, ὅζελ δὴ θαζαξκῶλ ηε θαὶ ηειεηῶλ ηπρνῦζα ἐμάληε ἐπνίεζε ηὸλ [ἑαπηο] 

ἔρνληα πξόο ηε ηὸλ παξόληα θαὶ ηὸλ ἔπεηηα ρξόλνλ, ιύζηλ ηῷ ὀξζῶο καλέληη ηε θαὶ 

θαηαζρνκέλῳ ηῶλ παξόλησλ θαθῶλ εὑξνκέλε ).  

Πξνρσξψληαο ν σθξάηεο ηελ πξαγκάηεπζή ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ «καλία» 

ππνγξακκίδεη φηη απνηειεί εγγελέο ζηνηρείν θαη ησλ κνπζψλ, ζηηο νπνίεο θαη αλαγλσξίδεη 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηέρνπλ κία ζέζε κεηαμχ ζείνπ θαη αλζξσπίλνπ. Καηά ηνλ 

θηιφζνθν, ινηπφλ, ε «καλία» ησλ κνπζψλ είλαη ζε ζέζε λα εγείξεη ηηο αηνκηθέο ςπρέο 

κέζσ ησλ πνηεηηθψλ εηδψλ, ππφ ηνλ φξν απηέο λα είλαη θεθαζαξκέλεο θαη δηαπγείο 

ακαξηηψλ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν άιισζηε θαη παξαδέρεηαη φηη ελέρεη θχξηα παηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Μφλνλ κε ηελ «έλζεν καλία» θαη ηελ δπλακηθή πνπ απηή εθπέκπεη, ν πνηεηήο 

είλαη ζε ζέζε λα αλακέλεη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηεο πνηεηηθήο ζπλζέζεψο ηνπ, ην 

νπνίν θαη δελ είλαη άιιν παξά ε παηδεπηηθή ζπλδξνκή πξνο ην θνηλφ ην νπνίν θαη 

απεπζχλεηαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα έρνπκε απιψο λα θάλνπκε κε κία «θξφληκε 

πνίεζε», δίρσο θακία παηδεπηηθή θαη αμηνινγηθή ζεκαζία γηα ηηο αλζξψπηλεο νληφηεηεο ( 

245 a 1- 7: ηξίηε δὲ ἀπὸ Μνπζῶλ θαηνθσρή ηε θαὶ καλία, ιαβνῦζα ἁπαιὴλ θαὶ ἄβαηνλ 

ςπρήλ, ἐγείξνπζα θαὶ ἐθβαθρεύνπζα θαηά ηε ᾠδὰο θαὶ θαηὰ ηὴλ ἄιιελ πνίεζηλ, κπξία ηῶλ 

παιαηῶλ ἔξγα θνζκνῦζα ηνὺο ἐπηγηγλνκέλνπο παηδεύεη· ὃο δ’ ἂλ ἄλεπ καλίαο Μνπζῶλ ἐπὶ 



41 
 

πνηεηηθὰο ζύξαο ἀθίθεηαη, πεηζζεὶο ὡο ἄξα ἐθ ηέρλεο ἱθαλὸο πνηεηὴο ἐζόκελνο, ἀηειὴο 

αὐηόο ηε θαὶ ἡ πνίεζηο ὑπὸ ηο ηῶλ καηλνκέλσλ ἡ ηνῦ ζσθξνλνῦληνο ἠθαλίζζε ).  

Πεξαηψλνληαο ηελ πξαγκάηεπζή ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ « ζεία καλία» θαη 

πξνεηνηκάδνληαο επηκειψο ηελ επφκελε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξσηνο, ν σθξάηεο 

αλαθέξεη -ζπκπεξαζκαηηθά σο πξνο ηα πξνεγνχκελα θαη αθεηεξηαθά σο πξνο ηα 

επφκελα- φηη ν έξσο σο «ζεία καλία» ρνξεγείηαη ζηηο αλζξψπηλεο ςπρέο κε ζθνπφ απηέο 

λα θαηαθηήζνπλ ηελ επδαηκνλία ηνπο. Απνκέλεη, ινηπφλ, λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ηελ 

θχζε ηεο ςπρήο, ζετθήο θαη αλζξψπηλεο, ηα πάζε θαη ηα ελεξγήκαηά ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθαλεί ν ηξφπνο νηθεηνπνίεζεο ηεο «ζείαο καλίαο» εθ κέξνπο ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ 

αιιά θαη ε ελ γέλεη αμηνπνίεζή ηεο ( 245 b 6- c 3: ἡκῖλ δὲ ἀπνδεηθηένλ αὖ ηνὐλαληίνλ, ὡο 

ἐπ’ εὐηπρίᾳ ηῆ κεγίζηῃ παξὰ ζεῶλ ἡ ηνηαύηε καλία δίδνηαη· ἡ δὲ δὴ ἀπόδεημηο ἔζηαη δεηλνῖο 

κὲλ ἄπηζηνο, ζνθνῖο δὲ πηζηή. δεῖ νὖλ πξῶηνλ ςπρο θύζεσο πέξη ζείαο ηε θαὶ ἀλζξσπίλεο 

ἰδόληα πάζε ηε θαὶ ἔξγα ηἀιεζὲο λνζαη· ).  

 

2. Η αζαλαζία ηες υστής 

Ο απνδεηθηηθφο ιφγνο ηνπ σθξάηε εζηηάδεη ηψξα, φπσο άιισζηε 

πξναλαθέξακε, ζηελ νληνινγία ηεο ςπρήο θαη εθθηλεί απφ ηελ πξνζθηιή ζηελ πιαησληθή 

δηαλφεζε  ζέζε φηη θάζε ςπρή είλαη αζάλαηε ( Πνιηηεία, 608 d : Ὅηη ἀζάλαηνο ἡκῶλ ἡ 

ςπρὴ θαὶ νὐδέπνηε ἀπόιιπηαη / 245 c 4: ἀξρὴ δὲ ἀπνδείμεσο ἥδε. Ψπρὴ πζα ἀζάλαηνο.  ) . 

Καη, πξνθεηκέλνπ εδψ λα ηεθκεξηψζεη ηελ δηαπίζησζε απηή, αλαθέξεη φηη, θαη’ νπζίαλ, 

ην απηνθίλεηνλ ηεο ςπρήο είλαη εθείλν πνπ ζεκειηψλεη ηελ αζαλαζία ηεο. Γηφηη, ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην νλ εθείλν πνπ ζπληειεί ζηελ θηλεηηθή δξάζε ελφο άιινπ φληνο 

θαη ζπλάκα ην ίδην θηλείηαη κε ηελ ζπλδξνκή θάπνηνπ άιινπ εμσγελνχο παξάγνληα έρεη 

πέξαο, ηέινο ζηνλ βίν ηνπ. Οπφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή ε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ 

κπνξεί λα είλαη ζπλερήο, αθνχ ε ζπλέρεηα ζηελ θίλεζε δηαζθαιίδεηαη κφλνλ ζηα 

απηνθηλνύκελα φληα. Ο πνηνηηθφο απηφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θίλεζεο ιεηηνπξγεί θαη 

πξνζδηνξίδεη αλάινγα ηνλ βίν ησλ φλησλ: ζπλερήο –άξα αθαηάπαπζηνο, αζάλαηνο- είλαη 

κφλνλ ν βίνο ησλ φλησλ εθείλσλ πνπ ζπλερψο, αελάσο θαη αθ’ εαπηψλ θηλνχληαη ( 245 c 

4- 6:  ηὸ γὰξ ἀεηθίλεηνλ ἀζάλαηνλ· ηὸ δ’ ἄιιν θηλνῦλ θαὶ ὑπ’ ἄιινπ θηλνύκελνλ, παῦιαλ 

ἔρνλ θηλήζεσο, παῦιαλ ἔρεη δσο ).  
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Κάζε  απηνθίλεηνλ νλ, νπφηε θαη ε ςπρή, ζχκθσλα κε ηνλ Αζελαίν θηιφζνθν, 

επεηδή αθξηβψο θηλείηαη ζπλερψο, ελέρεη σο εγγελή δπλαηφηεηα λα ζπλδξάκεη ζηελ 

θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα άιισλ φλησλ, σο αξρηθφ-θηλνχλ αίηην, σο δειαδή νληνινγηθή 

απαξρή θάζε θίλεζεο ( 245 c 6- d 1: κόλνλ δὴ ηὸ αὑηὸ θηλνῦλ, ἅηε νὐθ ἀπνιεῖπνλ ἑαπηό, 

νὔπνηε ιήγεη θηλνύκελνλ, ἀιιὰ θαὶ ηνῖο ἄιινηο ὅζα θηλεῖηαη ηνῦην πεγὴ θαὶ ἀξρὴ θηλήζεσο 

). Ζ αηηία σο απηνθίλεηνλ θαη αζάλαηνλ νλ ελέρεη επηπιένλ θαη έλα αθφκα 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα: είλαη αγέλλεηε. Γηφηη, φπσο επηζεκαίλεηαη, ην αξρηθφ αίηην 

απιψο δεκηνπξγεί ζπληειεζηηθά θαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε απηή, φ,ηη δεκηνπξγεί ή 

παξάγεη θάπνην άιιν νλ, είλαη αλψηεξν απηνχ σο πξνο ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο. 

Άξα, αθξηβψο επεηδή ην δεχηεξν είλαη παξαγφκελν, ρξεηάδεηαη ην πξψην λα είλαη κφλνλ 

θαη απζηεξψο παξάγνλ ( 245 d 1- 4:  ἀξρὴ δὲ ἀγέλεηνλ. ἐμ ἀξρο γὰξ ἀλάγθε πλ ηὸ 

γηγλόκελνλ γίγλεζζαη, αὐηὴλ δὲ κεδ’ ἐμ ἑλόο· εἰ γὰξ ἔθ ηνπ ἀξρὴ γίγλνηην, νὐθ ἂλ ἔηη ἀξρὴ 

γίγλνηην ). Έηζη, θαηαιήγνπκε ζηελ δηαπίζησζε φηη νκηινχκε γεληθφηεξα γηα δχν 

θαηεγνξίεο φλησλ: εθείλσλ πνπ κφλνλ παξάγνπλ ή απνγελλνχλ θαη εθείλσλ πνπ κφλνλ 

παξάγνληαη ή γελλψληαη. Σα φληα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ζπληζηνχλ ηηο νληνινγηθέο 

πξσηαξρέο ησλ δεπηέξσλ, είλαη αλψηεξα απηψλ θαη δελ εθπίπηνπλ ζε θακία πεξίπησζε 

ζηελ εηδηθή θαηάζηαζή ηνπο  

 Ζ αξρή σο θηλνχζα αηηία αθξηβψο επεηδή είλαη αγέλλεηε είλαη αλαγθαίν λα 

ππάξρεη θαη σο άθζαξηε. Καη ε δηαπίζησζε απηή απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ην αξρηθφ 

αγέλλεην αίηην ησλ φλησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππφθεηηαη ζε αιινίσζε ή θζνξά, δελ ζα 

κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζε παξαγσγή λέσλ φλησλ, δελ ζα κπνξνχζε δειαδή λα λνεζεί 

σο πξσηαξρή απηψλ θαη βεβαίσο ην ίδην δελ ζα ήηαλ ζε θακία πεξίπησζε 

απηνθηλνύκελνλ ( 245 d 4- 7: ἐπεηδὴ δὲ ἀγέλεηόλ ἐζηηλ, θαὶ ἀδηάθζνξνλ αὐηὸ ἀλάγθε εἶλαη. 

ἀξρο γὰξ δὴ ἀπνινκέλεο νὔηε αὐηή πνηε ἔθ ηνπ νὔηε ἄιιν ἐμ ἐθείλεο γελήζεηαη, εἴπεξ ἐμ 

ἀξρο δεῖ ηὰ πάληα γίγλεζζαη. νὕησ δὴ θηλήζεσο κὲλ ἀξρὴ ηὸ αὐηὸ αὑηὸ θηλνῦλ ). Γηφηη θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή, ην παξάγνλ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνηνηηθά αλψηεξν απφ ην 

παξαγφκελν. Καη επεηδή αθξηβψο θάζε παξαγφκελε νληφηεηα γελλάηαη, άξα θαη 

θζείξεηαη ή αιινηψλεηαη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, είλαη αδχλαηνλ ην ίδην λα 

ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξάγνληνο. Γηαθνξεηηθά, θαη εδψ ην παξάγνλ ζα απέιπε 

θάζε νληνινγηθή θαη αμηνινγηθή πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηνπ παξαγφκελνπ.  
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 Οη πνηνηηθνί απηνί πξνζδηνξηζκνί πνπ επηκειψο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ σθξάηε 

αθνξνχλ γεληθά ζηελ ςπρή αιιά θαη ζε θάζε αξρηθφ νλ, ην νπνίν δηακνξθψλεη, ππφ ηνπο 

δηθνχο ηνπ φξνπο, αηηηψδεηο ζρέζεηο ή δνκέο, ηηο νπνίεο ην ίδην σο αξρή ππεξβαίλεη. ε 

απηήλ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε ππαθνχεη θαη ε αξρή ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

φλησλ, ε νπνία νξίδεη ηελ θίλεζε ησλ φλησλ ζηνλ θνζκηθφ ρψξν, απαιιάζζνληαο απηά 

απφ ηελ αθηλεζία ή θαη απφ ηελ θηλεηηθή απξνζδηνξηζηία. Έηζη, ινηπφλ, ζεκειηψλεηαη ε 

θνζκηθή δξάζε δίρσο λα ζίγεηαη ε αξκνλία θαη ε επηαμία ηνπ ζχκπαληνο ( 245 d 7- e 3: 

ηνῦην δὲ νὔη’ ἀπόιιπζζαη νὔηε γίγλεζζαη δπλαηόλ, ἢ πάληα ηε νὐξαλὸλ πζάλ ηε γλ εἰο ἓλ 

ζπκπεζνῦζαλ ζηλαη θαὶ κήπνηε αὖζηο ἔρεηλ ὅζελ θηλεζέληα γελήζεηαη ).  

  ην ζεκείν απηφ ν σθξάηεο, αθνχ επηκειψο παξνπζίαζε ηνπο γεληθνχο 

πνηνηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θάζε αξρηθήο θηλνχζαο αηηίαο, άξα θαη ηεο ςπρήο, νξίδνληαο 

απηήλ σο αζάλαηε, απηνθίλεηε, αγέλλεηε θαη αλώιεζξε ζεκεηψλεη πσο νη ελ ιφγσ 

πξνζδηνξηζκνί ζηελ πεξίπησζε ηεο ςπρήο, αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν  ηελ νπζία θαη ηνλ 

ιφγν απηήο ( 245 e 3- 5: ἀζαλάηνπ δὲ πεθαζκέλνπ ηνῦ ὑθ’ ἑαπηνῦ θηλνπκέλνπ, ςπρο 

νὐζίαλ ηε θαὶ ιόγνλ ηνῦηνλ αὐηόλ ηηο ιέγσλ νὐθ αἰζρπλεῖηαη ). Δπηιέγεη φκσο εδψ λα 

εζηηάζεη θαη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ -κε έλα αθφκα επηρείξεκα- ηελ ζέζε ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο. Αλαθεξφκελνο ηψξα ζην ζψκα, ην νπνίν εδψ ην πξνζεγγίδεη 

ζηελ νληνινγηθή απηνλνκία θαη απηνηέιεηά ηνπ, ζεκεηψλεη πσο θάζε ζψκα πνπ ιακβάλεη 

ηελ θίλεζε απφ κηα θηλνχζα αηηία εμσηεξηθή απηνχ, ηφηε θξίλεηαη θαη αμηνινγείηαη σο 

άςπρν. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε αηηία ηεο θίλεζήο ηνπ είλαη εζσηεξηθή, ηφηε ην ζψκα 

απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο έκςπρν, αθνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο θχζεο ηεο 

ςπρήο λα θηλεί εμ νινθιήξνπ ηελ ππφζηαζε ζηελ νπνία αλήθεη. Καη’ απηήλ ηελ έλλνηα, ε 

ίδηα ε ςπρή θηλεί θαη ηνλ εαπηφ ηεο θαη, ζπλεπψο, σο απηνθηλνχκελε είλαη παξαιιήισο 

αγέλλεηε θαη αζάλαηε ( 245 e 3- 246 a 2: πλ γὰξ ζῶκα, ᾧ κὲλ ἔμσζελ ηὸ θηλεῖζζαη, 

ἄςπρνλ, ᾧ δὲ ἔλδνζελ αὐηῷ ἐμ αὑηνῦ, ἔκςπρνλ, ὡο ηαύηεο νὔζεο θύζεσο ςπρο· εἰ δ’ ἔζηηλ 

ηνῦην νὕησο ἔρνλ, κὴ ἄιιν ηη εἶλαη ηὸ αὐηὸ ἑαπηὸ θηλνῦλ ἢ ςπρήλ, ἐμ ἀλάγθεο ἀγέλεηόλ ηε 

θαὶ ἀζάλαηνλ ςπρὴ ἂλ εἴε. )  
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3. Η  αιιεγορία ηοσ θηερφηοϊ άρκαηος 

 

Ι. Γεληθές κεηαθσζηθές ζεκειηϋζεης ηες αζαλαζίας ηες υστής 

 

 Ο σθξάηεο, φπσο θαη ν ίδηνο άιισζηε ζεκεηψλεη, εθηηκά πσο ηα φζα έσο ηψξα 

εηπψζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο απνηεινχλ ηθαλά επηρεηξήκαηα σο πξνο 

απηφ. Αθνινχζσο, αλαθέξεη πσο ε εξκελεπηηθή- θηινζνθηθή απφπεηξά ηνπ, λα 

θαηαδείμεη δειαδή ηελ απζεληηθή νληνινγηθή πθή ηεο ςπρήο, ζα πξνζιάβεη αιιεγνξηθή 

δηάζηαζε. Ζ ελ ιφγσ κεζνδνινγηθή πξφηαζε ζπληζηά, θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ, πξνζθηιή 

ηαθηηθή πνπ εμππεξεηεί ζηελ εθ κέξνπο ησλ αθξναηψλ ηνπ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ 

εηδηθψλ εδψ αλαπηχμεσλ ( 246 a 3- 6: Πεξὶ κὲλ νὖλ ἀζαλαζίαο αὐηο ἱθαλῶο· πεξὶ δὲ ηο 

ἰδέαο αὐηο ὧδε ιεθηένλ. νἷνλ κέλ ἐζηη, πάληῃ πάλησο ζείαο εἶλαη θαὶ καθξο δηεγήζεσο, 

ᾧ δὲ ἔνηθελ, ἀλζξσπίλεο ηε θαὶ ἐιάηηνλνο· ηαύηῃ νὖλ ιέγσκελ ) . Καηά απηήλ, ινηπφλ, ηελ 

πξνζέγγηζε ε ςπρή νκνηάδεη κε έλα θηεξσηφ άξκα, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηα δχν 

άινγα θαη ηνλ ελίνρφ ηνπο ( 246 a 6- 7: ἐνηθέησ δὴ ζπκθύηῳ δπλάκεη ὑπνπηέξνπ δεύγνπο 

ηε θαὶ ἡληόρνπ ). εκεησηένλ εδψ φηη ε ελ ιφγσ ηξηρνηφκεζε εμεηθνλίδεη ή, νξζφηεξα, 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ παγησκέλε πιένλ ζέζε ηνπ Αζελαίνπ θηινζφθνπ – ε νπνία ηειεί ζε 

ηζρχ θαη ζηελ αξηζηνηειηθή ςπρνινγία- αλαθνξηθά κε ηελ δηαίξεζε ηεο ςπρήο ζην 

επηζπκεηηθόλ, ζην ζπκνεηδέο θαη ζην λνεηηθόλ.  

Πξννδεχνληαο ηνλ αιιεγνξηθφ ιφγν ηνπ, επηζεκαίλεη πσο ηα άινγα θαη βεβαίσο 

ν ελίνρνο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ επέθεηλα, ζηνλ ρψξν ησλ ζεψλ, 

έρνπλ θαηαθηήζεη ζε πιήξε επάξθεηα ηελ αγαζφηεηα, ηελ αξκφδνπζα ζηελ απζεληηθή 

θπζηθή θαηάζηαζή ηνπο. Αληηζέησο, ζηνλ θνζκηθφ ρψξν, ζηελ πεξηνρή ηεο ζπλζεηφηεηαο 

θαη ηεο πνιιαπιφηεηαο, είλαη εθηθηφ λα ζπλαληήζεη θάπνηνο πνηθίια, σο πξνο ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φληα. Απφ ηελ άπνςε απηή, κάιινλ είλαη ζχλεζεο ην 

θαηλφκελν έλαο αξκαηειάηεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή λα 

θαηεπζχλεη έλα δεχγνο ίππσλ, φπνπ ν πξψηνο απφ απηνχο λα έρεη πξάγκαηη πεξηέιζεη 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο αγαζφηεηαο, ελψ ν έηεξνο απηνχ λα βξίζθεηαη ζηελ 

αληίζεηε θαηάζηαζε, ζηελ ζέζε δειαδή ηεο απφιπηεο έθπησηεο αγαζήο θχζεο ηνπ. Ζ 

απφπεηξα ηνπ αξκαηειάηε λα ειέγμεη ηα δχν αληηζεηηθήο πνηφηεηαο φληα θαη λα ηα 
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θαζνδεγήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ν ίδηνο επηζπκεί, ζπληζηά έξγν δπζρεξέο θαη 

επίπνλν. Ζ ελ ιφγσ δπζρέξεηα είλαη πξνθαλέο πσο έγθεηηαη φρη απιψο θαη κφλνλ ζηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δχν φλησλ, αιιά θπξίσο ζηηο επηινγέο θαη ζηα ηδηαίηεξα 

γλσξίζκαηα πνπ ε θάζε νληνινγηθή εθ ησλ δχν θαηάζηαζε παξαπέκπεη απζηεξψο. ( 246 

a 7- b 4:  ζεῶλ κὲλ νὖλ ἵππνη ηε θαὶ ἡλίνρνη πάληεο αὐηνί ηε ἀγαζνὶ θαὶ ἐμ ἀγαζῶλ, ηὸ δὲ 

ηῶλ ἄιισλ κέκεηθηαη. θαὶ πξῶηνλ κὲλ ἡκῶλ ὁ ἄξρσλ ζπλσξίδνο ἡληνρεῖ, εἶηα ηῶλ ἵππσλ ὁ 

κὲλ αὐηῷ θαιόο ηε θαὶ ἀγαζὸο θαὶ ἐθ ηνηνύησλ, ὁ δ’ ἐμ ἐλαληίσλ ηε θαὶ ἐλαληίνο· ραιεπὴ δὴ 

θαὶ δύζθνινο ἐμ ἀλάγθεο ἡ πεξὶ ἡκο ἡληόρεζηο ).  

Αθνινχζσο, ν σθξάηεο ζα αλαιάβεη λα εμεγήζεη ην πψο επαθξηβψο πξνέθπςε ε 

ελ ιφγσ ζχδεπμε ησλ αληηζέησλ, ελ πξνθεηκέλσ ίππσλ, φπνπ ππφ ηνλ ίδην αξκαηειάηε 

επξίζθεηαη έλα νλ πξνζδηνξηδφκελν κε φξνπο κεηαθπζηθήο απζεληηθφηεηαο –ζετθφηεηαο 

θαη έλα έηεξν κε γλσξίζκαηα θπζηθήο- ζλεηήο πξνειεχζεσο ( 246 b 4- 5: πῆ δὴ νὖλ 

ζλεηόλ ηε θαὶ ἀζάλαηνλ δῷνλ ἐθιήζε πεηξαηένλ εἰπεῖλ ). Ζ επ’ απηνχ πξαγκάηεπζή ηνπ 

μεθηλεί απφ ηελ δηαπίζησζε φηη ην ηδηάδνλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο θχζεο ηεο 

ςπρήο είλαη λα ειέγρεη θαη κάιηζηα εμνπζηαζηηθά θάζε νλ θαηψηεξεο απφ απηήλ 

πνηφηεηαο, ζπλεπψο θαη ηα άςπρα, αιιά θαη λα κελ ππφθεηηαη ζε θακία πεξίπησζε ζε 

ρξνληθνχο ή θαη ρσξηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. ( 246 b 6- 7: ςπρὴ πζα παληὸο ἐπηκειεῖηαη 

ηνῦ ἀςύρνπ, πάληα δὲ νὐξαλὸλ πεξηπνιεῖ, ἄιινη’ ἐλ ἄιινηο εἴδεζη γηγλνκέλε  ). Άξα, θάζε 

ςπρή είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεί πεξηδηαβάζεηο αλάινγεο πξνο ηηο επηινγέο ηεο. Δάλ, 

δειαδή, θηλείηαη ππφ ηηο απζηεξέο νξηνζεηήζεηο ηεο απζεληηθήο θχζεο ηεο, ηφηε 

εμπςψλεηαη, επηδεηθλχνληαο θαζαξά ηελ νληνινγηθή αλσηεξφηεηά ηεο. Δάλ, φκσο, 

παξαθνινπζεί ηνπο φξνπο ησλ πνηνηηθά θαηψηεξσλ απηήο φλησλ, ηφηε ζπκπεξηθέξεηαη 

αλάινγα πξνο εθείλα. Γειαδή, δελ πξαγκαηνπνηεί κία πνξεία εμχςσζεο, κία πνξεία 

αλνδηθή πξνο ηελ ππεξεκπεηξηθή πεξηνρή, αιιά πεξηδηαβαίλεη, ζα ιέγακε 

πξαγκαηνπνηψληαο θπθιηθέο ή νξηδφληηεο δηαδξνκέο εληφο ηνπ θνζκηθνχ- εκπεηξηθνχ 

ρψξνπ. ( 246 b 6- c 1: ηειέα κὲλ νὖλ νὖζα θαὶ ἐπηεξσκέλε κεηεσξνπνξεῖ ηε θαὶ πάληα ηὸλ 

θόζκνλ δηνηθεῖ, ἡ δὲ πηεξνξξπήζαζα θέξεηαη ἕσο ἂλ ζηεξενῦ ηηλνο ἀληηιάβεηαη ). Υάλεη 

ηελ απζεληηθφηεηά ηεο θαη επηκφλσο αλαδεηεί έλα λέν νληνινγηθφ ζηήξηγκα, κία λέα 

νληνινγηθή ηαπηφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή νηθεηνπνηείηαη έλα ζσκαηηθφ φρεκα ζην 

νπνίν θαη ηνπ πξνζδίδεη κία αλψηεξε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δσηηθφηεηα, αιιά, κάιινλ, 

κε ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δηαπγήο ε αλσηεξφηεηά ηεο. Σν ζσκαηηθφ πεξίβιεκα ηεο 

ςπρήο αλαδεηθλχεηαη ή, νξζφηεξα, αλαβαζκίδεηαη απφ κία ηέηνηνπ ηχπνπ δσξεά, ζε 
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ζεκείν πνπ ζην ζχδεην άξκα ςπρήο θαη ζψκαηνο λα άξρνπλ –θαη πξνθαλψο λα ην 

θαηεπζχλνπλ- ηα πνηνηηθά γλσξίζκαηα ηνπ δεπηέξνπ: ε θζαξηφηεηα θαη ε ζλεηφηεηα ( 

246 c 3- 5: νὗ θαηνηθηζζεῖζα, ζῶκα γήτλνλ ιαβνῦζα, αὐηὸ αὑηὸ δνθνῦλ θηλεῖλ δηὰ ηὴλ 

ἐθείλεο δύλακηλ, δῷνλ ηὸ ζύκπαλ ἐθιήζε, ςπρὴ θαὶ ζῶκα παγέλ, ζλεηόλ η’ ἔζρελ 

ἐπσλπκίαλ·).  

Ο σθξάηεο, αθνινχζσο, ζεκεηψλεη φηη νη άλζξσπνη αδπλαηνχλ λα πξνηάμνπλ 

έλα ινγηθφ αληίβαξν ζηελ αλσηέξσ παξεθηξνπή ηεο ςπρήο. Ζ ελ ιφγσ αδπλακία ινγηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο, νθείιεηαη κάιινλ ζηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο εθ 

κέξνπο ησλ έιινγσλ φλησλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα αίηηα ηεο νληνινγηθήο 

θαηάπησζεο ηεο ςπρήο ζην πεδίν ησλ ζσκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ. Άξα, ην γεγνλφο φηη νη 

άλζξσπνη δελ αληηιακβάλνληαη λνεηηθά ην δήηεκα ηεο αζαλαζίαο νθείιεηαη, θαηά ηελ 

ζρέζε αηηίνπ- αηηηαηνχ, ζην φηη δελ γλσξίδνπλ  ηα πξαγκαηηθά αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηελ 

θαηάπησζή ηεο. Πξνθαλψο, ν Αζελαίνο θηιφζνθνο ελλνεί εδψ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

γλσξίδακε επαθξηβψο ηα αίηηα πνπ κεηαζηξέθνπλ ηελ ςπρή ζε θζαξηή- ζλεηή νληφηεηα, 

ηφηε εκκέζσο ζα απνδερφκαζηε σο απζεληηθή- νληνινγηθή θαηάζηαζή ηεο ηελ αζαλαζία 

ηεο ( 246 c 5- d 4: ἀζάλαηνλ δὲ νὐδ’ ἐμ ἑλὸο ιόγνπ ιεινγηζκέλνπ, ἀιιὰ πιάηηνκελ νὔηε 

ἰδόληεο νὔηε ἱθαλῶο λνήζαληεο ζεόλ, ἀζάλαηόλ ηη δῷνλ, ἔρνλ κὲλ ςπρήλ, ἔρνλ δὲ ζῶκα, ηὸλ 

ἀεὶ δὲ ρξόλνλ ηαῦηα ζπκπεθπθόηα. ἀιιὰ ηαῦηα κὲλ δή, ὅπῃ ηῷ ζεῷ θίινλ, ηαύηῃ ἐρέησ ηε 

θαὶ ιεγέζζσ· ηὴλ δὲ αἰηίαλ ηο ηῶλ πηεξῶλ ἀπνβνιο, δη’ ἣλ ςπρο ἀπνξξεῖ, ιάβσκελ. ἔζηη 

δέ ηηο ηνηάδε ).  

Ζ απφπεηξα ηνπ πεξαηηέξσ έξρεηαη λα θαηαδείμεη αθξηβψο απηφ· ην πνπ δειαδή 

νθείιεηαη ε κεηαβιεηφηεηά ηεο, ε εθηξνπή ηεο απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ άθζαξηνπ θαη 

αλαιινίσηνπ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ θζαξηνχ. Πξννδεχνληαο έηζη ηνλ αιιεγνξηθφ ηνπ 

ιφγν θαη εκκέλνληαο ζην πεδίν ησλ ζπκβνιηζκψλ, αλαθέξεη φηη ε δπλακηθή ηεο ςπρήο ( 

ηνπ θηεξνχ ), σο εζσηεξηθφ εγγελέο ζηνηρείν ηεο, ελέρεη ζείεο αλαθνξέο. Αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε εθείλε, φπνπ ε εθάζηνηε ςπρή έξρεηαη ζε θάπνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία κεηά 

ηνπ ζψκαηνο, ε ζεία αλαθνξά ηεο επ΄ νπδελί δελ θινλίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ σο 

πξνυπφζεζε αλέιημήο ηεο. Οπφηε, αθφκα θαη αλ ζε θάπνην βαζκφ κεηέρεη ελφο ζψκαηνο, 

εληνχηνηο είλαη ζε ζέζε –εάλ πξνθαλψο ε ίδηα ην επηζπκεί- λα αλαδεηήζεη ζε έλα 

απηνζπλεηδεζηαθφ επίπεδν ηα ζηαζεξά θαη απαξακείσηα γλσξίζκαηα ηνπ ζείνπ: εθείλα 

δειαδή ηνπ θαινχ, ηνπ ζνθνχ, ηνπ αγαζνχ θαη νηνδήπνηε αληηζηνίρνπ απηψλ. ( 246 d 5- 
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e 1: Πέθπθελ ἡ πηεξνῦ δύλακηο ηὸ ἐκβξηζὲο ἄγεηλ ἄλσ κεηεσξίδνπζα ᾗ ηὸ ηῶλ ζεῶλ γέλνο 

νἰθεῖ, θεθνηλώλεθε δέ πῃ κάιηζηα ηῶλ πεξὶ ηὸ ζῶκα ηνῦ ζείνπ [ςπρή], ηὸ δὲ ζεῖνλ θαιόλ, 

ζνθόλ, ἀγαζόλ, θαὶ πλ ὅηη ηνηνῦηνλ·). Ζ επηθνηλσλία ηεο ςπρήο κε ηελ ζεία 

πξαγκαηηθφηεηα σο αλάδπζε ζηνλ εαπηφ ηεο ζπληειεί ζηελ ζσηεξία ηεο, ζηελ 

νληνινγηθή θαηαμίσζε ηεο αζαλαζίαο ηεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα νδεγεί κε 

απζηεξή νληνινγηθή αθξίβεηα ζηνλ εθπεζκφ πνπ νδεγεί ε ζπλάθεηα κε θαζεηί ζσκαηηθφ, 

ζηνλ νληνινγηθφ δειαδή αθαληζκφ ηεο πνηφηεηά ηεο. ( 246 e 1- 3: ηνύηνηο δὴ ηξέθεηαί ηε 

θαὶ αὔμεηαη κάιηζηά γε ηὸ ηο ςπρο πηέξσκα, αἰζρξῷ δὲ θαὶ θαθῷ θαὶ ηνῖο ἐλαληίνηο 

θζίλεη ηε θαὶ δηόιιπηαη ).   

Αθνινχζσο, ν σθξάηεο, εζηηάδνληαο ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηνλ ππεξνπξάλην ρψξν, 

μεθηλά απφ ηελ νληνινγηθή θαηάζηαζε ηεο πξψηεο αξρήο ησλ φλησλ ( Εεχο ). ηελ 

πεξίπησζε απηή ζεκεηψλεη φηη ε πξνηεξαηφηεηά ηεο έλαληη ησλ ππνινίπσλ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη έρεη ηελ επζχλε ηεο ηαθηνπνίεζεο θαη ηεο κέξηκλαο φισλ φζσλ έπνληαη 

απηήο. Ζ πξψηε θαηεγνξία φλησλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ πξψηε αξρή είλαη εθείλε ησλ 

ζεψλ θαη ησλ δαηκφλσλ ε νπνία θαη έρεη παξαηαρζεί ζε αληίζηνηρεο έλδεθα ηάμεηο. 

Μφλνλ ε γε, σο αλψηεξε ζετθή θαηεγνξία επξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ, δειαδή 

δελ αθνινπζεί ηελ παξαηαθηηθή θαηάζηαζε ησλ ζεψλ, θπξίσο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο ηεο 

λα απηντζνξξνπεί. Ζ θάζε ζετθή ηάμε ζπληζηά γηα ηνλ πιαησληθφ σθξάηε έλα ζετθφ 

γέλνο κε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα θαη αζθαιψο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. Καη φρη 

κφλνλ απηφ: ηα φληα απηά, εμαηηίαο ησλ πνηνηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ηνπο, έρνπλ ζηελ 

ππφζηαζή ηνπο θαη άιιε κία παξνρή: δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κία πεξηνρή απνιχηνπ 

θαζαξφηεηαο, αγαζφηεηαο θαη βεβαίσο απηνπιεξφηεηαο. ( 246 e 3- 247 a 7: ὁ κὲλ δὴ 

κέγαο ἡγεκὼλ ἐλ νὐξαλῷ Ζεύο, ἐιαύλσλ πηελὸλ ἅξκα, πξῶηνο πνξεύεηαη, δηαθνζκῶλ 

πάληα θαὶ ἐπηκεινύκελνο· ηῷ δ’ ἕπεηαη ζηξαηηὰ ζεῶλ ηε θαὶ δαηκόλσλ, θαηὰ ἕλδεθα κέξε 

θεθνζκεκέλε. κέλεη γὰξ Ἑζηία ἐλ ζεῶλ νἴθῳ κόλε· ηῶλ δὲ ἄιισλ ὅζνη ἐλ ηῷ ηῶλ δώδεθα 

ἀξηζκῷ ηεηαγκέλνη ζενὶ ἄξρνληεο ἡγνῦληαη θαηὰ ηάμηλ ἣλ ἕθαζηνο ἐηάρζε. πνιιαὶ κὲλ νὖλ 

θαὶ καθάξηαη ζέαη ηε θαὶ δηέμνδνη ἐληὸο νὐξαλνῦ, ἃο ζεῶλ γέλνο εὐδαηκόλσλ ἐπηζηξέθεηαη 

πξάηησλ ἕθαζηνο αὐηῶλ ηὸ αὑηνῦ, ἕπεηαη δὲ ὁ ἀεὶ ἐζέισλ ηε θαὶ δπλάκελνο· θζόλνο γὰξ 

ἔμσ ζείνπ ρνξνῦ ἵζηαηαη. )  

Ζ θαηάζηαζε απηή ηεο απφιπηεο επδαηκνλίαο νκνηάδεη, θαηά ηνλ σθξάηε, κε 

έλα ζετθφ γιέληη φπνπ, δηά ηεο επηθνηλσλίαο, ηα φληα ηήο ελ ιφγσ πεξηνρήο 
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αλαβηβάδνληαη, αθνχ αλαπηχζζνπλ κε απφιπηε άλεζε επζείεο ζρέζεηο κε ηελ πξσηαξρή 

ηνπο. Δδψ, ινηπφλ, ζηνλ ππεξνπξάλην ηφπν δηαβηεί θαη ην ζείν γέλνο ησλ ςπρψλ, ην νπνίν 

ιφγσ αθξηβψο ηεο ζετθφηεηάο ηνπ πεξηδηαβαίλνπλ κε ζρεηηθή επθνιία ηελ ελ ιφγσ 

πεξηνρή, «αγγίδνληαο» θαη απηέο, φπσο άιισζηε θαη θάζε ζείν γέλνο, ηελ απφιπηε θαη 

ζετθφηεξε πξαγκαηηθφηεηα, ηελ πξψηε αξρή ησλ φλησλ. εκεησηένλ αζθαιψο εδψ φηη, 

ηα θαηψηεξα φληα, νπφηε θαη νη αηνκηθέο ςπρέο, ιφγσ ηεο νληνινγηθήο θαηάπησζήο ηνπο, 

πεξηθέξνληαη ζηνλ θπζηθφ ρψξν, δηφηη ε εθπεζκέλε θαηάζηαζή ηνπο αξκφδεη ή ζπλάδεη 

κε ηηο νληνινγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο. Βεβαίσο, φπσο άιισζηε 

αλαθέξακε, θάζε ςπρή δηαζέηεη ζηελ εζσηεξηθφηεηά ηεο ζηνηρεία ζετθφηεηαο. Ζ 

αλάδπζε φκσο απηψλ, πξσηαξρηθά ζε επίπεδν γλσζηνινγηθφ θαη, ζπλαθφινπζα, ζε 

επίπεδν νληνινγηθφ ζπληζηά έλα δπζρεξέο έξγν, ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ην 

δηεθπεξαηψζεη ε εθγπκλαζκέλε – απφ γλσζηηθήο θαη εζηθήο απφςεσο- ςπρή ( 247 a 7- b 

8: ὅηαλ δὲ δὴ πξὸο δαῖηα θαὶ ἐπὶ ζνίλελ ἴσζηλ, ἄθξαλ ἐπὶ ηὴλ ὑπνπξάληνλ ἁςῖδα 

πνξεύνληαη πξὸο ἄλαληεο, ᾗ δὴ ηὰ κὲλ ζεῶλ ὀρήκαηα ἰζνξξόπσο εὐήληα ὄληα ῥᾳδίσο 

πνξεύεηαη, ηὰ δὲ ἄιια κόγηο· βξίζεη γὰξ ὁ ηο θάθεο ἵππνο κεηέρσλ, ἐπὶ ηὴλ γλ ῥέπσλ ηε 

θαὶ βαξύλσλ ᾧ κὴ θαιῶο ἦλ ηεζξακκέλνο ηῶλ ἡληόρσλ. ἔλζα δὴ πόλνο ηε θαὶ ἀγὼλ 

ἔζραηνο ςπρῆ πξόθεηηαη. αἱ κὲλ γὰξ ἀζάλαηνη θαινύκελαη, ἡλίθ’ ἂλ πξὸο ἄθξῳ γέλσληαη, 

ἔμσ πνξεπζεῖζαη ἔζηεζαλ ἐπὶ ηῷ ηνῦ νὐξαλνῦ λώηῳ, ζηάζαο δὲ αὐηὰο πεξηάγεη ἡ πεξηθνξά, 

αἱ δὲ ζεσξνῦζη ηὰ ἔμσ ηνῦ νὐξαλνῦ ). 
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ΙΙ. Η ζεία θαηάζηαζε ηφλ υστϋλ:  

Ο ζεχθως Νοσς φς ετέγγσο ηες πιερωηεηάς ηοσς 

 

Σν εδψ ππνθεθάιαην εθηηκνχκε φηη ζέηεη, κάιινλ ζε έλα παξελζεηηθφ επίπεδν, ην 

δήηεκα ησλ Θδεώλ, ηνλ ρψξν πνπ ζηελ πιεξφηεηά ηνπο αλαπηχζζνληαη, αιιά θαη ηηο 

κεζεθηηθέο ζρέζεηο πνπ κεηαμχ ηνπο ζεκειηψλνπλ. Ο σθξάηεο εθθηλεί κε ηελ 

δηαπίζησζε φηη ν πνηεηηθφο ιφγνο δελ έζεζε ή, νξζφηεξα, δελ αλήγεηξε έσο ηελ πεξίνδν 

εθείλε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππεξεκπεηξηθήο πεξηνρήο θαη πξνθαλψο δελ 

πξνρψξεζε ζε ζπζηεκαηηθέο αλαθνξέο ηνπο. Βεβαίσο, δελ παξαιείπεη λα επηζεκάλεη φηη 

αθφκα θαη ζην ελδερφκελν πνπ θάπνηνη πνηεηέο αλαιάβνπλ ηελ ελ ιφγσ δπζρεξή 

απφπεηξα, είλαη πξνθαλήο ε απνηπρία ηνπο. Καη ηνχην, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ Αζελαίνπ 

θηινζφθνπ, είλαη αλακελφκελν θαζψο ην αμηαθφ πεξηερφκελν ηεο πνίεζεο δελ επηηξέπεη 

ηέηνηεο «γελλαίεο» εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Τπνλνείηαη, ινηπφλ, ζαθψο εδψ, πσο ε 

πνίεζε αθ’ εαπηήο σο κέζνδνο γλσζηνινγηθή επξίζθεηαη ζε θαηψηεξε ζέζε έλαληη ηεο 

θηινζνθίαο ε νπνία δηαζέηεη «αλίθεηα», αλππέξβιεηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ( 247 c 3- 

4: ηὸλ δὲ ὑπεξνπξάληνλ ηόπνλ νὔηε ηηο ὕκλεζέ πσ ηῶλ ηῆδε πνηεηὴο νὔηε πνηὲ ὑκλήζεη θαη᾽ 

ἀμίαλ ).  

Τπφ ην πιαίζην απηφ ζεψξεζεο ηνπ δεηήκαηνο, ν θηιφζνθνο αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε λα παξνπζηάζεη ηελ αιεζηλή θαη πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κεηαθπζηθνχ ρψξνπ, 

αθνχ ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ ζπζηεκαηηθή, πξνθαλψο, θηινζνθία ηνπ επηηξέπεη θάηη 

ηέηνην. Σνπ επηηξέπεη δειαδή λα «ζπλδηαιέγεηαη» κε ηελ αιήζεηα ηεο χπαξμεο ησλ φλησλ 

ηεο ππεξεκπεηξηθήο πεξηνρήο. Καη, αζθαιψο, ε αιήζεηα απηή ελέρεη, θαηά ηνλ σθξάηε, 

θαη απζηεξά πνηνηηθά θξηηήξηα: αθνξά φληα πνπ απνιακβάλνπλ ηελ ακνξθία θαη ηελ 

ακεξηζηία, φληα δειαδή πλεπκαηηθά πνπ «ζπλαλαζηξέθνληαη» κφλνλ κε ηνλ αλψηαην 

Ννπ. εκεησηένλ εδψ φηη, ν θηιφζνθνο δηεπθξηλίδεη πσο ε νληφηεηα απηή ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ δηαπγή γλψζε ησλ πξαγκάησλ, ελψ παξάιιεια επξίζθεηαη απφ νληνινγηθήο 

απφςεσο σο κεηέρνπζα ησλ αηνκηθψλ ζείσλ αιιά θαη ςπρηθψλ λνψλ. ηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε πάλησο, ζε εθείλε δειαδή ησλ ςπρηθψλ λνψλ, ν θηιφζνθνο καο ππελζπκίδεη 

φηη πξφθεηηαη γηα κία κνξθή κέζεμεο ηελ νπνία αλεπηθχιαθηα ζα ηελ ραξαθηεξίδακε σο 

«αλακηκλεζηηθή κέζεμε», ππφ ηελ έλλνηα ηεο επαλαζχλδεζεο ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ κε 
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εθείλν ην νλ πνπ ηεο αληηζηνηρεί. Ζ ελ ιφγσ επαθή ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ, δηά ηνπ 

δηαλνεηηθνχ κέξνπο ηνπο, κε ηελ απζεληηθή χπαξμε ηνπ Ννπ, ζξέθεη θαη επθξαίλεη ηελ 

εζσηεξηθφηεηά ηνπο, ηελ νπνία επηπιένλ θαη αλαδεηθλχεη κέζσ ηνπ πέξαηνο κίαο 

θπθιηθήο πξνδηαγεγξακκέλεο πνξείαο. Ζ εθάζηνηε αηνκηθή ςπρή εθπιεξψλεη ηνλ ζθνπφ 

ηεο ππάξμεψο ηεο θαη βεβαίσο ηνλ αλαδεηθλχεη, αθνχ επηζηξέθεη ζηνλ απψηαην ζεκείν 

εθθηλήζεσο ( 247 c 4- d 4: ἔρεη δὲ ὧδε--ηνικεηένλ γὰξ νὖλ ηό γε ἀιεζὲο εἰπεῖλ, ἄιισο ηε 

θαὶ πεξὶ ἀιεζείαο ιέγνληα--ἡ γὰξ ἀρξώκαηόο ηε θαὶ ἀζρεκάηηζηνο θαὶ ἀλαθὴο νὐζία ὄλησο 

νὖζα, ςπρο θπβεξλήηῃ κόλῳ ζεαηὴ λῷ, πεξὶ ἣλ ηὸ ηο ἀιεζνῦο ἐπηζηήκεο γέλνο, ηνῦηνλ 

ἔρεη ηὸλ ηόπνλ. ἅη᾽ νὖλ ζενῦ δηάλνηα λῷ ηε θαὶ ἐπηζηήκῃ ἀθεξάηῳ ηξεθνκέλε, θαὶ ἁπάζεο 

ςπρο ὅζῃ ἂλ κέιῃ ηὸ πξνζθνλ δέμαζζαη, ἰδνῦζα δηὰ ρξόλνπ ηὸ ὂλ ἀγαπᾶ ηε θαὶ 

ζεσξνῦζα ηἀιεζ ηξέθεηαη θαὶ εὐπαζεῖ, ἕσο ἂλ θύθιῳ ἡ πεξηθνξὰ εἰο ηαὐηὸλ πεξηελέγθῃ ).  

Ο σθξάηεο, ζπλερίδνληαο ηηο αλαθνξέο ηνπ ζε εθείλεο ηηο αηνκηθέο ςπρέο πνπ 

έρνπλ ήδε αλαρζεί ή επξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο απζεληηθήο ππφζηαζήο ηνπο, ζεκεηψλεη 

πσο ζηνλ αλαβαζκφ απηφλ απνιακβάλνπλ ζείεο, ζα ιέγακε, παξνρέο. Δμνηθεηψλνληαη 

θαηαξράο κε ηνλ ρψξν ησλ Ηδεψλ, αιιά θπξίσο πξνζεγγίδνπλ ηελ νπζία ηνπο 

γλσζηνινγηθά. Πξφθεηηαη αζθαιψο γηα κία αλψηεξεο πθήο γλψζε, γηα κία απφιπηε 

γλψζε ηεο θχζεσο ησλ Ηδεψλ θαη φρη γηα γλψζε ζρεηηθή ή πξνζδηνξηζηηθή απηψλ. Δδψ, 

αο καο επηηξαπεί, λα επηζεκάλνπκε φηη εθείλν πνπ κε ζαθήλεηα θαηαδεηθλχεηαη εθ 

κέξνπο ηνπ θηινζφθνπ είλαη θαηαξράο πσο ν ππεξεκπεηξηθφο ρψξνο δελ ζέηεη κφλνλ 

απζηεξνχο ή απφιπηνπο νληνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο αιιά θαη γλσζηνινγηθνχο. Δλψ, 

αληηζέησο, ν ρψξνο ηεο εκπεηξίαο ζπληζηά πεξηνρή ηεο ζρεηηθφηεηαο, φπνπ θάζε 

νληφηεηα, φρη κφλνλ απφ νληνινγηθήο αιιά θαη απφ γλσζηνινγηθήο απφςεσο, δηαβηεί ζε 

κία θαηάζηαζε πιήξνπο ή ξηδηθήο, σο πξνο ηελ αιεζή θχζε ηεο, αλεπάξθεηαο. Ζ, 

ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο, νξηδφληηα δηαηνκή ηνπ ζπκπαληηθνχ ρψξνπ ζε 

κεηαθπζηθφ θαη θπζηθφ επίπεδν, αλαδεηθλχεη πξνθαλψο ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ πξψηνπ 

έλαληη ηνπ δεχηεξνπ αιιά θχξηα θαηαδεηθλχεη κε ζαθήλεηα θαη θηινζνθηθή επάξθεηα ην 

πεξηερφκελν ηεο ζηνρνζεζίαο θάζε νληφηεηαο πνπ δηαζέηεη ςπρή (ἐλ δὲ ηῆ πεξηόδῳ 

θαζνξᾶ κὲλ αὐηὴλ δηθαηνζύλελ, θαζνξᾶ δὲ ζσθξνζύλελ, θαζνξᾶ δὲ ἐπηζηήκελ, νὐρ ᾗ 

γέλεζηο πξόζεζηηλ, νὐδ᾽ ἥ ἐζηίλ πνπ ἑηέξα ἐλ ἑηέξῳ νὖζα ὧλ ἡκεῖο λῦλ ὄλησλ θαινῦκελ, 

ἀιιὰ ηὴλ ἐλ ηῷ ὅ ἐζηηλ ὂλ ὄλησο ἐπηζηήκελ νὖζαλ· θαὶ ηἆιια ὡζαύησο ηὰ ὄληα ὄλησο 

ζεαζακέλε θαὶ ἑζηηαζεῖζα, δῦζα πάιηλ εἰο ηὸ εἴζσ ηνῦ νὐξαλνῦ, νἴθαδε ἦιζελ. ἐιζνύζεο δὲ 
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αὐηο ὁ ἡλίνρνο πξὸο ηὴλ θάηλελ ηνὺο ἵππνπο ζηήζαο παξέβαιελ ἀκβξνζίαλ ηε θαὶ ἐπ᾽ αὐηῆ 

λέθηαξ ἐπόηηζελ. 

Αο πξνβνχκε θαη ζε κία παξαηήξεζε, δηαξζξσηηθήο –ησλ πξνεγνπκέλσλ κε ηνπο 

επνκέλνπο ζπιινγηζκνχο καο- πθήο: ε φιε πξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο, εθηηκνχκε πσο 

εληάζζεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ηνπ ζσθξαηηθνχ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ 

πιαησληθνχ ζηνραζκνχ, φπνπ ε Οληνινγία πξνεγείηαη ηεο Γλσζηνινγίαο. Ζ θάζε 

νληφηεηα επξηζθφκελε ζηνλ ρψξν ηεο απφιπηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζίζηαηαη θνηλσλφο 

ηεο απφιπηεο γλψζεο ησλ πλεπκαηηθψλ φλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ 

πεξηνρή. Βεβαίσο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε Γλσζηνινγία δελ έπεηαη κφλνλ ηεο 

Οληνινγίαο, αιιά θαη πξνεγείηαη απηήο. Πξνεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε 

θάζε αηνκηθή ςπρή, πξνθεηκέλνπ λα ππεξβεί ηηο εγθφζκηεο απνθιίζεηο –πάζε, νξκέο-, 

ρξεηάδεηαη λα αλαρζεί γλσζηνινγηθά ζηνλ ππεξεκπεηξηθφ ρψξν, λα θαηαλνήζεη ηελ 

επάξθεηά ηνπ πξηλ μεθηλήζεη ηελ αλαρσξεηηθή δηαδξνκή ηεο.  
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III. Η εγθοζκηωηεηα ηφλ υστϋλ φς οληοιογηθή παρεθηροπή:  

θαηεγορίες πηφηηθϋλ αηοκηθϋλ υστϋλ 

 Αλαθεξφκελνο, αθνινχζσο, ν σθξάηεο ζηελ θχζε ησλ εγθνζκίσλ ςπρψλ 

δηαθξίλεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο απηψλ, νη νπνίεο, ζα ιέγακε,  εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία ησλ θπζηθψο ή νληνινγηθψο αδπλάκσλ λα εθπιεξψζνπλ κε επάξθεηα ηελ 

αλνδηθή δηαδξνκή ηνπο, άξα ηνλ ζθνπφ ηεο ππάξμεψο ηνπο. Καηαξράο αλαθέξεηαη ζηηο 

ςπρέο εθείλεο πνπ, θαηά θάπνην ηξφπν, έρνπλ δηαζθαιίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηελ 

νκνηφηεηα κε ηελ νληνινγηθή απαξρή ηεο. Ωζηφζν, πξφθεηηαη γηα νκνηφηεηα ελφο ηχπνπ 

ε νπνία θαη θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο ζέαζεο, άξα ζε έλα θαηψηαην γλσζηνινγηθφ 

επίπεδν. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν άιισζηε θαη ν Αζελαίνο θηιφζνθνο επηζεκαίλεη φηη ηεινχλ 

ελ ζπγρχζεη, αθνχ δελ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο επηηχρεη πιήξε γλσζηνινγηθή θαηνρή 

ηεο ζετθφηεηάο ηεο ( 247 e 6- 248 a 3: θαὶ νὗηνο κὲλ ζεῶλ βίνο· αἱ δὲ ἄιιαη ςπραί, ἡ κὲλ 

ἄξηζηα ζεῷ ἑπνκέλε θαὶ εἰθαζκέλε ὑπεξξελ εἰο ηὸλ ἔμσ ηόπνλ ηὴλ ηνῦ ἡληόρνπ θεθαιήλ, 

θαὶ ζπκπεξηελέρζε ηὴλ πεξηθνξάλ, ζνξπβνπκέλε ὑπὸ ηῶλ ἵππσλ θαὶ κόγηο θαζνξῶζα ηὰ 

ὄληα· ) 

 ην ίδην πεξίπνπ πιαίζην κε ηηο ςπρέο ηεο αλσηέξσ ππνθαηεγνξίαο θηλνχληαη θαη 

εθείλεο  πνπ ζε θάπνηεο ζηηγκέο είλαη εθηθηή ε γλσζηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αλψηαηεο 

αξρήο ηνπο, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο αλέθηθηε ή δπζρεξήο. Δίλαη ζαθέο πάλησο εδψ πσο ν 

σθξάηεο εηζάγεη ην δήηεκα ηεο θαηξηθφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα πσο, φ,ηη επηηπγράλνπλ 

θαη ζηνλ φπνην βαζκφ, εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάιιειε πξνθαλψο ρξνληθή πεξίζηαζε, ε 

νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ππαξμηαθή θαηάζηαζή ηνπο. Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο, ζα 

ιέγακε πσο ζηελ νληνινγηθή απηή θαηεγνξία αλήθνπλ νη ςπρέο εθείλεο πνπ ε ππέξβαζε 

ησλ πξνζδηνξηζκψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπκβνιηζκψλ ηεο γέλεζεο δελ απνηεινχλ κία 

κφληκε θαη ζηαζεξά επηινγή ηνπο, ε νπνία ζα ηνπο επέθεξε ζαθψο νινθιεξσκέλε ζέαζε 

ηνπ ππεξθπζηθνχ κνληέινπ ηνπο ( 248 a 3- 5: ἡ δὲ ηνηὲ κὲλ ἦξελ, ηνηὲ δ᾽ ἔδπ, βηαδνκέλσλ 

δὲ ηῶλ ἵππσλ ηὰ κὲλ εἶδελ, ηὰ δ᾽ νὔ ).  

 H ηξίηε ππνθαηεγνξία ησλ εγθνζκίσλ ςπρψλ απαξηίδεηαη απφ εθείλεο πνπ ην 

επηζπκεηηθφ κέξνο ηνπο ηηο νδεγεί ζηελ ζέαζε ηεο πξσηαξρήο ηνπο. Ωζηφζν, ζε αληίζεζε 

κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο, δελ δηαζέηνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηα γλσζηνινγηθά 

εθείλα εθφδηα γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα. Οπφηε θαη απηέο ηεινχλ ελ ζπγρχζεη, κία 
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ζχγρπζε φκσο πνπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δελ απνδίδεηαη σο εζσηεξηθή 

αλαηαξαρή – φπσο ζε εθείλεο ηεο πξψηεο ππνθαηεγνξίαο- αιιά κάιινλ ζε κία 

εμσηεξηθνχ ηχπνπ αζηάζεηα ή δηαπινθή. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο απφπεηξαο θξίλεηαη 

απφ ηνλ σθξάηε σο αλεπηηπρέο, θαζψο ην κφλνλ πνπ επηηπγράλεη είλαη λα δεκηνπξγεί 

κεηαμχ ησλ ςπρψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο έλαλ αθξαίν θαη δεκηνγφλν σο πξνο ηελ 

ηνπνζεζία ηνπο αληαγσληζκφ, εληζρπηηθφ ηνπ ζπκνεηδνχο κέξνπο ηνπο θαη αζθαιψο 

απαμησηηθφ ηνπ γλσζηηθνχ. Κάζε ινηπφλ γλσζηνινγηθή πξφνδνο εμαιείθεηαη κε ζπλέπεηα 

ε ζέαζε ηνπ απζεληηθνχ εαπηνχ ηνπο λα θαζίζηαηαη αλεπαξθήο. Απέξρνληαη ηεο 

απφπεηξαο ακχεηεο γλσζηνινγηθά θαη ην κφλνλ πνπ έρνπλ επηηχρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

είλαη ηελ παξεθηξνπή ηνπ γλσζηηθνχ κέξνπο ηνπο ζε δνμαζηηθφ ( 248 a 5- b 5: αἱ δὲ δὴ 

ἄιιαη γιηρόκελαη κὲλ ἅπαζαη ηνῦ ἄλσ ἕπνληαη, ἀδπλαηνῦζαη δέ, ὑπνβξύρηαη 

ζπκπεξηθέξνληαη, παηνῦζαη ἀιιήιαο θαὶ ἐπηβάιινπζαη, ἑηέξα  πξὸ ηο ἑηέξαο πεηξσκέλε 

γελέζζαη. ζόξπβνο νὖλ θαὶ ἅκηιια θαὶ ἱδξὼο ἔζραηνο γίγλεηαη, νὗ δὴ θαθίᾳ ἡληόρσλ πνιιαὶ 

κὲλ ρσιεύνληαη, πνιιαὶ δὲ πνιιὰ πηεξὰ ζξαύνληαη· πζαη δὲ πνιὺλ ἔρνπζαη πόλνλ ἀηειεῖο 

ηο ηνῦ ὄληνο ζέαο ἀπέξρνληαη, θαὶ ἀπειζνῦζαη ηξνθῆ δνμαζηῆ ρξῶληαη ).  

 Πεξαηψλνληαο ηελ ελ ιφγσ πξαγκάηεπζε, ν Αζελαίνο θηιφζνθνο δελ παξαιείπεη 

λα επηζεκάλεη πσο νη αλσηέξσ γλσζηνινγηθέο απφπεηξεο ησλ έιινγσλ αηνκηθνηήησλ 

νθείινληαη θχξηα ζηελ χπαξμε κηαο a priori αηηηψδνπο ζρέζε κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ 

ςπρψλ κε ηελ νληνινγηθή πεγή ηνπο. Καη ε ζρέζε απηή «ζπληεξείηαη» εθ κέξνπο ηεο 

πξσηαξρήο αιιά θαη εθ κέξνπο ησλ ππνβαζκηζκέλσλ εθθάλζεψλ ηεο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα κία νληνινγηθνχ ηχπνπ δηαηήξεζε ηεο ζρέζεσο απηήο, ππφ ηνπο 

φξνπο πνπ εηζάγεη ε ζπλάθεηα δεκηνπξγνχ- δεκηνπξγήκαηνο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, 

εθηηκνχκε πσο ε ελ ιφγσ ζρέζε πξνζιακβάλεη θχξηα γλσζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θαζψο ην δεκηνχξγεκα «αληηιακβάλεηαη» ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη επηδεηεί 

επηκφλσο λα δηαηεξήζεη ηνπο ζπλεθηηθνχο δεζκνχο κε ηνλ δεκηνπξγφ, ηξνθνδνηηθνχο θαη 

εληζρπηηθνχο ηεο ππάξμεψο ηνπ ( 248 b 5- c 1: νὗ δ᾽ ἕλερ᾽ ἡ πνιιὴ ζπνπδὴ ηὸ ἀιεζείαο 

ἰδεῖλ πεδίνλ νὗ ἐζηηλ, ἥ ηε δὴ πξνζήθνπζα ςπρο ηῷ ἀξίζηῳ λνκὴ ἐθ ηνῦ ἐθεῖ ιεηκῶλνο 

ηπγράλεη νὖζα, ἥ ηε ηνῦ πηεξνῦ θύζηο, ᾧ ςπρὴ θνπθίδεηαη, ηνύηῳ ηξέθεηαη ). 
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ΙV. Απω ηο εγθωζκηο ζηο σπερθωζκηο ( α΄ ) :  

οη αλϋηερες θαηεγορίες ηφλ αηοκηθϋλ υστϋλ  

  

 Ζ αλσηέξσ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο είλαη γεγνλφο πσο ζα εμήγεηξε ζηνλ 

θξηηηθφ αλαγλψζηε ηνπ Φαίδξνπ ην εξψηεκα: πνηα θαηεγνξία εγθνζκίσλ ςπρψλ είλαη ζε 

ζέζε λα ππεξβεί ηελ ζσκαηηθφηεηά ηεο, ηελ εγθνζκηφηεηά ηεο θαη κε επηηπρία λα 

πξαγκαηνπνηήζεη εθείλν ην ζσηεξηνινγηθφ «ηαμίδη» πξνο ηελ απζεληηθή χπαξμή ηεο; Ζ 

απάληεζε ζην ελ ιφγσ εξψηεκα, ελππάξρεη, θαηά ηνλ θηιφζνθν, ζηνλ λφκν ηεο 

Αδξάζηεηαο. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ εθ ηνπ λφκνπ δηαηππσκέλε αξρή, ε ςπρή πνπ 

επηηπγράλεη ηελ ζεψξεζε ηεο ζείαο κνξθήο ηεο, είλαη εθείλε πνπ γλσζηνινγηθά θηλείηαη 

πέξημ απηήο, γεγνλφο πνπ ζε εζηθφ επίπεδν ηεο δηαζθαιίδεη έλαλ ἀπήκνλα θαη ἀβιαβ 

εγθφζκην βίν. Πξφθεηηαη θαη’ νπζίαλ γηα επηινγέο νη νπνίεο εηζαγάγνπλ φξνπο ηνπ 

ππεξθπζηθνχ ζην θπζηθφ. Γειαδή εθείλε ε αηνκηθή ςπρή πνπ επηιέγεη κία ηέηνηαο πθήο 

δξαζηεξηφηεηα, ππάξρεη ζε έλα πεξηβάιινλ πησηηθφ- θνζκηθφ, παξά ηαχηα φκσο 

θαηνξζψλεη λα δηαβηνί αιεζηλά ζχκθσλα κε ηηο ζηαζεξέο αξρέο ηεο γλήζηαο χπαξμήο ηεο 

( 248 c 2- 4:  ζεζκόο ηε Ἀδξαζηείαο ὅδε. ἥηηο ἂλ ςπρὴ ζεῷ ζπλνπαδὸο γελνκέλε θαηίδῃ ηη 

ηῶλ ἀιεζῶλ, κέρξη ηε ηο ἑηέξαο πεξηόδνπ εἶλαη ἀπήκνλα, θἂλ ἀεὶ ηνῦην δύλεηαη πνηεῖλ, ἀεὶ 

ἀβιαβ εἶλαη· ).  

 Βεβαίσο, ν θηιφζνθνο εδψ δελ παξαιείπεη λα επηζεκάλεη – ζε έλα πιαίζην πνπ 

κάιινλ εμππεξεηεί ηελ πξφνδν ηεο ζπδήηεζεο - φηη, εθ ηνπ λφκνπ ηεο Αδξάζηεηαο, 

πξνβιέπεηαη αθφκα θαη ε πεξίπησζε εθείλε ηεο κε επηηπρνχο ζέαζεο – εθ κέξνπο ησλ 

ςπρψλ- ηνπ νληνινγηθνχ αξρεηχπνπ ηνπο. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

αηνκηθή εθείλε ςπρή πνπ δελ ζα απνπεξαηψζεη ηελ νληνινγηθή απνζηνιή ηεο, πξνθαλψο 

θαη ζα έρεη κία επθαηξία αθφκα. Θα είλαη ζε ζέζε λα επηρεηξήζεη εθ λένπ ην 

επηδησθφκελν, έρνληαο εηζαγάγεη γηα ηελ χπαξμή ηεο κία, ζα ηελ νλνκάδακε, νληνινγηθή 

«επεξγεζία». Οπφηε ε λέα απφπεηξα, έρνληαο πξνζιάβεη θαζαξά αλζξσπνινγηθή 

δηάζηαζε, έρνληαο δειαδή θαη ηελ «επγελή» ζπλδξνκή ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο, ελέρεη 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ( 248 c 5- d 1: ὅηαλ δὲ ἀδπλαηήζαζα ἐπηζπέζζαη κὴ 

ἴδῃ, θαί ηηλη ζπληπρίᾳ ρξεζακέλε ιήζεο ηε θαὶ θαθίαο πιεζζεῖζα βαξπλζῆ, βαξπλζεῖζα δὲ 

πηεξνῤῥπήζῃ ηε θαὶ ἐπὶ ηὴλ γλ πέζῃ, ηόηε λόκνο ηαύηελ  κὴ θπηεῦζαη εἰο κεδεκίαλ ζήξεηνλ 

θύζηλ ἐλ ηῆ πξώηῃ γελέζεη ).  



55 
 

 Ζ αλσηέξσ ζέζε ηνπ θηινζφθνπ, δελ ζέηεη, φπσο αζθαιψο νξηζκέλνη αλαγλψζηεο 

ζα ζεσξνχζαλ, κηα εξκελεπηηθή δπζρέξεηα. Ο σθξάηεο δελ εηζάγεη εδψ κία 

αλζξσπνινγηθή ζεψξεζε ηεο ςπρήο απιψο θαη κφλνλ γηα λα θαηαμηψζεη ηελ 

πλεπκαηηθφηεηά ηεο. Ζ άπνςή καο είλαη, φηη εηζάγεηαη γηα λα δειψζεη θαηαξράο πσο ε 

αλαγσγή ησλ ςπρψλ ζην κεηαθπζηθφ δελ κπνξεί λα κελ δηαπεξλά σο πξνο ηνπο αθξηβείο 

πξνζδηνξηζκνχο ηεο θαη δηακέζνπ κηαο γλσζηηθήο- λνεηηθήο δηεξγαζίαο, ε νπνία 

θαηαμηψλεηαη ζην αλζξσπνινγηθφ κνληέιν πνπ εηζεγείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο –

αο καο επηηξαπεί λα ην ζέζνπκε εδψ- θαη ζε εθείλε πνπ ζηελ πξφνδν ηεο ζπδήηεζεο 

αθνινπζεί, ην ζπλακθφηεξνλ ςπρήο- αλζξσπίλνπ ζψκαηνο εδξαηψλεηαη θαη 

θαηνρπξψλεηαη ζηελ αλζξψπηλε δηάλνηα.  

 Ζ αθφινπζε πεξίπησζε ζρεηίδεηαη ή, νξζφηεξα, αθνξά ζηηο ςπρέο εθείλεο πνπ ε 

ζέαζε ηνπ απζεληηθνχ είλαη πιήξεο θαη νπζηαζηηθή, νπφηε θαη ε ελ ιφγσ ππνθαηεγνξία 

ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ ζα «επηβξαβεπζεί» ζηελ ζπλάθεηα ηνπο κε έλα αλζξψπηλν ζψκα. 

ηελ πεξίπησζε απηή, κάιινλ αληηζεηηθήο, σο πξνο ηελ πξνεγνχκελε, πθήο ε αλζξψπηλε 

δηάλνηα είλαη εθείλε πνπ ζα θαηαμηψζεη αιιά θαη ζα κεηνπζηψζεη ηελ γλσζηνινγηθή απηή 

εκπεηξία ηεο ζηηο πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο ηεο. Πάλησο, γηα λα εκκείλνπκε ζηηο δχν 

ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο, εθηηκνχκε πσο θαη ζην ζεκείν απηφ ε πιαησληθή- ζσθξαηηθή 

ζεψξεζε ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο ελέρεη θαη κηα αηζηφδνμε πξννπηηθή, ππφ ηελ έλλνηα 

φηη ε παξνπζία ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο ην εληζρχεη θαη ην αλαβηβάδεη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα 

αλψηεξν επίπεδν απφ εθείλν ηεο χιεο.  

 Δπαλεξρφκελνη, δηαπηζηψλνπκε πσο αθνινχζσο ν σθξάηεο αλάγεη ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ, κε θξηηήξην αζθαιψο ηνλ βαζκφ γλσζηνινγηθήο 

θαηνρήο- ζέαζεο ηεο απφιπηεο κνξθήο ηνπο, ζηελ αληηζηνηρία ηνπο κε ηηο ελλέα 

πεξηπηψζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ βίνπ. εκεηψλεη δε πσο ε ηειεπηαία, σο αθξηβέζηεξε ή 

πιεξέζηεξε θαηά ηηο επηινγέο ηεο, αξκφδεη ζε έλαλ βίν θηιόζνθνλ, θηιόθαινλ, κνπζηθόλ 

θαη εξσηηθόλ. Καηψηεξνο ηνπ ελ ιφγσ βίνπ, είλαη ν βίνο ηνπ ἐλλόκνπ βαζηιέσο, ελψ 

θαηψηεξνο απηνχ είλαη εθείλνο ηνπ πνιηηηθνῦ- νἰθνλνκηθνῦ ή ρξεκαηηζηηθνῦ. 

Αθνινπζνχλ, θαηά πησηηθή, πξνθαλψο, θνξά, ν βίνο ηνπ θηινπόλνπ γπκλαζηηθνῦ ή θαη 

ηνπ ἰαηξνῦ, εθείλνο ηνπ κάληεσο- ηειεζηνῦ, ηνπ εἰθαζηηθνῦ, ηνπ ηερλίηνπ ή γεσξγνῦ, ηνπ 

ζνθηζηνῦ θαη, ηέινο, ηίζεηαη ν βίνο ηνπ ηπξάλλνπ ( 248 d 1- e 3: 
 
ἀιιὰ ηὴλ κὲλ πιεῖζηα 

ἰδνῦζαλ εἰο γνλὴλ ἀλδξὸο γελεζνκέλνπ θηινζόθνπ ἢ θηινθάινπ ἢ κνπζηθνῦ ηηλνο θαὶ 
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ἐξσηηθνῦ, ηὴλ δὲ δεπηέξαλ εἰο βαζηιέσο ἐλλόκνπ ἢ πνιεκηθνῦ θαὶ ἀξρηθνῦ, ηξίηελ εἰο 

πνιηηηθνῦ ἤ ηηλνο νἰθνλνκηθνῦ ἢ ρξεκαηηζηηθνῦ, ηεηάξηελ εἰο θηινπόλνπ <ἢ> γπκλαζηηθνῦ 

ἢ πεξὶ ζώκαηνο ἴαζίλ ηηλνο ἐζνκέλνπ, πέκπηελ καληηθὸλ βίνλ ἤ ηηλα ηειεζηηθὸλ ἕμνπζαλ· 

ἕθηῃ πνηεηηθὸο ἢ ηῶλ πεξὶ κίκεζίλ ηηο ἄιινο ἁξκόζεη, ἑβδόκῃ δεκηνπξγηθὸο ἢ γεσξγηθόο, 

ὀγδόῃ ζνθηζηηθὸο ἢ δεκνθνπηθόο, ἐλάηῃ ηπξαλληθόο ). 

Δλ θαηαθιείδη, ζα πξέπεη λα
 
ζεκεηψζνπκε φηη θαηά ηελ πνξεία πξαγκάηεπζεο ηνπ 

ελ ιφγσ δεηήκαηνο, δηαπηζηψζακε έμη, σο πξνο ηηο γλσζηνινγηθέο αλαθνξέο ηνπο,  

ππνθαηεγνξίεο αηνκηθψλ ςπρψλ, ελψ ε ζπλδπαζηηθή, εθ κέξνπο ηνπ θηινζφθνπ, 

πξνζέγγηζε αλάγεηαη ζε ελλέα αλζξσπνινγηθέο θαηεγνξίεο. Γηα ηελ νηθνλνκία πάλησο 

ηεο εξκελεπηηθήο αλαιχζεψο καο, αο καο επηηξαπεί λα επηζεκάλνπκε εδψ φηη ε 

δηαθαηλφκελε αλαληηζηνηρία αίξεηαη, θαη κάιηζηα δίρσο λα εμεγείξεη ηελ παξακηθξή 

ακθηβνιία, εάλ πηνζεηήζνπκε ηα φζα ν Η. Θενδσξαθφπνπινο -ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ Φαίδξνπ- επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ αλαθέξεη
35

.  

  

V. απω ηο εγθωζκηο ζηο σπερθωζκηο ( β΄ ): 

ωροη θαη προψποζέζεης αλαγφγής ηφλ θαηϋηερφλ υστϋλ 

Πεξαηηέξσ, ν σθξάηεο αλάγεη ην δήηεκα ζηελ εζηθή ηνπ δηάζηαζε, δίρσο 

βεβαίσο λα αίξεη ηηο νληνινγηθέο θαη γλσζηνινγηθέο ζπγθείκελέο ηνπ. πγθεθξηκέλα, 

ππνζηεξίδεη πσο ε ςπρή εθείλε πνπ δηάγεη δίθαην βίν δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο κνίξα 

αλάινγε απηνχ. ηελ αληίζεηε, αζθαιψο, πεξίπησζε, ζε εθείλε δειαδή φπνπ o ςπρηθφο 

βίνο ζηνηρεηνζεηείηαη απφ άδηθεο επηινγέο, θαηαδηθάδεηαη ζε νληνινγηθή ή θαη 

γλσζηνινγηθή απξαμία ( 248 e 4- 5: ἐλ δὴ ηνύηνηο ἅπαζηλ ὃο κὲλ ἂλ δηθαίσο δηαγάγῃ 

ἀκείλνλνο κνίξαο κεηαιακβάλεη, ὃο δ᾽ ἂλ ἀδίθσο, ρείξνλνο· ). εκεησηένλ εδψ φηη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Αζελαίν θηιφζνθν, ζα πξέπεη εδψ λα πξνζδηνξηζηεί κε επάξθεηα ν βίνο 

ησλ ςπρψλ, θπξίσο σο πξνο ηηο ρξνληθέο αλαθνξέο ηνπ. Τπφ ηελ έλλνηα απηήλ ινηπφλ, 

ζεκεηψλεη φηη ε δηάξθεηα δσήο ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ, ζηνλ θχθιν ησλ κεηελζαξθψζεσλ,  

δηαξθεί πεξί ηα δέθα ρηιηάδεο έηε, θαη, θαηφπηλ απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, είλαη 

                                                           
35 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σσ. 228- 231.  
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ζε ζέζε λα επηζηξέςεη ζην θέληξν αλαθνξάο ηεο, ζηελ απζεληηθή πξσηαξρή ηεο. 

Δμαίξεζε ηνπ ελ ιφγσ νληνινγηθνχ θαλφλνο – επηζηξνθή ζηελ πεγή ηνπο ζε ηξεηο 

ρηιηάδεο ρξφληα-, είλαη εθηθηφ λα απνηειέζεη κφλνλ ε ςπρή ηνπ θηινζνθνχληνο, είηε 

θηλνχκελε θαη δξαζηεξηνπνηνχκελε ζηα φξηα ηνπ αηνκηθνχ, είηε ζε φξηα ζπιινγηθψλ 

πξνεθηάζεσλ. ηελ δεχηεξε βεβαίσο πεξίπησζε, ε θηινζνθία δχλαηαη -ηξφπνλ ηηλά- λα 

πξνζιάβεη ή λα ιεηηνπξγήζεη, θαηά ηνλ σθξάηε, σο θαηεμνρήλ παηδαγσγηθή κέζνδνο ( 

248 e 5- 249 a 4: εἰο κὲλ γὰξ ηὸ αὐηὸ ὅζελ ἥθεη ἡ ςπρὴ ἑθάζηε νὐθ ἀθηθλεῖηαη ἐηῶλ 

κπξίσλ· νὐ γὰξ πηεξνῦηαη πξὸ ηνζνύηνπ ρξόλνπ--πιὴλ ἡ ηνῦ θηινζνθήζαληνο ἀδόισο ἢ 

παηδεξαζηήζαληνο κεηὰ θηινζνθίαο, αὗηαη δὲ ηξίηῃ πεξηόδῳ ηῆ ρηιηεηεῖ, ἐὰλ ἕισληαη ηξὶο 

ἐθεμο ηὸλ βίνλ ηνῦηνλ, νὕησ πηεξσζεῖζαη ηξηζρηιηνζηῷ ἔηεη ἀπέξρνληαη ).  

 Αθνινχζσο, ν θηιφζνθνο ζα εζηηάζεη ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηα, πνηνηηθά αληίζηνηρα 

ησλ επηινγψλ ηνπο, κεηαθπζηθά επαθφινπζα ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ. Τπφ ην ελ ιφγσ 

πιαίζην ζεψξεζεο ηνπ δεηήκαηνο, ζεκεηψλεη ζρεηηθά φηη ηφζν νη άδηθεο φζν θαη νη 

δίθαηεο ςπρέο απφ ηελ πξψηε θηφιαο ελζάξθσζή ηνπο πθίζηαληαη ηελ βάζαλν ηεο 

θξηηηθήο νληνινγηθήο εμέηαζεο. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία δσηηθήο, ζα ζεκεηψλακε, 

ζεκαζίαο, αθνχ ηα πνξίζκαηά ηεο αλάγνπλ –πξνθαλψο ηηο δίθαηεο ςπρέο- ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο απνιχηνπ πλεπκαηηθφηεηαο, ελψ ηηο παξεθηξαπείζεο αηνκηθφηεηεο ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο ζείαο ηηκσξίαο (249 a 4- b 2:  αἱ δὲ ἄιιαη, ὅηαλ ηὸλ πξῶηνλ βίνλ 

ηειεπηήζσζηλ, θξίζεσο ἔηπρνλ, θξηζεῖζαη δὲ αἱ κὲλ εἰο ηὰ ὑπὸ γο δηθαησηήξηα ἐιζνῦζαη 

δίθελ ἐθηίλνπζηλ, αἱ δ᾽ εἰο ηνὐξαλνῦ ηηλα ηόπνλ ὑπὸ ηο Δίθεο θνπθηζζεῖζαη δηάγνπζηλ 

ἀμίσο νὗ ἐλ  ἀλζξώπνπ εἴδεη ἐβίσζαλ βίνπ ).   

Απνιχησο παξελζεηηθά, αο καο επηηξαπεί λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ν σθξάηεο 

εληάζζεη ζηα φξηα ηνπ κεηαθπζηθνχ ρψξνπ δχν πεξηνρέο αληηζέησλ, ηνπιάρηζηνλ σο 

πξνο ηελ ζθνπνζεζία ηνπο, πνηνηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ. Αλαθέξεηαη απφ ηελ κία ζηνλ 

κεηαθπζηθφ πλεπκαηηθφ ρψξν, ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, νκηιεί γηα κεηαθπζηθήο πθήο 

ζεία ηηκσξία. Πάλησο, απφ φπνηα άπνςε θαη αλ ζεαζεί ην δήηεκα δελ δεκηνπξγεί, θαηά 

ηελ εθηίκεζή καο, επ’ νπδελί εξκελεπηηθή δπζρέξεηα. Καη ηνχην, δηφηη θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο εθείλν πνπ θαηαμηψλεηαη είλαη ε ζεία παξεκβνιή, είηε σο έπαηλνο είηε σο 

ηηκσξία. Οπφηε, ζα ιέγακε πσο ν κεηαθπζηθφο ρψξνο είλαη ε πεξηνρή εθείλε, φπνπ ην 

ζείν θαηαμηψλεη ηηο νληνινγηθέο ζπγγέλεηέο ηνπ θαη απαμηψλεη φ,ηη νληνινγηθά αληίθεηηαη 

ζηνπο πνηνηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο πνπ εμ αξρήο έρεη ζέζεη.  
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 πλερίδνληαο ηελ εξκελεπηηθή απφπεηξά καο, ην ελδηαθέξνλ καο νμχλεη πξάγκαηη 

ε ζπλαθφινπζε παξαηήξεζε ηνπ θηινζφθνπ φηη δειαδή ηφζν νη δίθαηεο φζν θαη νη 

άδηθεο ςπρέο έπεηηα απφ ην πξψην ηνπο εγθφζκην «ηαμίδη» έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο πξνο 

αμηνπνίεζε κηαλ, ηδηαίηεξεο πθήο, ζεία δσξεά:  θαινχληαη λα επηιέμνπλ, πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δεπηέξνπ νληνινγηθνχ πεξίπινπ, ην «ζσκαηηθφ» πινηάξην κε ην 

νπνίν ζα ζπληαμηδέςνπλ. Έηζη, ε άδηθε ςπρή, είηε ζην πξψην ηεο ηαμίδη ήηαλ 

επξηζθφκελε ζε αλζξψπηλν ζψκα είηε ζε ζψκα δψνπ, αθξηβψο ιφγσ ησλ επηινγψλ ηεο, 

θαηαδηθάδεηαη λα ζπληαμηδεχζεη εληφο ελφο δσψδνπο ζψκαηνο. Αληηζέησο, ε δίθαηε ςπρή 

επεηδή δηείδε ηελ αιήζεηα ηεο χπαξμήο ηεο, επεηδή γλσζηνινγηθά πιεζίαζε ηελ 

νληνινγηθή πξσηαξρή ηεο, θαηαμηψλεηαη σο έλαλ βαζκφ, αθνχ ζηελ δεχηεξε δηαδξνκή 

ηεο ζα επξίζθεηαη ζε αλζξψπηλν ζψκα ( 249 b 2- 7:  ηῷ δὲ ρηιηνζηῷ ἀκθόηεξαη 

ἀθηθλνύκελαη ἐπὶ θιήξσζίλ ηε θαὶ αἵξεζηλ ηνῦ δεπηέξνπ βίνπ αἱξνῦληαη ὃλ ἂλ ζέιῃ ἑθάζηε· 

ἔλζα θαὶ εἰο ζεξίνπ βίνλ ἀλζξσπίλε ςπρὴ ἀθηθλεῖηαη, θαὶ ἐθ ζεξίνπ ὅο πνηε ἄλζξσπνο ἦλ 

πάιηλ εἰο ἄλζξσπνλ. νὐ γὰξ ἥ γε κήπνηε ἰδνῦζα ηὴλ ἀιήζεηαλ εἰο ηόδε ἥμεη ηὸ ζρκα ).  

 Ζ αλσηέξσ δηαθνξνπνίεζε δηθαηνινγείηαη, θαηά ηελ άπνςή καο, απνιχησο, αθνχ 

κε ζπλέπεηα παξαθνινπζεί ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ζσθξαηηθήο θηινζνθίαο, ηηο νπνίεο, 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαη επηβεβαηψλεη. χκθσλα, ινηπφλ, κε απηέο, ν ιφγνο, ε 

ινγηθή είλαη εθείλε πνπ δηαρσξίδεη ηνλ άλζξσπν απφ ηα δψα θαη, ππφ ηελ έλλνηα απηή, 

ηνλ αλαβηβάδεη ζε έιινγε νληφηεηα. Οπφηε, θαζίζηαηαη αληηιεπηφ πσο ε δίθαηε 

αλζξψπηλε ςπρή, είλαη ή παξακέλεη δίθαηε φζν κε γλσζηνινγηθή εκκέλεηα αθνινπζεί ηηο 

επηηαγέο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε άδηθε ςπρή ζα έρεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο κίαλ δεχηεξε επθαηξία λα θαηαμησζεί ππαξμηαθά, αθνχ πξσηίζησο δηά ηνπ 

αλζξσπίλνπ ιφγνπ θαηαμησζεί γλσζηνινγηθά ( 249 b 8- 9: δεῖ γὰξ ἄλζξσπνλ ζπληέλαη 

θαη᾽ εἶδνο ιεγόκελνλ, ἐθ πνιιῶλ ἰὸλ αἰζζήζεσλ  εἰο ἓλ ινγηζκῷ ζπλαηξνύκελνλ· ) 

 Ση κπνξεί φκσο λα έρεη νδεγήζεη ζηελ γλσζηνινγηθή θαηαμίσζε -είηε σο 

πξαγκαηηθφηεηα ζπληειεζζείζα είηε σο πξννπηηθή- ηελ αλζξψπηλε ςπρή θαη, 

ζπλαθφινπζα, ηελ αλζξψπηλε χπαξμε; Ο σθξάηεο απαληά πσο ε αλζξψπηλε νληφηεηα 

θαηαμηψλεηαη δηά ηεο αλακλήζεσο, δηά ηεο αλάθιεζεο δειαδή ησλ φζσλ ε ίδηα βίσζε 

θαηά ην «θηέξσκά ηεο», θαηά ηελ ζηηγκηαία δειαδή ζπλαλαζηξνθή ηεο κε ηελ απζεληηθή 

χπαξμή ηεο, κε ηελ αιεζηλή, ζα ιέγακε, νπζία ηεο. Καη αζθαιψο επξφθεηην γηα ζηηγκηαίν 

«θηέξσκα», αθνχ κφλνλ ε ςπρή ηνπ θηινζφθνπ, ζχκθσλα θαη πξνο ηελ ζσθξαηηθή 
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δηαλφεζε, έρεη επηηχρεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο έλα κφληκν θαη ζηαζεξφ ίδσκα ηεο νπζίαο ηεο. 

Καζίζηαηαη, ζπλεπψο, αληηιεπηφ πσο ε εθάζηνηε αλζξψπηλε ςπρή ζηνρεχεη ζην λα 

θαηαζηεί θηινζνθνχζα, ζην λα απεθδπζεί ηα αλζξψπηλα, ηα ζσκαηηθά θαη λα αλαρζεί 

κφληκα θαη ζηαζεξά ζηα ζεία, κέξνο ησλ νπνίσλ ζπληζηά θαη ε νηθεία απνιπηφηεηά ηεο 

(249 b 9- d 2: ηνῦην δ᾽ ἐζηὶλ ἀλάκλεζηο ἐθείλσλ ἅ πνη᾽ εἶδελ ἡκῶλ ἡ ςπρὴ ζπκπνξεπζεῖζα 

ζεῷ θαὶ ὑπεξηδνῦζα ἃ λῦλ εἶλαί θακελ, θαὶ ἀλαθύςαζα εἰο ηὸ ὂλ ὄλησο. δηὸ δὴ δηθαίσο 

κόλε πηεξνῦηαη ἡ ηνῦ θηινζόθνπ δηάλνηα· πξὸο γὰξ ἐθείλνηο ἀεί ἐζηηλ κλήκῃ θαηὰ δύλακηλ, 

πξὸο νἷζπεξ ζεὸο ὢλ ζεῖόο ἐζηηλ. ηνῖο δὲ δὴ ηνηνύηνηο ἀλὴξ ὑπνκλήκαζηλ ὀξζῶο ρξώκελνο, 

ηειένπο ἀεὶ ηειεηὰο ηεινύκελνο, ηέιενο ὄλησο κόλνο γίγλεηαη· ἐμηζηάκελνο δὲ ηῶλ  

ἀλζξσπίλσλ ζπνπδαζκάησλ θαὶ πξὸο ηῷ ζείῳ γηγλόκελνο, λνπζεηεῖηαη κὲλ ὑπὸ ηῶλ 

πνιιῶλ ὡο παξαθηλῶλ, ἐλζνπζηάδσλ δὲ ιέιεζελ ηνὺο πνιινύο ). 

 

VI. απω ηο εγθωζκηο ζηο σπερθωζκηο ( γ΄ ): 

Η ζεία-αλαγφγηθή ζσκβοιή ηοσ θηιοζοθηθοϊ ἐρφηος 

ην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί, ν σθξάηεο, αθνχ έζεζε ηνπο φξνπο ή θαη ηηο 

πηπρέο ζενπνίεζεο ησλ έιινγσλ αηνκηθνηήησλ, ζηνρεχεη λα θαηαδείμεη ηελ ζεκαζία, ηελ 

αμία ή θαη ηελ, ηδηαίηεξεο πθήο, ζπκβνιή ηνπ θηινζνθηθνχ έξσηνο θαηά ην «ηαμίδη» 

αλαγσγήο ησλ ζηελ ζεία πξσηαξρή ηνπο. Καη, εάλ ε πεξίπησζε ηεο αλακηκλεζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζπληζηά πξνυπφζεζε αλαγσγήο εληειερεηαθνχ ηχπνπ, ν θηινζνθηθφο έξσο, 

εθηηκνχκε, φηη ζέηεη αθεηεξηαθά ηηο νληνινγηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλακηκλεζηηθνχ 

«παηγλίνπ». Πξνο απηήλ, ινηπφλ, ηελ θαηεχζπλζε ν θηιφζνθνο ππνζηεξίδεη θαηαξράο 

πσο ν έξσο ζπληζηά ηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά, ζείσλ αλαθνξψλ, καλία. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ν έξσο, ζπληζηά έλα «θηέξσκα» αλαδήηεζεο θαη θνηλσλίαο κε ηελ σξαηφηεηα 

πνπ πεξηβάιιεη θάζε απζεληηθή χπαξμε, ζπλεπψο θαη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ςπρψλ. Καη 

εθείλε ε ςπρή, ε ειινγφηεηα ηεο νπνίαο ηελ «παξαπέκπεη» επηζπκεηηθά-αλακηκλεζηηθά  

πξνο ηελ πξσηαξρή ηεο, νλνκάδεηαη εξώζα ( 249 d 3- e 3: ἔζηη δὴ νὖλ δεῦξν ὁ πο ἥθσλ 

ιόγνο πεξὶ ηο ηεηάξηεο καλίαο--ἣλ ὅηαλ ηὸ ηῆδέ ηηο ὁξῶλ θάιινο, ηνῦ ἀιεζνῦο 

ἀλακηκλῃζθόκελνο, πηεξῶηαί ηε θαὶ ἀλαπηεξνύκελνο πξνζπκνύκελνο ἀλαπηέζζαη, 

ἀδπλαηῶλ δέ, ὄξληζνο δίθελ βιέπσλ ἄλσ, ηῶλ θάησ δὲ ἀκειῶλ, αἰηίαλ ἔρεη ὡο καληθῶο 

δηαθείκελνο--ὡο  ἄξα αὕηε παζῶλ ηῶλ ἐλζνπζηάζεσλ ἀξίζηε ηε θαὶ ἐμ ἀξίζησλ ηῷ ηε 
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ἔρνληη θαὶ ηῷ θνηλσλνῦληη αὐηο γίγλεηαη, θαὶ ὅηη ηαύηεο κεηέρσλ ηο καλίαο ὁ ἐξῶλ ηῶλ 

θαιῶλ ἐξαζηὴο θαιεῖηαη ).   

εκεησηένλ, σζηφζν, εδψ φηη ε ελνπνηεκέλε ππφζηαζε ησλ ςπρψλ, εκπεξηθιείεη 

ζηελ χπαξμή ηεο, σο εληαία θαη αδηάζπαζηε νιφηεηα, θάζε απζεληηθή πλεπκαηηθή κνξθή, 

θάζε δειαδή ζεία Ηδέα. Άξα, ε ζεία ςπρή σο φινλ απαξηίδεηαη ή, νξζφηεξα, ζπλίζηαηαη 

απφ κέξε: απφ απζεληηθέο επηκέξνπο ππάξμεηο πλεπκαηηθήο πθήο. Καη’ απηήλ ηελ έλλνηα, 

θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ε απφιπηε ςπρή είλαη ε πλεπκαηηθή εθείλε ππφζηαζε πνπ έρεη 

ζενπνηεζεί δηφηη ππάξρεη πιήξεο ησλ Δηδψλ, δειαδή ησλ Ηδεψλ. Άξα, ε αλάκλεζε σο 

γεγνλφο ηεηειεζκέλν είλαη κία πξψηε επαθή κε ηηο ελνπνηεκέλεο Ηδέεο, νπφηε θαη ν έξσο 

σο δηάζεζε επηζπκεηηθή, σο επαλαιεπηηθή ηεο πξψηεο αλακλήζεσο, απνβιέπεη ζηελ 

ελσκέλε ηδεαηή πξαγκαηηθφηεηα. πλεπψο, πξναπαηηνχληαη ζπέξκαηα ηεο πξψηεο 

αλακλήζεσο, πξνθεηκέλνπ δπλακηθά ή εληαζηαθά λα εθθηλήζεη ε δεπηέξνπ ηχπνπ 

εξσηηθή- αλακηκλεζηηθή δηαδξνκή. Άιισζηε, ε γλσζηνινγηθή απηή αλαδήηεζε θαη 

επηθνηλσλία ζα πξέπεη εμ άπαληνο λα ζπληζηά κία ελζπλείδεηε επηινγή ησλ έιινγσλ 

αηνκηθνηήησλ πξνο εθείλν πνπ ζπεξκαηηθά εγθιείεηαη εληφο ηνπο ( 249 e 3- 250 b 1: 

θαζάπεξ γὰξ εἴξεηαη, πζα κὲλ ἀλζξώπνπ ςπρὴ θύζεη ηεζέαηαη ηὰ ὄληα, ἢ νὐθ ἂλ ἦιζελ  

εἰο ηόδε ηὸ δῷνλ· ἀλακηκλῄζθεζζαη δὲ ἐθ ηῶλδε ἐθεῖλα νὐ ῥᾴδηνλ ἁπάζῃ, νὔηε ὅζαη 

βξαρέσο εἶδνλ ηόηε ηἀθεῖ, νὔζ᾽ αἳ δεῦξν πεζνῦζαη ἐδπζηύρεζαλ, ὥζηε ὑπό ηηλσλ ὁκηιηῶλ 

ἐπὶ ηὸ ἄδηθνλ ηξαπόκελαη ιήζελ ὧλ ηόηε εἶδνλ ἱεξῶλ ἔρεηλ. ὀιίγαη δὴ ιείπνληαη αἷο ηὸ ηο 

κλήκεο ἱθαλῶο πάξεζηηλ· αὗηαη δέ, ὅηαλ ηη ηῶλ ἐθεῖ ὁκνίσκα ἴδσζηλ, ἐθπιήηηνληαη θαὶ 

νὐθέη᾽ <ἐλ> αὑηῶλ γίγλνληαη, ὃ δ᾽ ἔζηη ηὸ πάζνο ἀγλννῦζη δηὰ ηὸ κὴ ἱθαλῶο δηαηζζάλεζζαη 

).  

Καη’ αληηζηνηρίαλ, ινηπφλ, ησλ αλσηέξσ, ν σθξάηεο δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη 

νη αηνκηθέο ςπρέο ζα πξέπεη λα κνρζήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ζεαζνχλ ηφζν ηηο απφιπηεο 

Ηδέεο ζηελ νληνινγηθή απηνλνκία ηνπο, φζν θαη ηελ ελνπνηεκέλε πθή ηνπο ε νπνία είλαη 

δπλαηφλ λα «εδξάδεηαη» ζηελ απζεληηθή χπαξμε ησλ ςπρψλ. Καη, εάλ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο πξψηεο ζέαζεο, ηεο πλεπκαηηθήο επηθνηλσλίαο, ε επαθή ησλ έιινγσλ αηνκηθνηήησλ 

κε ηελ πξσηαξρή ηνπο απνηεινχζε έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο, ηψξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δεχηεξεο ζέαζεο  - σο αλάκλεζεο ηεο πξψηεο – ε θαηάζηαζε δπζρεξαίλεη ιφγσ ηεο 

αλαζηαιηηθφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ην ζψκα σο θνξέαο ή φρεκα θάζε αηνκηθήο ςπρήο. 

Καη ε ελ ιφγσ αληίζεζε δεκηνπξγείηαη, θπξίσο δηφηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε 
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πλεπκαηηθφηεηα έρεη ππεξθεξάζεη ηελ ζσκαηηθφηεηα δεδνκέλεο ηεο κεηαθπζηθήο 

παξνπζίαο θαη πεξηαγσγήο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε  ε 

πλεπκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί, ρξεηάδεηαη ηελ, εληφο ηνπ θνζκηθνχ, 

ππέξβαζε ηεο θνζκηθφηεηαο ε νπνία θαη «ζηνηρεηνζεηείηαη» απφ ηελ παξνπζία ηνπ 

ζψκαηνο ( 250 b 2- d 3: . δηθαηνζύλεο κὲλ νὖλ θαὶ ζσθξνζύλεο θαὶ ὅζα ἄιια ηίκηα ςπραῖο 

νὐθ ἔλεζηη θέγγνο νὐδὲλ ἐλ ηνῖο ηῆδε ὁκνηώκαζηλ, ἀιιὰ δη᾽ ἀκπδξῶλ ὀξγάλσλ κόγηο αὐηῶλ 

θαὶ ὀιίγνη ἐπὶ ηὰο εἰθόλαο ἰόληεο ζεῶληαη ηὸ ηνῦ εἰθαζζέληνο γέλνο· θάιινο δὲ ηόη᾽ ἦλ ἰδεῖλ 

ιακπξόλ, ὅηε ζὺλ εὐδαίκνλη ρνξῷ καθαξίαλ ὄςηλ ηε θαὶ ζέαλ, ἑπόκελνη κεηὰ κὲλ Δηὸο 

ἡκεῖο, ἄιινη δὲ κεη᾽ ἄιινπ ζεῶλ, εἶδόλ ηε θαὶ ἐηεινῦλην ηῶλ ηειεηῶλ ἣλ ζέκηο ιέγεηλ  

καθαξησηάηελ, ἣλ ὠξγηάδνκελ ὁιόθιεξνη κὲλ αὐηνὶ ὄληεο θαὶ ἀπαζεῖο θαθῶλ ὅζα ἡκο ἐλ 

ὑζηέξῳ ρξόλῳ ὑπέκελελ, ὁιόθιεξα δὲ θαὶ ἁπι θαὶ ἀηξεκ θαὶ εὐδαίκνλα θάζκαηα 

κπνύκελνί ηε θαὶ ἐπνπηεύνληεο ἐλ αὐγῆ θαζαξᾶ, θαζαξνὶ ὄληεο θαὶ ἀζήκαληνη ηνύηνπ ὃ λῦλ 

δὴ ζῶκα πεξηθέξνληεο ὀλνκάδνκελ, ὀζηξένπ ηξόπνλ δεδεζκεπκέλνη. ηαῦηα κὲλ νὖλ κλήκῃ 

θεραξίζζσ, δη᾽ ἣλ πόζῳ ηῶλ ηόηε λῦλ καθξόηεξα εἴξεηαη· πεξὶ δὲ θάιινπο, ὥζπεξ εἴπνκελ, 

κεη᾽ ἐθείλσλ ηε ἔιακπελ ὄλ, δεῦξό η᾽ ἐιζόληεο θαηεηιήθακελ αὐηὸ δηὰ ηο ἐλαξγεζηάηεο 

αἰζζήζεσο ηῶλ ἡκεηέξσλ ζηίιβνλ ἐλαξγέζηαηα ).  

Παξά, πάλησο, ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο, ν Αζελαίνο θηιφζνθνο δελ 

παξαιείπεη λα πξνβάιεη ην δήηεκα θαη ζηελ αηζηφδνμε πξννπηηθή ηνπ. εκεηψλεη πσο, 

νχησο ή άιισο ε ςπρή είλαη ζε ζέζε θαη θαηά ηελ θνζκηθή πεξηαγσγή ηεο λα ηδεί ηελ 

απφιπηε κνξθή ηεο κε επάξθεηα ή πιεξφηεηα, αξθεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

αλσηεξφηεηά ηεο έλαληη ηνπ ζσκαηηθνχ θνξέα ηεο. Καη πξφθεηηαη γηα αλσηεξφηεηα, ζα 

ιέγακε, ππαξμηαθνχ ηχπνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζπληζηά εγγελή δπλαηφηεηα ησλ ςπρψλ λα 

ζεψληαη ηηο Ηδέεο, αθνχ ηφζν νη ςπρέο φζν θαη νη Ηδέεο αληινχλ ηελ θαηαγσγή ηνπο ή ηελ 

χπαξμή ηνπο απφ ηελ ίδηα πεξηνρή. Άξα, γηα ηηο ςπρέο εθείλν πνπ απνκέλεη είλαη απιψο 

θαη κφλνλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ελέρνπλ ζηελ ππφζηαζή ηνπο ή, κε 

άιινπο φξνπο, λα κεηαζηνηρεηψζνπλ ην «δπλάκεη» ὁξλ ζε «ἐλεξγείᾳ». Καζίζηαηαη 

ζπλεπψο ζαθέο εδψ φηη, ν σθξάηεο, αλ θαη αλαγλσξίδεη ηελ ππνζηαηηθή «έλσζε» 

ςπρήο θαη ζψκαηνο, ηνλίδεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο πξψηεο έλαληη ηνπ δεπηέξνπ, ην 

νπνίν είλαη νληνινγηθά αδχλακν λα εθπιεξψζεη ή θαη λα ζπλδξάκεη ζε δξάζεηο πνπ 

αλήθνπλ  απζηεξά θαη απνθιεηζηηθά ζηελ ςπρή. πνηε, ζπκπεξαζκαηηθά, δχλαηαη ν 

ππνςηαζκέλνο αλαγλψζηεο ηνπ θεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη, πσο ζηελ ζσθξαηηθή δηαλφεζε 

θαη ζθέςε, εθάζηε έιινγε ςπρή είλαη ζε ζέζε λα «εξσηνηξνπεί» πλεπκαηηθά κε ηελ 
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πεξηνρή «θαηαγσγήο» ηεο θαηά κείδνλα ή ειάζζνλα ιφγν, κφλνλ εάλ ππεξβεί ηελ 

ελπιφηεηά ηεο ε νπνία άιισζηε κφλνλ νληνινγηθά «αλαρψκαηα» είλαη ζε ζέζε λα ηηο 

δεκηνπξγεί
36

 ( 250 d 3- 7: ὄςηο γὰξ ἡκῖλ ὀμπηάηε ηῶλ δηὰ ηνῦ ζώκαηνο ἔξρεηαη αἰζζήζεσλ, 

ᾗ θξόλεζηο νὐρ ὁξηαη--δεηλνὺο γὰξ ἂλ παξεῖρελ ἔξσηαο, εἴ ηη ηνηνῦηνλ ἑαπηο ἐλαξγὲο 

εἴδσινλ παξείρεην εἰο ὄςηλ ἰόλ--θαὶ ηἆιια ὅζα ἐξαζηά· λῦλ δὲ θάιινο κόλνλ ηαύηελ ἔζρε 

κνῖξαλ, ὥζη᾽ ἐθθαλέζηαηνλ εἶλαη  θαὶ ἐξαζκηώηαηνλ ).  

 

VII. O έρφς φς εζηθή επηιογή  

Πξννδεχνληαο έηη πεξαηηέξσ ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ, ν σθξάηεο ζα αλαθεξζεί 

αθνινχζσο ζε ππνθαηεγνξίεο έιινγσλ αηνκηθνηήησλ, νη νπνίεο πηνζεηνχλ παξαπιήζηεο, 

σο πξνο ηελ αλαδήηεζε ηεο πξσηαξρήο ηνπο, ζπκπεξηθνξέο. Τπφ ην ελ ιφγσ 

εξκελεπηηθφ πιαίζην ζέαζεο ηνπ δεηήκαηνο, ζεκεηψλεη πσο ηφζν ε λενκχεηνο φζν θαη ε 

δηεθζαξκέλε έιινγε νληφηεηα «εξσηνηξνπεί» κε ηελ απζεληηθή πεγή ηεο κε έλαλ 

θαηψηεξν ηνπ επηζπκεηνχ ηξφπνπ. Απνπεηξάηαη δειαδή λα αλαρζεί ζηελ πεξηνρή ησλ 

κεηαθπζηθψλ αξρεηχπσλ ηεο, φρη ζε κία «επζεία», ζα ιέγακε, αλαθνξά, αιιά εθθηλψληαο 

αθεηεξηαθά απφ ηηο εγθφζκηεο αληαλαθιάζεηο ηνπο. Καη, ιφγσ ηνπ ηδηφκνξθνπ ηνπ 

ραξαθηήξνο ηνπο, αξθνχληαη ηφζν ε λενκχεηνο φζν θαη ε δηεθζαξκέλε νληφηεηα ζηελ 

εδνλή πνπ εθπεγάδεη απφ ηελ εξσηηθή επηθνηλσλία κε ηα θνζκηθά αλάηππα ησλ 

κεηαθπζηθψλ- πξσηνγελψλ φλησλ, αθνχ ζηεξνχληαη εθ ησλ επηινγψλ ηνπο ηηο 

δπλαηφηεηεο κηαο άκεζεο αλαγσγήο. Καη φρη κφλνλ απηφ βέβαηα: ν σθξάηεο 

ζπλαθφινπζα, ζα επηζεκάλεη πσο ν έξσο πξνο ηα απεηθάζκαηα νδεγεί ηηο έιινγεο 

αηνκηθφηεηεο ζε κία ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ ( 250 e 1- 251 

b 3:  κὲλ νὖλ κὴ λενηειὴο ἢ δηεθζαξκέλνο νὐθ ὀμέσο ἐλζέλδε ἐθεῖζε θέξεηαη πξὸο αὐηὸ ηὸ 

θάιινο, ζεώκελνο αὐηνῦ ηὴλ ηῆδε ἐπσλπκίαλ, ὥζη᾽ νὐ ζέβεηαη πξνζνξῶλ, ἀιι᾽ ἡδνλῆ 

παξαδνὺο ηεηξάπνδνο λόκνλ βαίλεηλ ἐπηρεηξεῖ θαὶ παηδνζπνξεῖλ, θαὶ ὕβξεη πξνζνκηιῶλ νὐ 

δέδνηθελ  νὐδ᾽ αἰζρύλεηαη παξὰ θύζηλ ἡδνλὴλ δηώθσλ· ὁ δὲ ἀξηηηειήο, ὁ ηῶλ ηόηε 

πνιπζεάκσλ, ὅηαλ ζενεηδὲο πξόζσπνλ ἴδῃ θάιινο εὖ κεκηκεκέλνλ ἤ ηηλα ζώκαηνο ἰδέαλ, 

πξῶηνλ κὲλ ἔθξημε θαί ηη ηῶλ ηόηε ὑπιζελ αὐηὸλ δεηκάησλ, εἶηα πξνζνξῶλ ὡο ζεὸλ 

                                                           
36 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σσ. 243- 245.  
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ζέβεηαη, θαὶ εἰ κὴ ἐδεδίεη ηὴλ ηο ζθόδξα καλίαο δόμαλ, ζύνη ἂλ ὡο ἀγάικαηη θαὶ ζεῷ ηνῖο 

παηδηθνῖο. ἰδόληα δ᾽ αὐηὸλ νἷνλ ἐθ ηο θξίθεο κεηαβνιή ηε θαὶ ἱδξὼο θαὶ ζεξκόηεο ἀήζεο 

ιακβάλεη· δεμάκελνο γὰξ ηνῦ θάιινπο ηὴλ ἀπνῤῥνὴλ δηὰ ηῶλ ὀκκάησλ ἐζεξκάλζε ᾗ ἡ ηνῦ 

πηεξνῦ θύζηο ἄξδεηαη· ) 

Παξά ηαχηα πάλησο, γηα ηνλ Αζελαίν θηιφζνθν ε αλσηέξσ ζπλαλαζηξνθή ησλ 

έιινγσλ φλησλ κε ηηο εγθφζκηεο πξνβνιέο ησλ αξρεηχπσλ, δεκηνπξγεί, ζε κία αηζηφδνμε 

πξννπηηθή, έλαλ εζψηεξν «αλαβξαζκφ», κία ελζνπζηαζηηθή καλία, πξνθαλψο σο 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ απηψλ ςπρψλ φηη είλαη ζε ζέζε λα ζεαζνχλ ηελ 

κεηαθπζηθή εθδνρή ηνπο. Καη ε ελ ιφγσ «ζπλεηδεζηαθή αλαζηάησζε» δελ πξνθχπηεη 

ηπραία ή έζησ κεραληζηηθά. Πξνθχπηεη σο απφξξνηα ηεο εμ αληαλαθιάζεσο επηθνηλσλίαο 

κε ηνλ ρψξν ηνπ κεηαθπζηθνχ. Γειαδή, επέξρεηαη θαη, θαηά έλαλ ιφγν, είλαη θπξίαξρε, 

δηφηη ε εθάζηνηε έιινγε νληφηεηα εξψζα ή επηθνηλσλνχζα κε έθαζην ησλ απεηθαζκάησλ 

ησλ κεηαθπζηθψλ φλησλ, επηθνηλσλεί σο εξψζα δηά απηνχ κε ην πξφηππφ ηνπ. Άξα, ζηελ 

πεξίπησζε απηή ν έξσο ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ δελ έρεη κία θάζεηε αλαθνξά πξνο ηα φληα 

ηεο κεηαθπζηθήο πεξηνρήο, αιιά θηλείηαη θαηαξράο νξηδνληίσο πξνο φ,ηη απεηθαζκαηηθά 

ησλ κεηαθπζηθψλ φλησλ ελππάξρεη ζηνλ θπζηθφ ρψξν θαη, αθνινχζσο, αλνδηθά κέζσ 

πξνθαλψο λνεηηθψλ αλαγσγψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ππεξθπζηθνχ ( 251 b 3- c 5 : 

Θεξκαλζέληνο δὲ ἐηάθε ηὰ πεξὶ ηὴλ ἔθθπζηλ, ἃ πάιαη ὑπὸ ζθιεξόηεηνο ζπκκεκπθόηα εἶξγε 

κὴ βιαζηάλεηλ, ἐπηῤῥπείζεο δὲ ηο ηξνθο ᾤδεζέ ηε θαὶ ὥξκεζε θύεζζαη ἀπὸ ηο ῥίδεο ὁ 

ηνῦ πηεξνῦ θαπιὸο ὑπὸ πλ ηὸ ηο ςπρο εἶδνο· πζα γὰξ ἦλ ηὸ πάιαη πηεξσηή. δεῖ νὖλ ἐλ 

ηνύηῳ ὅιε θαὶ ἀλαθεθίεη, θαὶ ὅπεξ ηὸ ηῶλ ὀδνληνθπνύλησλ πάζνο πεξὶ ηνὺο ὀδόληαο 

γίγλεηαη ὅηαλ ἄξηη θύσζηλ, θλζίο ηε θαὶ ἀγαλάθηεζηο πεξὶ ηὰ νὖια, ηαὐηὸλ δὴ πέπνλζελ ἡ 

ηνῦ πηεξνθπεῖλ ἀξρνκέλνπ ςπρή· δεῖ ηε θαὶ ἀγαλαθηεῖ θαὶ γαξγαιίδεηαη θύνπζα ηὰ πηεξά ).  

 χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε, ν ζπζηεκαηηθφο θηιφζνθνο 

επηζεκαίλεη ζπκπιεξσκαηηθά πσο θάζε αηνκηθή ςπρή πνπ αλάγεηαη ζηα κεηαθπζηθά 

αξρέηππα κέζσ ησλ θνζκηθψλ θαζξεπηηζκάησλ ηνπο, επηθαιχπηεη, θαηά κία έλλνηα, ηνλ 

εξσηηθφ πφζν πνπ ηξέθεη πξνο ηα αξρέηππα απηά. Ζ ελ ιφγσ εδνλή-αγαιιίαζε πνπ 

εθπεγάδεη, έζησ απφ κία «δηακεζνιαβεηηθή» επηθνηλσλία, είλαη ζαθψο αλσηέξνπ 

πνηνηηθνχ ηχπνπ απφ ηελ πιήξε αθνηλσλεζία, απφ ηελ πιήξε, ζα ιέγακε, νληνινγηθή 

απνκφλσζε, πνπ, σο απφξξνηα ελέρεη, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή, εθηφο ησλ άιισλ, θαη εζηθή 

θαηάπησζε ( 251 c 6- d 4: ὅηαλ κὲλ νὖλ βιέπνπζα πξὸο ηὸ ηνῦ παηδὸο θάιινο, ἐθεῖζελ 
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κέξε ἐπηόληα θαὶ ῥένλη᾽--ἃ δὴ δηὰ ηαῦηα ἵκεξνο θαιεῖηαη--δερνκέλε [ηὸλ ἵκεξνλ] ἄξδεηαί ηε 

θαὶ ζεξκαίλεηαη, ισθᾶ ηε ηο ὀδύλεο θαὶ γέγεζελ· ὅηαλ δὲ ρσξὶο γέλεηαη θαὶ αὐρκήζῃ, ηὰ 

ηῶλ δηεμόδσλ ζηόκαηα ᾗ ηὸ πηεξὸλ ὁξκᾶ, ζπλαπαηλόκελα κύζαληα ἀπνθιῄεη ηὴλ βιάζηελ 

ηνῦ πηεξνῦ ).  

ην ζεκείν απηφ εηζάγεηαη, ίζσο, ε πην αμηνζεκείσηε παξαηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ 

πιαησληθνχ σθξάηε, κία παξαηήξεζε πνπ ζηηο θχξηεο πξνθείκελέο ηεο «ζηηγκάηηζε» 

θαηά κείδνλα ιφγν ηφζν ηελ αξηζηνηειηθή φζν θαη ηελ λενπιαησληθή θηινζνθηθή ζθέςε. 

Ο Αζελαίνο ζηνραζηήο εηζεγείηαη εδψ, βεβαίσο ζην κέηξν ησλ ηδηθψλ ηνπ εξκελεπηηθψλ 

ζεσξήζεσλ, ηελ έλλνηα ηεο «κεζφηεηαο», ηεο ελδηάκεζεο δειαδή νληφηεηαο, πνπ 

εθαηέξσζελ δέρεηαη επηξξνέο. Ζ ελδηάκεζε νληφηεηα, ζηελ ζσθξαηηθή – πιαησληθή αιιά 

θαη λενπιαησληθή δηαλφεζε ηίζεηαη κεηαμχ απνιχησλ νληνινγηθά θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπεξκαηηθά ελέρεη ζηελ ππφζηαζή ηεο ζηνηρεία ηφζν απφ ηελ αλψηεξή ηεο φζν θαη απφ 

ηελ θαηψηεξε απηήο. εκεησηένλ εδψ φηη γηα ηελ αξηζηνηειηθή θηινζνθία ε ελ ιφγσ 

κεζφηεηα ζπληζηά ην εζηθψο δένλ, ελψ γηα ηνλ σθξάηε ή ηνλ Πιάησλα θαη αζθαιψο 

γηα ηνπο Νενπιαησληθνχο φπσο ν Πξφθινο, ζπληζηά απιψο θαη κφλνλ έλαλ ελδηάκεζν 

αλαγθαίν αλαβαζκφ πξηλ ηελ νληνινγηθή θαη εζηθή νινθιήξσζε πνπ εθπέκπεη ε 

αλψηεξή ηεο.  

Τπφ ηελ αλσηέξσ παξελζεηηθήο πθήο παξαηήξεζε, ν σθξάηεο ππνλνεί, θαηά 

ηελ εθηίκεζή καο, κία ηέηνηα πεξίπησζε φηαλ νκηιεί γηα ηελ δηακεζνιαβεηηθνχ ηχπνπ 

επηθνηλσλία ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ κε ηελ απζεληηθή πξσηαξρή ηνπο. ηελ ελδηάκεζε 

απηή θαηάζηαζε θάζε αηνκηθή ςπρή βηψλεη ηελ αγαιιίαζε- εδνλή πνπ εθπέκπεη ε 

απζεληηθή θαηάζηαζή ηεο δηά ησλ εγθφζκησλ απεηθαζκάησλ ηεο, αιιά ζπλαθνινχζα 

δηαβηνί ζηελ θαηάζηαζε ησλ παζεκάησλ ή ησλ πφλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επαθή θαη 

ηελ επηθνηλσλία πνπ δηαηεξεί κε ηηο θαηψηεξεο απηήο νληνινγηθέο θαηαζηάζεηο.  

Οη δχν απηέο ζπλαηζζεκαηηθέο «αλαηαξάμεηο» είλαη πξνθαλέο πσο ελεξγνπνηνχλ 

ηα γλσζηνινγηθά ή εζηθά ηεο αληίβαξα, νδεγψληαο ηελ λα αλαινγηζηεί  θαη, 

ζπλαθφινπζα, λα αθνινπζήζεη ην «ζπκθέξνλ» ηεο, ην νπνίν δελ είλαη άιιν, παξά ε 

εμαθηίλσζή ηεο πξνο ηελ απζεληηθή πξσηαξρή ηεο θαη, ζπλαθφινπζα, ε απνζηξνθή ηεο 

απ’ φ,ηη εγθφζκην. Δδψ πάλησο, ν έξσο πξνζνκνηάδεη κε ξνπή πξνο ηελ αλψηεξε 

πνηνηηθά ππφζηαζε, απμαλφκελνπ εληαζηαθνχ ηχπνπ, κε έλα «μερείιηζκα» ηεο ςπρήο 
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πξνο ηα άλσ. Καη κάιηζηα ζε ηέηνην ζεκείν φπνπ ζπλεηδεηά ππεξβαίλεη κηαλ άιινπ 

ηχπνπ εδνλή, εθείλεο πνπ απνξξέεη απφ ηηο εγθφζκηεο θαη εθήκεξεο απνιαχζεηο ηεο. 

Άξα, θαη ζην ζεκείν απηφ ν σθξάηεο δηαθξίλεη κεηαμχ ηνπ έξσηνο πξνο ηα αλψηεξα θαη 

ηεο εδνλήο πνπ απφ απηφλ εθπεγάδεη, θαη εθείλνπ πξνο ηα θαηψηεξα, πξνο ηηο εγθφζκηεο 

δειαδή θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο θαη ζπλαλαζηξέθεηαη ε ςπρή θαηά ηελ θπζηθή ή 

θνζκηθή δηαβίσζή ηεο. Ο πξψηνο, σο ππεξβαηηθφο θαη ζείνο, απνδίδεη ζηελ ππφζηαζή 

ηεο κία ζπλαηζζεκαηηθή γιπθχηεηα- πιεξφηεηα, αθνχ ηελ απαιιάζζεη απφ ηνλ θφπν ησλ 

εγθφζκησλ ζπλαλαζηξνθψλ. Ο δεχηεξνο απιψο ζπληζηά κία εξσηηθνχ ηχπνπ πεξηαγσγή 

ηεο ςπρήο ζηα θνζκηθά δξψκελα, πνπ ην κφλνλ πνπ έρεη λα εηζαγάγεη ζηελ ππφζηαζή ηεο 

είλαη ζπλαηζζεκαηηθέο ή εζσηεξηθέο αζζέλεηεο, νη νπνίεο ρξήδνπλ άκεζα ηάζεσο.  

Ζ ελ ιφγσ αληηζεηηθή πθή ησλ δχν, ηνπ αλψηεξνπ θαη ηνπ θαηψηεξνπ έξσηνο, 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ σθξάηε θαη απφ απφςεσο γισζζηθήο- εηπκνινγηθήο. Καηά κία 

έλλνηα, απφ απφςεσο νλνκαηνζεζίαο. Ο πξψηνο δηαηεξεί ην πξνζσλχκην ηνπ έξσηνο, εθ 

ηεο ζείαο θαηαγσγήο ηνπ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ζείαο πθήο ηνπο, αθνχ πξνζδηνξίδεηαη σο 

έξσο πηεξσηόο, φπνπ νλνκαηνινγηθά παξαπέκπεη ζηνλ αξρηθφ φξν « Πηέξσηαο». Ο 

δεχηεξνο, απιψο θαη κφλνλ νξίδεηαη σο εδνλή, νξίδεηαη δειαδή εθ ησλ γεληθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη, δίρσο πεξαηηέξσ ελλνηνινγηθέο ή άιιεο πξνεθηάζεηο. 

Οπφηε, απφ ηνπ ζεκείνπ ηνχηνπ θαη έπεηηα, ν Αζελαίνο θηιφζνθνο θαζηζηά ζαθέο πσο 

φηαλ νκηινχκε γηα έξσηα, ελλνείηαη ν πφζνο ησλ έιινγσλ αηνκηθνηήησλ πξνο ηηο 

νληνινγηθά αλψηεξεο απηψλ θαηαζηάζεηο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αξθνχκαζηε ζηνλ 

γεληθφ ραξαθηεξηζκφ εδνλή, αλαθεξφκελνη πξνθαλψο ζηνλ πφζν ησλ ςπρψλ πξνο φ,ηη 

εθπίπηεη ηεο αιεζηλήο, νληνινγηθήο, κεηαθπζηθήο θαη ζσηεξηνινγηθήο πξννπηηθήο ηνπο ( 

251 d 4- b 7 : ἡ δ᾽ ἐληὸο κεηὰ ηνῦ ἱκέξνπ ἀπνθεθιῃκέλε, πεδῶζα νἷνλ ηὰ ζθύδνληα, ηῆ 

δηεμόδῳ ἐγρξίεη ἑθάζηε ηῆ θαζ᾽ αὑηήλ, ὥζηε πζα θεληνπκέλε θύθιῳ ἡ ςπρὴ νἰζηξᾶ θαὶ 

ὀδπληαη, κλήκελ δ᾽ αὖ ἔρνπζα ηνῦ θαινῦ γέγεζελ. ἐθ δὲ ἀκθνηέξσλ κεκεηγκέλσλ 

ἀδεκνλεῖ ηε ηῆ ἀηνπίᾳ ηνῦ πάζνπο θαὶ ἀπνξνῦζα ιπηηᾶ, θαὶ ἐκκαλὴο νὖζα νὔηε λπθηὸο 

δύλαηαη θαζεύδεηλ νὔηε κεζ᾽ ἡκέξαλ νὗ ἂλ ᾖ κέλεηλ, ζεῖ δὲ πνζνῦζα ὅπνπ ἂλ νἴεηαη 

ὄςεζζαη ηὸλ ἔρνληα ηὸ θάιινο· ἰδνῦζα δὲ θαὶ ἐπνρεηεπζακέλε ἵκεξνλ ἔιπζε κὲλ ηὰ ηόηε 

ζπκπεθξαγκέλα, ἀλαπλνὴλ δὲ ιαβνῦζα θέληξσλ ηε θαὶ ὠδίλσλ ἔιεμελ, ἡδνλὴλ δ᾽ αὖ 

ηαύηελ γιπθπηάηελ ἐλ ηῷ  παξόληη θαξπνῦηαη. ὅζελ δὴ ἑθνῦζα εἶλαη νὐθ ἀπνιείπεηαη, νὐδέ 

ηηλα ηνῦ θαινῦ πεξὶ πιείνλνο πνηεῖηαη, ἀιιὰ κεηέξσλ ηε θαὶ ἀδειθῶλ θαὶ ἑηαίξσλ πάλησλ 

ιέιεζηαη, θαὶ νὐζίαο δη᾽ ἀκέιεηαλ ἀπνιιπκέλεο παξ᾽ νὐδὲλ ηίζεηαη, λνκίκσλ δὲ θαὶ 
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εὐζρεκόλσλ, νἷο πξὸ ηνῦ ἐθαιισπίδεην, πάλησλ θαηαθξνλήζαζα δνπιεύεηλ ἑηνίκε θαὶ 

θνηκζζαη ὅπνπ ἂλ ἐᾶ ηηο ἐγγπηάησ ηνῦ πόζνπ· πξὸο γὰξ ηῷ ζέβεζζαη ηὸλ ηὸ θάιινο  

ἔρνληα ἰαηξὸλ εὕξεθε κόλνλ ηῶλ κεγίζησλ πόλσλ. ηνῦην δὲ ηὸ πάζνο, ὦ παῖ θαιέ, πξὸο ὃλ 

δή κνη ὁ ιόγνο, ἄλζξσπνη κὲλ ἔξσηα ὀλνκάδνπζηλ, ζενὶ δὲ ὃ θαινῦζηλ ἀθνύζαο εἰθόησο 

δηὰ λεόηεηα γειάζῃ. ιέγνπζη δὲ νἶκαί ηηλεο κεξηδῶλ ἐθ ηῶλ ἀπνζέησλ ἐπῶλ δύν ἔπε εἰο 

ηὸλ ἔξσηα, ὧλ ηὸ ἕηεξνλ ὑβξηζηηθὸλ πάλπ θαὶ νὐ ζθόδξα ηη ἔκκεηξνλ· ὑκλνῦζη δὲ ὧδε-- ηὸλ 

δ᾽ ἤηνη ζλεηνὶ κὲλ ἔξσηα θαινῦζη πνηελόλ, ἀζάλαηνη δὲ Πηέξσηα, δηὰ πηεξνθύηνξ᾽ 

ἀλάγθελ ). 

 Κιείλνληαο ηελ αλσηέξσ ζεψξεζε ηνπ δεηήκαηνο, ν σθξάηεο ζα ζεκεηψζεη πσο 

ηα φζα εηπψζεθαλ δελ απνηεινχλ ή, νξζφηεξα, δελ δηεθδηθνχλ εθ ησλ αθξναηψλ ηνπο κία 

a priori απνδνρή, αθνχ άιισζηε επξφθεηην γηα πεξηγξαθή βησκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

νπνίσλ ν βαζκφο  απνδεθηηθφηεηάο ηνπο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ βαζκφ βίσζήο ηνπο. 

πλεπψο, εθηηκνχκε πσο ζην ζεκείν απηφ ππνλνείηαη εθ λένπ απφ ηνλ πιαησληθφ 

σθξάηε ε άιιε δηάζηαζε ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ ηνπ. Σφζν ν σθξάηεο φζν θαη 

ν καζεηήο ηνπ ν Πιάησλ, δελ αξθνχληαη ζην λα παξνπζηάζνπλ κία γλσζηνινγηθή ζεσξία 

απιά σο έλα ζεσξεηηθφ κνληειφ δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ. Σνπο ελδηαθέξεη 

πεξίζζνηεξν, ην πψο θαη ππφ πνηνπο αθξηβψο φξνπο ζα αλαρζεί ε δηδαζθαιία ηνπο ζε 

εζηθή επηινγή ή πξνηεξαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δηαβίσζεο ( 252 c 1- 2: ηνύηνηο δὴ ἔμεζηη 

κὲλ πείζεζζαη, ἔμεζηηλ δὲ κή· ὅκσο δὲ ἥ γε αἰηία θαὶ ηὸ πάζνο ηῶλ ἐξώλησλ ηνῦην ἐθεῖλν 

ηπγράλεη ὄλ ).   
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VIII. Ο έρφς φς κεηαθσζηθή αληαλάθιαζε θαη επηιογή 

 Ο σθξάηεο, αθνινχζσο, επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ηεο ζπδήηεζεο, θαη 

αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηνπ έξσηνο, ηελ ηεξάξρεζε ησλ εηδψλ ηεο δσήο, φπνπ ηελ 

θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ε επηινγή ηνπ βίνπ εθείλνπ πνπ ζπλάδεη ή πνπ αληηζηνηρεί πξνο 

ηνλ βίν ηεο αλψηεξεο ζετθήο ππφζηαζεο, εθείλεο δειαδή ηνπ Γηφο. πνηα, ινηπφλ, 

αηνκηθή ςπρή, επξίζθεηαη σο δηαβηνχζα ζηελ αλψηεξε ζετθή θαηάζηαζε, είλαη ζε ζέζε 

λα δηαθαηέρεηαη απφ έλα κφληκεο θαη ζηαζεξήο πθήο εξσηηθφ πάζνο πξνο ηελ πξσηαξρή 

ηεο, γεγνλφο πνπ ηεο δηαζθαιίδεη κε άλεζε ηεο αλαγσγή ηεο πξνο απηήλ. Σνπ πξψηνπ 

απηνχ είδνπο δηαβίσζεο ησλ έιινγσλ αηνκηθνηήησλ, αθνινπζεί εθείλν φπνπ 

πεξηιακβάλεη επηινγέο αληίζηνηρεο ηνπ ζενχ Άξεσο. Καη ζηελ ελ ιφγσ ππνθαηεγνξία, ν 

Αζελαίνο ζηνραζηήο εληάζζεη ηηο ςπρέο εθείλεο πνπ έρνπλ δηαζθαιίζεη γηα ηελ 

ππφζηαζή ηνπο ηνλ εξσηηθφ πφζν πξνο ηελ πξσηαξρή ηνπο, σζηφζν, ζπγθξηηηθά θαη κε 

εθείλεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηη ζεκαληηθφ: απηέο δηάγνπλ 

έλαλ αζηαζή, ζα ιέγακε, βίν ν νπνίνο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηηο νδεγεί ζε 

παξεθηξνπέο ηνπ νληνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Οη ελ ιφγσ ζπλάθεηεο, έξσηνο- βίνπ, 

ζεκεηψλεη ν σθξάηεο, ηζρχνπλ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ζε θάζε πεξίπησζε 

επηινγήο βίνπ. Δθ ησλ αλσηέξσ, ινηπφλ, πξνθχπηεη, πσο ε εξσηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

έιινγσλ αηνκηθνηήησλ είλαη αληίζηνηρε ηεο πνηφηεηαο βίνπ πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη ε 

νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζετθή αλαθνξά ηεο. Υξήζηκν είλαη εδψ λα 

επηζεκαλζεί πσο, ε φπνηα επηινγή βίνπ θαη εάλ ζπληειεζηεί εθ κέξνπο ησλ έιινγσλ 

φλησλ, απηή δελ έρεη κφλνλ κεηαθπζηθέο πξνεθηάζεηο, αιιά πξσηνγελψο εζηθέο 

πξνβνιέο
37

 ( 252 e 3- d 5: ηῶλ κὲλ νὖλ Δηὸο ὀπαδῶλ ὁ ιεθζεὶο ἐκβξηζέζηεξνλ δύλαηαη 

θέξεηλ ηὸ ηνῦ πηεξσλύκνπ ἄρζνο· ὅζνη δὲ Ἄξεώο ηε ζεξαπεπηαὶ θαὶ κεη᾽ ἐθείλνπ 

πεξηεπόινπλ, ὅηαλ ὑπ᾽ Ἔξσηνο ἁιῶζη θαί ηη νἰεζῶζηλ ἀδηθεῖζζαη ὑπὸ ηνῦ ἐξσκέλνπ, 

θνληθνὶ θαὶ ἕηνηκνη θαζηεξεύεηλ αὑηνύο ηε θαὶ ηὰ παηδηθά. θαὶ νὕησ θαζ᾽ ἕθαζηνλ ζεόλ, νὗ 

ἕθαζηνο ἦλ ρνξεπηήο, ἐθεῖλνλ ηηκῶλ ηε θαὶ κηκνύκελνο εἰο ηὸ δπλαηὸλ δῆ, ἕσο ἂλ ᾖ 

ἀδηάθζνξνο θαὶ ηὴλ ηῆδε πξώηελ γέλεζηλ βηνηεύῃ, θαὶ ηνύηῳ ηῷ ηξόπῳ πξόο ηε ηνὺο 

ἐξσκέλνπο θαὶ ηνὺο ἄιινπο ὁκηιεῖ ηε θαὶ πξνζθέξεηαη ).   

                                                           
37 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σσ. 249- 251.  
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 Ο σθξάηεο, αθνινχζσο, επαλέξρεηαη εθ λένπ ζην δήηεκα ησλ εξαζηψλ ηνπ Γία, 

ησλ ςπρψλ εθείλσλ δειαδή πνπ δηεθδηθνχλ θαη επηηπγράλνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κία 

αλψηεξεο πνηφηεηαο δηαβίσζε. Καη, αθξηβψο επεηδή έρνπλ δηαζθαιίζεη ηελ αηνκηθή 

νινθιήξσζή ηνπο, επηδεηνχλ ηψξα λα νδεγήζνπλ θαη άιιεο ςπρέο ζηα απψηεξα 

γλσζηνινγηθά απηά «κνλνπάηηα». Απηφ είλαη ινηπφλ ην έξγν ησλ θηινζνθνπζψλ ςπρψλ, 

νη νπνίεο σο «ηζρπξέο» πιένλ πξνζσπηθφηεηεο, απνβιέπνπλ, θαηά δεχηεξν ιφγν, ζηελ 

γλσζηνινγηθή έγεξζε ησλ ηθαλψλ λεαληθψλ ςπρψλ
38

 ( 252 d 5- e 4: ηόλ ηε νὖλ ἔξσηα ηῶλ 

θαιῶλ πξὸο ηξόπνπ ἐθιέγεηαη ἕθαζηνο, θαὶ ὡο ζεὸλ αὐηὸλ ἐθεῖλνλ ὄληα ἑαπηῷ νἷνλ ἄγαικα 

ηεθηαίλεηαί ηε θαὶ θαηαθνζκεῖ, ὡο  ηηκήζσλ ηε θαὶ ὀξγηάζσλ. νἱ κὲλ δὴ νὖλ Δηὸο δῖόλ ηηλα 

εἶλαη δεηνῦζη ηὴλ ςπρὴλ ηὸλ ὑθ᾽ αὑηῶλ ἐξώκελνλ· ζθνπνῦζηλ νὖλ εἰ θηιόζνθόο ηε θαὶ 

ἡγεκνληθὸο ηὴλ θύζηλ, θαὶ ὅηαλ αὐηὸλ εὑξόληεο ἐξαζζῶζη, πλ πνηνῦζηλ ὅπσο ηνηνῦηνο 

ἔζηαη ).  

 χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αλαθνξέο ηνπ, ν Αζελαίνο ζηνραζηήο επηζεκαίλεη 

ζπλαθφινπζα φηη, κεηαμχ ησλ θηινζφθνπ- εξαζηνχ θαη ηεο λεαληθήο θηινζνθνχζαο θαη 

εξψζαο ςπρήο, αθξηβψο επεηδή θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα ζεία γλσζηνινγηθή θαηεχζπλζε, 

έρεη αλαπηπρζεί κία αηηηψδεο ζρέζε κε ακθίδξνκε πνξεία. Ο θηιφζνθνο απνηειεί ηελ 

αηηία έγεξζεο ηνπ λένπ πξνο ην ζείν πξφηππφ ηνπ, αιιά παξάιιεια θαη ν λένο ιεηηνπξγεί 

αηηησδψο σο πξνο ηνλ θηιφζνθν, αθνχ ε παξνπζία ηνπ αιιά θαη ε ζέιεζή ηνπ λα 

παηδαγσγήζεη ηελ ςπρή ηνπ, ιεηηνπξγεί ζπληειεζηηθά θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

«εξσηηθήο»- ζσηεξηνινγηθήο επαθήο ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ κε ηνλ ρψξν ησλ ζείσλ θαη 

απνιχησλ νληνηήησλ ( 252 e 4- 253 a 7: ἐὰλ νὖλ κὴ πξόηεξνλ ἐκβεβῶζη ηῷ ἐπηηεδεύκαηη, 

ηόηε ἐπηρεηξήζαληεο καλζάλνπζί ηε ὅζελ ἄλ ηη δύλσληαη θαὶ αὐηνὶ κεηέξρνληαη, ἰρλεύνληεο 

δὲ παξ᾽ ἑαπηῶλ ἀλεπξίζθεηλ  ηὴλ ηνῦ ζθεηέξνπ ζενῦ θύζηλ εὐπνξνῦζη δηὰ ηὸ ζπληόλσο 

ἠλαγθάζζαη πξὸο ηὸλ ζεὸλ βιέπεηλ, θαὶ ἐθαπηόκελνη αὐηνῦ ηῆ κλήκῃ ἐλζνπζηῶληεο ἐμ 

ἐθείλνπ ιακβάλνπζη ηὰ ἔζε θαὶ ηὰ ἐπηηεδεύκαηα, θαζ᾽ ὅζνλ δπλαηὸλ ζενῦ ἀλζξώπῳ 

κεηαζρεῖλ· θαὶ ηνύησλ δὴ ηὸλ ἐξώκελνλ αἰηηώκελνη ἔηη ηε κιινλ ἀγαπῶζη, θἂλ ἐθ Δηὸο 

ἀξύησζηλ ὥζπεξ αἱ βάθραη, ἐπὶ ηὴλ ηνῦ ἐξσκέλνπ ςπρὴλ ἐπαληινῦληεο πνηνῦζηλ ὡο 

δπλαηὸλ  ὁκνηόηαηνλ ηῷ ζθεηέξῳ ζεῷ ).   

                                                           
38 Πβ. A. E. Taylor, ό. π., σσ. 358- 359.  
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 Παξαπιήζηα ηνπ θηινζφθνπ ζπκπεξηθνξά, πηνζεηεί θαη ε ςπρή εθείλε πνπ αζθεί 

βαζηιηθή εμνπζία θαη ε νπνία απνβιέπεη ζην λα θαηεπζχλεη, θαηά ηα πξφηππα ηνπ ζείνπ 

βίνπ ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη,  θαη ηηο ππφινηπεο ςπρέο πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ. Καη θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν πξάηηνπλ, φιεο νη ςπρέο νη νπνίεο έρνπλ επηιέμεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κία 

ζπγθεθξηκέλε ζεία ζπκπεξηθνξά. Δπειπηζηνχλ δειαδή λα θαηεπζχλνπλ ηηο λεαλίδνπζεο 

ςπρέο ψζηε βησκαηηθά λα αθνπγθξαζηνχλ ηηο επηηαγέο θαη ηα θειεχζκαηα ηνπ 

νληνινγηθνχ πξνηχπνπ ηνπο. Καζψο, ινηπφλ, δηαθαίλεηαη, γηα ηνλ πιαησληθφ σθξάηε ε 

εξσηηθή δηάζεζε πνπ επηδεηθλχεη κία αλψηεξε έλαληη ησλ ππνινίπσλ ςπρή, είλαη δηηηήο 

πθήο, δηηηήο, ζα ιέγακε, θαηεχζπλζεο: απφ ηελ κία πιεπξά, είλαη ν έξσο πξνο ηελ ζεία 

ππφζηαζή ηεο σο αληνχζα αλαθνξά, απφ ηελ άιιε, επξίζθεηαη ν παηδαγσγηθφο έξσο πξνο 

ηελ εξψκελε ςπρή, ν νπνίνο θαη εθηπιίζζεηαη ζε αηηηψδεηο νξηδφληηεο «δηαδξνκέο». 

Πάλησο, απφ φπνηα άπνςε θαη εάλ ζεαζεί ην δήηεκα ηνπ έξσηνο, είλαη ζαθέο πσο γηα ηνλ 

σθξάηε επξφθεηην γηα κία κπζηαγσγηθνχ ηχπνπ δηαδηθαζία, ηθαλή λα νδεγήζεη ηηο 

έιινγεο αηνκηθφηεηεο ζηελ απφιπηε νκνξθηά, ζηελ απφιπηε επδαηκνλία ( 253 a 7- c 5: 

ὅζνη δ᾽ αὖ κεζ᾽ Ἥξαο εἵπνλην, βαζηιηθὸλ δεηνῦζη, θαὶ εὑξόληεο πεξὶ ηνῦηνλ πάληα δξῶζηλ 

ηὰ αὐηά. νἱ δὲ Ἀπόιισλόο ηε θαὶ ἑθάζηνπ ηῶλ ζεῶλ νὕησ θαηὰ ηὸλ ζεὸλ ἰόληεο δεηνῦζη ηὸλ 

ζθέηεξνλ παῖδα πεθπθέλαη, θαὶ ὅηαλ θηήζσληαη, κηκνύκελνη αὐηνί ηε θαὶ ηὰ παηδηθὰ 

πείζνληεο θαὶ ῥπζκίδνληεο εἰο ηὸ ἐθείλνπ ἐπηηήδεπκα θαὶ ἰδέαλ ἄγνπζηλ, ὅζε ἑθάζηῳ 

δύλακηο, νὐ θζόλῳ νὐδ᾽ ἀλειεπζέξῳ δπζκελείᾳ ρξώκελνη πξὸο ηὰ παηδηθά, ἀιι᾽ εἰο 

ὁκνηόηεηα  αὑηνῖο θαὶ ηῷ ζεῷ ὃλ ἂλ ηηκῶζη πζαλ πάλησο ὅηη κάιηζηα πεηξώκελνη ἄγεηλ 

νὕησ πνηνῦζη. πξνζπκία κὲλ νὖλ ηῶλ ὡο ἀιεζῶο ἐξώλησλ θαὶ ηειεηή, ἐάλ γε δηαπξάμσληαη 

ὃ πξνζπκνῦληαη ᾗ ιέγσ, νὕησ θαιή ηε θαὶ εὐδαηκνληθὴ ὑπὸ ηνῦ δη᾽ ἔξσηα καλέληνο θίινπ 

ηῷ θηιεζέληη γίγλεηαη, ἐὰλ αἱξεζῆ· ) 
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IΥ. Ο έρφς φς ζσλεηδεζηαθή- εζφηερηθή αλαδήηεζε 

 Σν δήηεκα ηνπ έξσηνο αθνινχζσο εμεηάδεηαη σο πξνο ηηο εθηάζεηο ή ηηο πξνβνιέο 

ηνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ. Ο σθξάηεο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ 

αλαθεξζεί εδψ ζηνλ έξσηα σο εζσηεξηθή δηεξγαζία ησλ έιινγσλ αηνκηθνηήησλ, σο 

ζπλεηδεζηαθή, ζα ιέγακε, επεμεξγαζία ησλ αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ. Τπφ ην ελ ιφγσ 

πιαίζην πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηνπ έξσηνο, ν Αζελαίνο θηιφζνθνο ππελζπκίδεη 

θαηαξράο ηελ ηξηκεξή δηαίξεζε ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο- εζσηεξηθφηεηαο, ζηελ νπνία είρε 

πξνβεί ζηελ αξρή ηεο επί ηνπ πξνθεηκέλνπ πξαγκάηεπζήο ηνπ. χκθσλα, ινηπφλ, κε 

απηήλ ηελ εθδνρή, ε ςπρή ππνδηαηξείηαη ζε ηξία κέξε, ζην ζπκνεηδέο, ζην επηζπκεηηθφλ 

θαη ζην ινγηθφλ. Γηα ηνλ πιαησληθφ σθξάηε, ηφζν ην ζπκνεηδέο φζν θαη ην 

επηζπκεηηθφλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ α-ινγία, απφ ηελ έιιεηςε ηνπ ιφγνπ, ηεο ινγηθήο 

θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο λφεζεο. Απηφ ην εζσηεξηθφ θελφ ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ, έξρεηαη 

λα επηθαιχςεη, σο «απηφλνκν» κέξνο, ην ινγηθφλ, ην νπνίν άξρεη ησλ ππνινίπσλ δχν. Ζ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ινγηθνχ ππνλνείηαη θαη ζην ζεκείν απηφ απφ ηνλ σθξάηε, αθνχ, 

ζηηο αιιεγνξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηδίδεηαη, ηνπ πξνζδίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εληφρνπ κηαο άκαμαο α-ιφγσλ, επειπηζηψληαο πξνθαλψο λα θαηαδείμεη ηελ επζχλε πνπ 

ην δηαθαηέρεη ζηελ δηαθπβέξλεζε ή, νξζφηεξα, ζηνλ έιεγρν ηνπ ζπλφινπ. Βεβαίσο, ε 

αμηνινγηθή δηάηαμε ησλ κεξψλ ηεο ςπρήο ζπλερίδεηαη πεξαηηέξσ, αθνχ ν θηιφζνθνο 

αθνινχζσο, επζέσο πξνηάζζεη ην ζπκνεηδέο έλαληη ηνπ επηζπκεηηθνχ κέξνπο ηεο έιινγεο 

ςπρήο. Με άιια ιφγηα, ν σθξάηεο ζεσξεί φηη πιεζίνλ ηνπ ινγηθνχ επξίζθεηαη ην 

ζπκνεηδέο έλαληη ηνπ επηζπκεηηθνχ. Ή, ζε κία άιιε δηαηχπσζε, ζα ιέγακε, φηη ην 

ζπκνεηδέο είλαη ε εζσηεξηθή εθείλε πεξηνρή φπνπ ζπεξκαηηθά ελππάξρνπλ ζηνηρεία ηνπ 

ινγηθνχ, θαηά κείδνλα ιφγν, αιιά θαη ζηνηρεία ηνπ επηζπκεηηθνχ κέξνπο θαηά ειάζζνλα, 

πξνθαλψο, ιφγν
39

 ( 253 c 6- d 3: ἁιίζθεηαη δὲ δὴ ὁ αἱξεζεὶο ηνηῷδε ηξόπῳ. θαζάπεξ ἐλ 

ἀξρῆ ηνῦδε ηνῦ κύζνπ ηξηρῆ δηείινκελ ςπρὴλ ἑθάζηελ, ἱππνκόξθσ κὲλ δύν ηηλὲ εἴδε, 

ἡληνρηθὸλ δὲ εἶδνο  ηξίηνλ, θαὶ λῦλ ἔηη ἡκῖλ ηαῦηα κελέησ. ηῶλ δὲ δὴ ἵππσλ ὁ κέλ, θακέλ, 

ἀγαζόο, ὁ δ᾽ νὔ· ἀξεηὴ δὲ ηίο ηνῦ ἀγαζνῦ ἢ θαθνῦ θαθία, νὐ δηείπνκελ, λῦλ δὲ ιεθηένλ ).  

  

                                                           
39 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σσ. 255- 256.  
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Πάλησο, ππφ φπνηα εθδνρή θαη εάλ ζεαζεί ην δήηεκα, είλαη ζαθέο πσο γηα ηνλ 

Αζελαίν ζηνραζηή ην ζπκνεηδέο παξαπέκπεη ζην θξόληκνλ, ζηελ αιεζ δόμα, ζηνηρεία 

πνπ ζεσξνχληαη –δηαβαζκηζηηθά- θαηά ηη θαηψηεξα εθείλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ινγηθφλ, 

ηνπ ιόγνπ θαη ηεο ἀξρο ή ηνπ θειεύζκαηνο. ηελ αληίπεξα φρζε ηνπ ζπκνεηδνχο 

επξηζθφκελν ην επηζπκεηηθφλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα πιήξσο ελάληηα ηνπ ινγηθνχ 

ζηνηρεία, απφ ηελ αιαδνλεία, ηελ ππνηαγή ζηα αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα, απφ ηελ πιήξε 

α-ινγία. Δίλαη, ινηπφλ, ζαθέο πσο ζην εζσηεξηθφ θάζε αλζξψπηλεο ςπρήο ελππάξρνπλ ζε 

έλα πξψην επίπεδν δηαρσξηζηηθέο δηαηνκέο, νη νπνίεο γηα λα αξζνχλ ζα πξέπεη λα 

ελεξγνπνηεζεί κάιινλ ν «ελδηάκεζνο θξίθνο», ε πεξηνρή δειαδή ηνπ ζπκνεηδνχο. Ζ ελ 

ιφγσ ελεξγνπνίεζε ζα επηδνζεί σο ρνξεγία ζην ζπκνεηδέο απφ ηελ «άξρνπζα» πεξηνρή 

ηνπ ινγηθνχ, ζα εθηπιηρζεί σο ἑλεξγείᾳ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ελδηακέζνπ, ελψ ζα 

ιεθζεί σο ζπληειεζκέλε αλαγθαηφηεηα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ επηζπκεηηθνχ ( 253 d 4- e 4: 

ὁ κὲλ ηνίλπλ αὐηνῖλ ἐλ ηῆ θαιιίνλη ζηάζεη ὢλ ηό ηε εἶδνο ὀξζὸο θαὶ δηεξζξσκέλνο, 

ὑςαύρελ, ἐπίγξππνο, ιεπθὸο ἰδεῖλ, κειαλόκκαηνο, ηηκο ἐξαζηὴο κεηὰ ζσθξνζύλεο ηε θαὶ 

αἰδνῦο, θαὶ ἀιεζηλο δόμεο ἑηαῖξνο, ἄπιεθηνο, θειεύζκαηη κόλνλ θαὶ  ιόγῳ ἡληνρεῖηαη· ὁ δ᾽ 

αὖ ζθνιηόο, πνιύο, εἰθῆ ζπκπεθνξεκέλνο, θξαηεξαύρελ, βξαρπηξάρεινο, ζηκνπξόζσπνο, 

κειάγρξσο, γιαπθόκκαηνο, ὕθαηκνο, ὕβξεσο θαὶ ἀιαδνλείαο ἑηαῖξνο, πεξὶ ὦηα ιάζηνο, 

θσθόο, κάζηηγη κεηὰ θέληξσλ κόγηο ὑπείθσλ ).  

 Πψο φκσο λνείηαη, θαηά ηνλ θηιφζνθν, ε αλσηέξσ θιηκαθσηή ελεξγνπνίεζε ησλ 

κεξψλ ηεο ςπρήο; Πνχ έγθεηηαη, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζπδήηεζε, ε ζπκβνιή- 

ζπλδξνκή ηνπ έξσηνο; Καηαξράο, γηα ηελ πην πιήξε πξνζέγγηζε ησλ αλσηέξσ 

εξσηεκάησλ, νθείινπκε εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη, θαηά ηνλ σθξάηε, ν έξσο σο 

θηινζνθηθή επσδφο «ππεξεηεί» ή ζηνηρεηνζεηεί ηελ ζεσξία ηεο αλάκλεζεο. 

Πξνθεηκέλνπ, δειαδή, ε έιινγε ςπρή λα αλαρζεί- λα αλακηκλεζζεί φ,ηη θαηά ηελ νπζία 

ηεο ηελ πξνζδηνξίδεη κεηαθπζηθά, ρξεηάδεηαη ζε έλα πξψην επίπεδν λα ιεηηνπξγήζεη 

επηζπκεηηθά- εξσηηθά πξνο απηφ. Καη επεηδή αθξηβψο επξφθεηην γηα ην είδνο εθείλν ηεο 

εξσηηθήο δηάζεζεο, ην νπνίν ζα ην ραξαθηεξίδακε θηινζνθηθφ- νξζνινγηθφ, είλαη ζαθέο 

πσο ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ αλαιακβάλεη ην ινγηθφλ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, ην 

νπνίν ελεξγνπνηείηαη παξαιιήισο αζθαιψο θαη ιφγσ ησλ νληνινγηθψλ πξνηππψζεψλ 

ηνπ. Έηζη, θαζίζηαηαη θαηαλνεηφ γηαηί ν Αζελαίνο ζηνραζηήο πξνηάζζεη ην ινγηθφλ 

έλαληη ησλ δχν άιισλ κεξψλ, σζηφζν δελ έρεη αθφκε δηεπθξηληζζεί πψο ε ελ ιφγσ 
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ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγηθνχ «ζπκπαξαζχξεη» ζε αληίζηνηρεο επηινγέο ηα έηεξα δχν 

ςπρηθά κέξε.  

Ζ εξσηηθή απηή δηάζεζε ηνπ ινγηθνχ κέξνπο πξνο φ,ηη ππέξθεηηαη νληνινγηθά ηεο 

ςπρήο, πξνο ην απψηαην, δειαδή, πξφηππφ ηεο, ρξεηάδεηαη, θαηά ηνλ θηιφζνθν, λα 

δηαθαηέρεηαη απφ κίαλ σξηκφηεηα, ειεγθηηθνχ ηχπνπ, απζηεξψλ, ζα ζεκεηψλακε, 

νξηνζεηήζεσλ, ψζηε λα κελ «απσιεζζεί» θαηαδηθαδφκελε ζηελ γλσζηνινγηθή αλαξρία. 

Απηήλ ηελ επηινγή έξρεηαη λα επηθαιχςεη ην ζπκνεηδέο κέξνο ηεο ςπρήο, ην νπνίν ζέηεη 

ηνπο φξνπο αλαθνξάο ηεο ςπρήο ζηελ νληνινγηθή πξσηαξρή ηεο. ε αληίζεζε βεβαίσο κε 

ην επηζπκεηηθφλ κέξνο, ην νπνίν αζθαιψο θαη δελ δηαζέηεη ζπληειεζηηθή ησλ αλσηέξσ 

δπλακηθή, σζηφζν αθνινπζεί ηηο ηειηθέο επηινγέο ησλ εηέξσλ δχν σο, ζεκεηψλνπκε, 

πξνεπηιεγκέλε δπλαηφηεηα, σο, νξζφηεξα, νληνινγηθή -ηνπ ζπλφινπ ηεο ςπρήο- 

αλαγθαηφηεηα ( 253 e 4- 254 b 2 : ὅηαλ δ᾽ νὖλ ὁ ἡλίνρνο ἰδὼλ ηὸ ἐξσηηθὸλ ὄκκα, πζαλ 

αἰζζήζεη δηαζεξκήλαο ηὴλ ςπρήλ, γαξγαιηζκνῦ ηε θαὶ πόζνπ  θέληξσλ ὑπνπιεζζῆ, ὁ κὲλ 

εὐπεηζὴο ηῷ ἡληόρῳ ηῶλ ἵππσλ, ἀεί ηε θαὶ ηόηε αἰδνῖ βηαδόκελνο, ἑαπηὸλ θαηέρεη κὴ 

ἐπηπεδλ ηῷ ἐξσκέλῳ· ὁ δὲ νὔηε θέληξσλ ἡληνρηθῶλ νὔηε κάζηηγνο ἔηη ἐληξέπεηαη, ζθηξηῶλ 

δὲ βίᾳ θέξεηαη, θαὶ πάληα πξάγκαηα παξέρσλ ηῷ ζύδπγί ηε θαὶ ἡληόρῳ ἀλαγθάδεη ἰέλαη ηε 

πξὸο ηὰ παηδηθὰ θαὶ κλείαλ πνηεῖζζαη ηο ηῶλ ἀθξνδηζίσλ ράξηηνο. ηὼ δὲ θαη᾽ ἀξρὰο κὲλ 

ἀληηηείλεηνλ  ἀγαλαθηνῦληε, ὡο δεηλὰ θαὶ παξάλνκα ἀλαγθαδνκέλσ· ηειεπηῶληε δέ, ὅηαλ 

κεδὲλ ᾖ πέξαο θαθνῦ, πνξεύεζζνλ ἀγνκέλσ, εἴμαληε θαὶ ὁκνινγήζαληε πνηήζεηλ ηὸ 

θειεπόκελνλ ).   

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα ιέγακε πσο ε επί ηνπ ζέκαηνο ζπδήηεζε νδεγεί ζε 

δχν θαίξηεο, γηα θάζε κειεηεηή ηεο ζσθξαηηθήο δηαλφεζεο θαη ζθέςεο, δηαπηζηψζεηο: ην 

ςπρηθφ εζσηεξηθφ ράζκα ησλ κεξψλ ηεο ςπρήο αίξεηαη, ή δχλαηαη λα αξζεί θαηαξράο κε 

παξάιιειεο ελεξγνπνηήζεηο πνπ, αθεηεξηαθά ή πξνυπνζεηηθά, «ρνξεγνχληαη» απφ ηελ 

παξνπζία ηνπ θηινζνθηθνχ έξσηνο ζην εζσηεξηθφ θάζε έιινγεο νληφηεηαο. Καηά 

δεχηεξνλ, ε αλσηέξσ δηαπίζησζε νδεγεί ζηελ θξηηηθή απνδνρή ηεο ζσθξαηηθήο- 

πιαησληθήο ελ γέλεη ζέζεο, κάιινλ θαηλνκελνινγηθνχ ηχπνπ, πσο ε ππέξβαζε ηνπ 

«εαπηνχ» γηα θάζε ππφζηαζε, ρξήδεη ηελ άξζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαηνκψλ- δηαρσξηζκψλ, 

ε νπνία γηα λα εθπιεξσζεί πξέπεη λα «θσηαγσγεζεί» απφ ην αμηνινγηθά αληίζηνηρν 

κνληέιν ελφηεηαο. Αιιά, αο ζεκεησζεί εδψ, κία παξαηήξεζε· νη σο άλσ πεξηγξαθείζεο 

εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ δελ νινθιεξψλνπλ ην «εξσηηθφ ηαμίδη» 
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ηνπο, αιιά θχξηα ελππάξρνπλ πξνθεηκέλνπ αθεηεξηαθά λα ζέζνπλ ηηο δένπζεο 

θαηεπζχλζεηο
40

.   

  

Υ. Ο έρφς φς ζσλεηδεζηαθή –γλφζηοιογηθή θαη εζηθή-  ασηοπιερωηεηα 

 Ο αιιεγνξηθφο πεξί έξσηνο ιφγνο ηνπ θηινζφθνπ ζπλερίδεηαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηψξα λα αλαδεηρζνχλ νη εζσηεξηθέο, ησλ ειιφγσλ αηνκηθνηήησλ, 

δηεξγαζίεο, νη νπνίεο σο δεπηέξνπ ηχπνπ αθππλίζεηο, ιακβάλνπλ ρψξα αθφηνπ ε έιινγε 

αηνκηθφηεηα αλακηκλεζζεί ηελ αιήζεηα πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ ζεία πεξηνρή. χκθσλα 

κε απηφ ην πιαίζην πξνζέγγηζεο, ν σθξάηεο ζα ζεκεηψζεη θαηαξράο πσο, φηαλ ε ςπρή 

ζεάηαη ηελ αιήζεηα δηά κηαο γλσζηνινγηθήο- λνεηηθήο αλαγσγήο πξνο απηήλ, 

«ηξνκνθξαηείηαη» αθνχ ην πεξηερφκελφ ηεο -  είηε ζηελ νληνινγηθή είηε θαη ζηελ 

γλσζηνινγηθή πθή ηνπ- πξνβάιιεη ζηελ ππεξβαηηθφηεηά ηνπ σο δπζθαηάιεπην, 

ηνπιάρηζηνλ κε φξνπο ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ. Ζ ελ ιφγσ δπζρέξεηα, πνπ αθνξά θαηά 

θχξην ιφγν ζην ινγηθφ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, ζπκπαξαζχξεη θαη ηα έηεξα δχν 

κέξε απηήο. Έηζη, ε πξψηε πξνζέγγηζε ησλ κεηαθπζηθψλ αξρεηχπσλ αδπλαηεί εθ ησλ 

πξαγκάησλ λα επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, εθείλα δειαδή ηεο νξηζηηθήο 

θαηάιεςήο ηνπο. Άιισζηε, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε εδψ φηη νη ππεξβαηηθέο- 

κεηαθπζηθέο απζεληηθέο ππάξμεηο, δελ πξνζεγγίδνληαη, θαηά ηνλ σθξάηε δηά κηαο θαη 

εθ’ άπαμ δηαδηθαζίαο, αιιά ε θαηάιεςή ηνπο ζπληζηά έλα θηινζνθηθφ δηαξθέο 

αγψληζκα, πξνθεηκέλνπ ζηαδηαθά λα αξζνχλ ηα φπνηα θνζκηθά αλαρψκαηα ζέηεη αθ’ 

εαπηήο ε θπζηθή παξνπζία ηεο ςπρήο
41

. Οπφηε, θαζίζηαηαη ζαθέο ην γεγνλφο φηη θάζε 

θνξά πνπ ην ινγηθφλ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο εξψκελνλ ησλ απζεληηθψλ ππάξμεσλ 

αδπλαηεί λα πξνβεί ζε νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο, ή, θάζε θνξά πνπ ην κεηαθπζηθφ ελ 

γέλεη βαζκηδφλ πξνζθηάηαη ζην θπζηθφ, ην δεχηεξν θαιείηαη λα επαλαθέξεη ζην 

πξνζθήλην ησλ αλαδεηήζεσλ ηνπ ηηο αξρηθέο θαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο 

γλσζηνινγηθήο θαηάιεςεο ησλ κεηαθπζηθψλ φλησλ ( 254 b 3- d 7 : θαὶ πξὸο αὐηῷ η᾽ 

ἐγέλνλην θαὶ εἶδνλ ηὴλ ὄςηλ ηὴλ ηῶλ παηδηθῶλ ἀζηξάπηνπζαλ. ἰδόληνο δὲ ηνῦ ἡληόρνπ ἡ 

                                                           
40 Πβ. Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σσ. 262- 268.  

41 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σ. 264. 
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κλήκε πξὸο ηὴλ ηνῦ θάιινπο θύζηλ ἠλέρζε, θαὶ πάιηλ εἶδελ αὐηὴλ κεηὰ ζσθξνζύλεο ἐλ 

ἁγλῷ βάζξῳ βεβῶζαλ· ἰδνῦζα δὲ ἔδεηζέ ηε θαὶ ζεθζεῖζα ἀλέπεζελ ὑπηία, θαὶ ἅκα 

ἠλαγθάζζε εἰο  ηνὐπίζσ ἑιθύζαη ηὰο ἡλίαο νὕησ ζθόδξα, ὥζη᾽ ἐπὶ ηὰ ἰζρία ἄκθσ θαζίζαη 

ηὼ ἵππσ, ηὸλ κὲλ ἑθόληα δηὰ ηὸ κὴ ἀληηηείλεηλ, ηὸλ δὲ ὑβξηζηὴλ κάι᾽ ἄθνληα. ἀπειζόληε δὲ 

ἀπσηέξσ, ὁ κὲλ ὑπ᾽ αἰζρύλεο ηε θαὶ ζάκβνπο ἱδξῶηη πζαλ ἔβξεμε ηὴλ ςπρήλ, ὁ δὲ ιήμαο 

ηο ὀδύλεο, ἣλ ὑπὸ ηνῦ ραιηλνῦ ηε ἔζρελ θαὶ ηνῦ πηώκαηνο, κόγηο ἐμαλαπλεύζαο 

ἐινηδόξεζελ ὀξγῆ, πνιιὰ θαθίδσλ ηόλ ηε ἡλίνρνλ θαὶ ηὸλ ὁκόδπγα ὡο δεηιίᾳ ηε θαὶ 

ἀλαλδξίᾳ ιηπόληε ηὴλ ηάμηλ θαὶ ὁκνινγίαλ· θαὶ πάιηλ νὐθ ἐζέινληαο πξνζηέλαη ἀλαγθάδσλ 

κόγηο ζπλερώξεζελ δενκέλσλ εἰο αὖζηο ὑπεξβαιέζζαη. ἐιζόληνο δὲ ηνῦ ζπληεζέληνο ρξόλνπ 

[νὗ] ἀκλεκνλεῖλ πξνζπνηνπκέλσ ἀλακηκλῄζθσλ, βηαδόκελνο, ρξεκεηίδσλ, ἕιθσλ 

ἠλάγθαζελ αὖ πξνζειζεῖλ ηνῖο παηδηθνῖο ἐπὶ ηνὺο αὐηνὺο ιόγνπο, θαὶ ἐπεηδὴ ἐγγὺο ἦζαλ, 

ἐγθύςαο θαὶ ἐθηείλαο ηὴλ θέξθνλ, ἐλδαθὼλ ηὸλ ραιηλόλ, κεη᾽ ἀλαηδείαο ἕιθεη· ) 

 ηελ πεξίπησζε ηεο ςπρήο, ε αλσηέξσ δηαπίζησζε απνδίδεηαη σο δηάξξαμε ηεο 

εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ησλ κεξψλ ηεο ςπρήο, αθνχ ε κε νινθιεξσκέλε απφπεηξα ηνπ 

ινγηθνχ κέξνπο λα ζπιιάβεη ηηο κεηαθπζηθέο αλαθνξέο ηνπ, νδεγεί ζε εζσηεξηθέο 

αλαηξνπέο θαη πξνθαλψο ζε ελδφηεξεο ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο. πνηε, θάζε λέα απφπεηξα 

γλσζηνινγηθήο αλαδήηεζεο ζα ζέηεη πξσηνγελψο ην δήηεκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

ςπρηθήο ηζνξξνπίαο εθ λένπ ζην πξνζθήλην, δηαδηθαζία πνπ ζα εθηπιίζζεηαη ηφζεο 

θνξέο ή ζε ηφζεο πηπρέο σξηκφηεηαο σο ηνπ ζεκείνπ εθείλνπ πνπ πιένλ ε ςπρή ζα 

ζπληζηά κία ελνπνηεκέλε ππφζηαζε, δειαδή ζα ελέρεη πιένλ γηα ηνλ εαπηφ ηεο κία 

νξηζηηθή θαη απαξέγθιηηε εληαία θαη θνηλή εξσηηθή αλαθνξά ησλ κεξψλ ηεο – ηδίσο ηνπ 

επηζπκεηηθνχ- πξνο ην ζεκείν πνπ έιθεη ην ινγηθφ, πξνο ηηο απζεληηθέο δειαδή θαη 

κεηαθπζηθέο ππνζηάζεηο ( 254 d 7-  255 d 3  : ὁ δ᾽  ἡλίνρνο ἔηη κιινλ ηαὐηὸλ πάζνο 

παζώλ, ὥζπεξ ἀπὸ ὕζπιεγνο ἀλαπεζώλ, ἔηη κιινλ ηνῦ ὑβξηζηνῦ ἵππνπ ἐθ ηῶλ ὀδόλησλ 

βίᾳ ὀπίζσ ζπάζαο ηὸλ ραιηλόλ, ηήλ ηε θαθεγόξνλ γιῶηηαλ θαὶ ηὰο γλάζνπο θαζῄκαμελ θαὶ 

ηὰ ζθέιε ηε θαὶ ηὰ ἰζρία πξὸο ηὴλ γλ ἐξείζαο ὀδύλαηο ἔδσθελ. ὅηαλ δὲ ηαὐηὸλ πνιιάθηο 

πάζρσλ ὁ πνλεξὸο ηο ὕβξεσο ιήμῃ, ηαπεηλσζεὶο ἕπεηαη ἤδε ηῆ ηνῦ ἡληόρνπ πξνλνίᾳ, θαὶ 

ὅηαλ ἴδῃ ηὸλ θαιόλ, θόβῳ δηόιιπηαη· ὥζηε ζπκβαίλεη ηόη᾽ ἤδε ηὴλ ηνῦ ἐξαζηνῦ ςπρὴλ ηνῖο 

παηδηθνῖο αἰδνπκέλελ ηε θαὶ δεδηπῖαλ ἕπεζζαη. ἅηε νὖλ πζαλ ζεξαπείαλ ὡο ἰζόζενο 

ζεξαπεπόκελνο νὐρ ὑπὸ ζρεκαηηδνκέλνπ ηνῦ ἐξῶληνο ἀιι᾽ ἀιεζῶο ηνῦην πεπνλζόηνο, θαὶ 

αὐηὸο ὢλ θύζεη θίινο ηῷ ζεξαπεύνληη, ἐὰλ ἄξα θαὶ ἐλ ηῷ πξόζζελ ὑπὸ ζπκθνηηεηῶλ ἤ 

ηηλσλ ἄιισλ δηαβεβιεκέλνο ᾖ, ιεγόλησλ ὡο αἰζρξὸλ ἐξῶληη πιεζηάδεηλ, θαὶ δηὰ ηνῦην 
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ἀπσζῆ ηὸλ ἐξῶληα, πξντόληνο δὲ ἤδε ηνῦ ρξόλνπ ἥ ηε ἡιηθία θαὶ ηὸ ρξεὼλ ἤγαγελ εἰο  ηὸ 

πξνζέζζαη αὐηὸλ εἰο ὁκηιίαλ· νὐ γὰξ δήπνηε εἵκαξηαη θαθὸλ θαθῷ θίινλ νὐδ᾽ ἀγαζὸλ κὴ 

θίινλ ἀγαζῷ εἶλαη. Πξνζεκέλνπ δὲ θαὶ ιόγνλ θαὶ ὁκηιίαλ δεμακέλνπ, ἐγγύζελ ἡ εὔλνηα 

γηγλνκέλε ηνῦ ἐξῶληνο ἐθπιήηηεη ηὸλ ἐξώκελνλ δηαηζζαλόκελνλ ὅηη νὐδ᾽ νἱ ζύκπαληεο 

ἄιινη θίινη ηε θαὶ νἰθεῖνη κνῖξαλ θηιίαο νὐδεκίαλ παξέρνληαη πξὸο ηὸλ ἔλζενλ θίινλ. ὅηαλ 

δὲ ρξνλίδῃ ηνῦην δξῶλ θαὶ πιεζηάδῃ κεηὰ ηνῦ ἅπηεζζαη ἔλ ηε γπκλαζίνηο θαὶ ἐλ ηαῖο ἄιιαηο 

ὁκηιίαηο, ηόη᾽ ἤδε ἡ ηνῦ ῥεύκαηνο ἐθείλνπ πεγή, ὃλ ἵκεξνλ Ζεὺο Γαλπκήδνπο ἐξῶλ 

ὠλόκαζε, πνιιὴ θεξνκέλε πξὸο ηὸλ ἐξαζηήλ, ἡ κὲλ εἰο αὐηὸλ ἔδπ, ἡ δ᾽ ἀπνκεζηνπκέλνπ 

ἔμσ ἀπνῤῥεῖ· θαὶ νἷνλ πλεῦκα ἤ ηηο ἠρὼ ἀπὸ ιείσλ ηε θαὶ ζηεξεῶλ ἁιινκέλε πάιηλ ὅζελ 

ὡξκήζε θέξεηαη, νὕησ ηὸ ηνῦ θάιινπο ῥεῦκα πάιηλ εἰο ηὸλ θαιὸλ δηὰ ηῶλ ὀκκάησλ ἰόλ, ᾗ 

πέθπθελ ἐπὶ ηὴλ ςπρὴλ ἰέλαη ἀθηθόκελνλ θαὶ ἀλαπηεξῶζαλ, ηὰο δηόδνπο ηῶλ πηεξῶλ ἄξδεη 

ηε θαὶ ὥξκεζε πηεξνθπεῖλ ηε θαὶ ηὴλ ηνῦ ἐξσκέλνπ αὖ ςπρὴλ ἔξσηνο ἐλέπιεζελ ).  

Αιιά, βεβαίσο, ε εξσηηθή αλαθνξά ηεο ςπρήο πξνο ηηο πξσηαξρέο ηεο, ζπληζηά 

ήδε κία ηειεζζείζα θαηάζηαζε, σζηφζν δελ έρεη πξνζιάβεη αθφκα ζπλεηδεζηαθέο 

πξνεθηάζεηο. Ζ έιινγε ςπρή, ζε απηφ ην ζηάδην ησλ εξσηηθψλ ζπλαλαζηξνθψλ, 

αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη επαξθψο ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. Αδπλαηεί, 

δειαδή, λα απνδειηηψζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ εηζαγάγεη 

ε ελ ιφγσ αλαθνξά. Γελ είλαη αθφκα ζε ζέζε λα δηείδεη φηη εθείλν πνπ πξαγκαηηθά 

νξέγεηαη δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά ε αιεζηλή θχζε ηεο, ν πξσηνγελήο εαπηφο ηεο. 

Απηφλ πνζεί θαη απφ απηφλ πνζείηαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν σθξάηεο ( 255 

d 4- e 1: ἐξᾶ κὲλ νὖλ, ὅηνπ δὲ ἀπνξεῖ· θαὶ νὔζ᾽ ὅηη πέπνλζελ νἶδελ νὐδ᾽ ἔρεη θξάζαη, ἀιι᾽ 

νἷνλ ἀπ᾽ ἄιινπ ὀθζαικίαο ἀπνιειαπθὼο πξόθαζηλ εἰπεῖλ νὐθ ἔρεη, ὥζπεξ δὲ ἐλ θαηόπηξῳ 

ἐλ ηῷ ἐξῶληη ἑαπηὸλ ὁξῶλ ιέιεζελ. Καὶ ὅηαλ κὲλ ἐθεῖλνο παξῆ, ιήγεη θαηὰ ηαὐηὰ ἐθείλῳ 

ηο ὀδύλεο, ὅηαλ δὲ ἀπῆ, θαηὰ ηαὐηὰ αὖ πνζεῖ θαὶ πνζεῖηαη, εἴδσινλ  ἔξσηνο ἀληέξσηα 

ἔρσλ·)  .  

Καη, φηαλ ε ςπρή θαηά- λνήζεη ή ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θχζε ηνπ εξσκέλνπ, 

ζπλερίδεη ν Αζελαίνο ζηνραζηήο,  ν έξσο πξνο ηελ ππφζηαζή ηνπ πιεξνχηαη, αθνχ θαη ε 

ίδηα ε ςπρή νινθιεξψλεηαη. Ζ γλσζηνινγηθή πιεξφηεηα, σο έζραηνο αλαβαζκφο 

απηνγλσζίαο ησλ έιινγσλ ππνζηάζεσλ, δηά ηνπ έξσηνο αλαθηά θαη εζηθέο ζπγθείκελεο. 

Ζ θηιία σο απφηνθν ηεο εξσηηθήο απηήο πεξηπιάλεζεο, ππνζεκαίλεη αθξηβψο απηφ: ην 

πέξαο ηεο αλαδεηεηηθήο –εξσηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ ζηαζεξή πιένλ ζπλαλαζηξνθή κε 
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ηελ απζεληηθφηεηά ηεο αιιά θαη κε θάζε ζεία ππφζηαζε πέξημ απηήο, ηελ θαηεμνρήλ 

βησκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ έηεξν εαπηφ, ηελ ππέξβαζε, κε άιινπο φξνπο, θάζε 

ππνβαζκηζηηθνχ ππνθεηκεληζκνχ
42

 (  255 e 1- 256 a 6: θαιεῖ δὲ αὐηὸλ θαὶ νἴεηαη νὐθ 

ἔξσηα ἀιιὰ θηιίαλ εἶλαη. ἐπηζπκεῖ δὲ ἐθείλῳ παξαπιεζίσο κέλ, ἀζζελεζηέξσο δέ, ὁξλ, 

ἅπηεζζαη, θηιεῖλ, ζπγθαηαθεῖζζαη· θαὶ δή, νἷνλ εἰθόο, πνηεῖ ηὸ κεηὰ ηνῦην ηαρὺ ηαῦηα. ἐλ 

νὖλ ηῆ ζπγθνηκήζεη ηνῦ κὲλ ἐξαζηνῦ ὁ ἀθόιαζηνο ἵππνο ἔρεη ὅηη ιέγῃ πξὸο ηὸλ ἡλίνρνλ, θαὶ 

ἀμηνῖ ἀληὶ πνιιῶλ πόλσλ ζκηθξὰ ἀπνιαῦζαη· ὁ δὲ ηῶλ παηδηθῶλ ἔρεη κὲλ νὐδὲλ εἰπεῖλ, 

ζπαξγῶλ δὲ θαὶ ἀπνξῶλ πεξηβάιιεη ηὸλ ἐξαζηὴλ θαὶ θηιεῖ, ὡο ζθόδξ᾽ εὔλνπλ 

ἀζπαδόκελνο, ὅηαλ ηε ζπγθαηαθέσληαη, νἷόο ἐζηη κὴ ἂλ ἀπαξλεζλαη ηὸ αὑηνῦ κέξνο 

ραξίζαζζαη ηῷ ἐξῶληη, εἰ δεεζείε ηπρεῖλ· ὁ δὲ ὁκόδπμ αὖ κεηὰ ηνῦ ἡληόρνπ πξὸο ηαῦηα κεη᾽ 

αἰδνῦο θαὶ ιόγνπ ἀληηηείλεη ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Πβ. Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σ. 482, υποσ. 1. 
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4. O έρφς φς θαηρηθή επηιογή- Δπίιογος 

 Πεξαηψληαο ν σθξάηεο ηνλ αιιεγνξηθφ ιφγν ηνπ πεξί έξσηνο, ζεκεηψλεη φηη, 

απφ απφςεσο εζηθήο, ν έξσο δηαζθαιίδεη ηα ερέγγπα επηινγήο, εθ κέξνπο ησλ έιινγσλ 

ππνζηάζεσλ, ελφο θξφληκνπ βίνπ. Πξφθεηηαη γηα άπνςε πνπ, θαηαξράο, ππνδειψλεη ηελ 

δπλαηφηεηα πνπ θάζε έιινγε ππφζηαζε δηαζέηεη, λα αλαρζεί δειαδή γλσζηνινγηθά- 

θηινζνθηθά ζηνλ ρψξν ησλ απζεληηθψλ ππνζηάζεσλ, λα θαηαλνήζεη ηελ νπζία ηνπο ή 

θαη ηηο εγγελείο δπλαηφηεηέο ηνπο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ε ελ ιφγσ θαηαλφεζε δχλαηαη 

λα νδεγήζεη ζε αληίζηνηρεο εζηθέο επηινγέο, δηαζθαιίδνληαο γηα θάζε νληφηεηα φρη 

κφλνλ ηελ εζσηεξηθή ηεο ηζνξξνπία, αιιά θαη εθείλε ηελ ηζνξξνπία πνπ ελππάξρεη ζηνλ 

θαη’ αξεηήλ βίν θαη αθνξά ζηελ δηππνθεηκεληθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε ηηο άιιεο 

νληηθέο ππνζηάζεηο. Έηζη, ινηπφλ, ε έιινγε ςπρή δηά ησλ εζηθψλ επηινγψλ ηεο 

νινθιεξψλεηαη θαη, ελψ δηάγεη έλαλ εγθφζκην βίν, εληνχηνηο δηαβηνί ζηελ εγθνζκηφηεηα 

θαηά ηνπο φξνπο εθείλνπο πνπ ζέηεη ην ππεξθφζκηνλ. Ο αλζξψπηλνο βίνο αλάγεηαη ζε 

ζείνλ, ελψ ε θνζκηθή πξαγκαηηθφηεηα επηβεβαηψλεηαη ζηελ ππεξαηζζεηφηεηά ηεο ( 256 a 

7- b 7: ἐὰλ κὲλ δὴ νὖλ εἰο ηεηαγκέλελ ηε δίαηηαλ θαὶ θηινζνθίαλ ληθήζῃ ηὰ βειηίσ ηο 

δηαλνίαο ἀγαγόληα, καθάξηνλ κὲλ θαὶ ὁκνλνεηηθὸλ ηὸλ ἐλζάδε βίνλ δηάγνπζηλ, ἐγθξαηεῖο 

αὑηῶλ θαὶ θόζκηνη ὄληεο, δνπισζάκελνη κὲλ ᾧ θαθία ςπρο ἐλεγίγλεην, ἐιεπζεξώζαληεο δὲ 

ᾧ ἀξεηή· ηειεπηήζαληεο δὲ δὴ ὑπόπηεξνη θαὶ ἐιαθξνὶ γεγνλόηεο ηῶλ ηξηῶλ παιαηζκάησλ 

ηῶλ ὡο ἀιεζῶο ιπκπηαθῶλ ἓλ λεληθήθαζηλ, νὗ κεῖδνλ ἀγαζὸλ νὔηε ζσθξνζύλε 

ἀλζξσπίλε νὔηε ζεία καλία δπλαηὴ πνξίζαη ἀλζξώπῳ ).  

 Ωζηφζν, ν Αζελαίνο θηιφζνθνο δελ παξαιείπεη εδψ λα θσηίζεη θαη κηαλ άιιε 

πξννπηηθή ηνπ έξσηνο, ππνδεέζηεξε, σο πξνο ηελ άκεζε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ηεο 

σο άλσ αλαπηπρζείζαο. Αλαθέξεη, ινηπφλ, ηελ πεξίπησζε εθείλε ησλ έιινγσλ 

αηνκηθνηήησλ, νη νπνίεο δελ θαηφξζσζαλ θαηά ηελ εγθφζκην παξνπζία ηνπο λα 

νηθεηνπνηεζνχλ ηα νθέιε πνπ πξνζθνκίδεη ε εξσηηθή ζπλαλαζηξνθή. Βεβαίσο, ην 

γεγνλφο φηη θαηφξζσζαλ λα κεηάζρνπλ ζηελ εξσηηθή- αλαδεηεηηθή δηαδηθαζία είλαη γη’ 

απηέο έλα αζθαιέο ερέγγπν ηεο κεηαθπζηθήο ηνπο παξνπζίαο. Φαίλεηαη πσο κφλνλ ζηελ 

πεξίπησζε ελφο ηέηνηνπ βίνπ  - φπνπ πιένλ ζα έρνπλ θαηά νληνινγηθή αλαγθαηφηεηα 

απεθδπζεί ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ φπνησλ παξεθηξνπψλ απηφ δεκηνπξγεί- ζα είλαη ζε ζέζε 

λα ππεξβνχλ ην ζθφηνο ηεο ακαζείαο θαη κε θαζαξνχο νθζαικνχο λα ζεαζνχλ ηηο 

θαζαξέο ππάξμεηο. Πψο φκσο, ζηελ πεξίπησζε απηή ησλ αηνκηθψλ ςπρψλ, ε 
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γλσζηνινγηθή απηή ηνπο επηηπρία είλαη εθηθηφ λα έρεη θαη εζηθέο πξνεθηάζεηο; Άιισζηε, 

αο κελ ιεζκνλνχκε φηη, ε ζσθξαηηθή δηαλφεζε θαη ζθέςε δελ εηζέθεξε κνλνκεξψο 

γλσζηνινγηθέο πξνηάζεηο γηα κηαλ λνεηηθή κφλνλ αλάηαζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

αηνκηθνηήησλ. Θεψξεζε, θαηά ηελ εθηίκεζή καο, ηελ γλσζηνινγία έλαλ αλαβαζκφ πξηλ 

απφ ηελ εζηθή, γη’ απηφ θαη ην ζσθξαηηθφ κνληέιν ηνπ θηινζνθηθνχ ζθέπηεζζαη 

απνβιέπεη ζην λα θαηαζέζεη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε εζηθνχ βίνπ. Αιιά αο 

επαλέιζνπκε ζην εξψηεκά καο: ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε είλαη πξνθαλέο πσο ε 

γλσζηνινγηθή πιεξφηεηα θάζε έιινγεο νληφηεηαο ζα εμαθηηλσζεί ζε αληίζηνηρεο εζηθέο 

επηινγέο θαηά ηελ δεχηεξε επθαηξία πνπ ζα έρεη λα δηαβηψζεη ζηελ πεξηνρή ηεο 

θνζκηθφηεηαο θαη ηεο πνιιαπιφηεηαο. Άπνςε πνπ δηθαηνινγείηαη, άιισζηε, απνιχησο ή 

θαη δηθαηνινγεί ζπλάκα ηελ ζσθξαηηθή ζεσξία ηεο κεηεκςχρσζεο, ηεο θπθιηθήο 

ελαιιαγήο δσήο θαη ζαλάηνπ, ιακβαλφκελνπ ηνπ δεπηέξνπ σο απνρσξηζκφο ηεο ςπρήο 

απφ ην ζψκα, σο κεηαβαηηθφο αλαβαζκφο ζηελ πνξεία απφ ην θπζηθφ ζην ππεξθπζηθφ
43

 ( 

256 b 7- e 2:  ἐὰλ δὲ δὴ δηαίηῃ θνξηηθσηέξᾳ ηε θαὶ  ἀθηινζόθῳ, θηινηίκῳ δὲ ρξήζσληαη, 

ηάρ᾽ ἄλ πνπ ἐλ κέζαηο ἤ ηηλη ἄιιῃ ἀκειείᾳ ηὼ ἀθνιάζησ αὐηνῖλ ὑπνδπγίσ ιαβόληε ηὰο 

ςπρὰο ἀθξνύξνπο, ζπλαγαγόληε εἰο ηαὐηόλ, ηὴλ ὑπὸ ηῶλ πνιιῶλ καθαξηζηὴλ αἵξεζηλ 

εἱιέζζελ ηε θαὶ δηεπξαμάζζελ· θαὶ δηαπξαμακέλσ ηὸ ινηπὸλ ἤδε ρξῶληαη κὲλ αὐηῆ, ζπαλίᾳ 

δέ, ἅηε νὐ πάζῃ δεδνγκέλα ηῆ δηαλνίᾳ πξάηηνληεο. θίισ κὲλ νὖλ θαὶ ηνύησ, ἧηηνλ δὲ 

ἐθείλσλ, ἀιιήινηλ  δηά ηε ηνῦ ἔξσηνο θαὶ ἔμσ γελνκέλσ δηάγνπζη, πίζηεηο ηὰο κεγίζηαο 

ἡγνπκέλσ ἀιιήινηλ δεδσθέλαη ηε θαὶ δεδέρζαη, ἃο νὐ ζεκηηὸλ εἶλαη ιύζαληαο εἰο ἔρζξαλ 

πνηὲ ἐιζεῖλ. ἐλ δὲ ηῆ ηειεπηῆ ἄπηεξνη κέλ, ὡξκεθόηεο δὲ πηεξνῦζζαη ἐθβαίλνπζη ηνῦ 

ζώκαηνο, ὥζηε νὐ ζκηθξὸλ ἆζινλ ηο ἐξσηηθο καλίαο θέξνληαη· εἰο γὰξ ζθόηνλ θαὶ ηὴλ 

ὑπὸ γο πνξείαλ νὐ λόκνο ἐζηὶλ ἔηη ἐιζεῖλ ηνῖο θαηεξγκέλνηο ἤδε ηο ὑπνπξαλίνπ πνξείαο, 

ἀιιὰ θαλὸλ βίνλ δηάγνληαο εὐδαηκνλεῖλ κεη᾽ ἀιιήισλ πνξεπνκέλνπο, θαὶ ὁκνπηέξνπο 

ἔξσηνο ράξηλ, ὅηαλ γέλσληαη, γελέζζαη. ) 

H παιηλσδία ηνπ σθξάηε έξρεηαη λα νινθιεξσζεί κε δχν, κάιινλ 

αλαθεθαιαησηηθνχ ηχπνπ, επηζεκάλζεηο ηνπ θηινζφθνπ: θαηά πξψηνλ, ε εξσηηθή αξρηθά 

θαη ε θηιηθή κεηέπεηηα ζπλαλαζηξνθή θάζε έιινγεο ςπρήο πξνο φ,ηη ππέξθεηηαη 

γλσζηνινγηθά θαη νληνινγηθά απηήο, είλαη ζαθέο πσο ζα ηελ νδεγήζεη ζηελ πεξηνρή ηεο, 

ζε εθείλε ηεο γλσζηνινγηθήο επάξθεηαο θαη ηεο εζηθήο πιεξφηεηαο. Σν δεηνχκελν γηα 

                                                           
43 Πβ. A. E. Taylor, ό. π., σ. 359.  
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θάζε ςπρή είλαη κάιινλ ρξνληθνχ ή, θαιχηεξα, θαηξηθνχ πξνζδηνξηζκνχ γηα θάηη ηέηνην. 

Πφηε, δειαδή, νη έιινγεο ππνζηάζεηο ζα είλαη έηνηκεο γηα κία ηέηνηα επηινγή
44

. Καηά 

δεχηεξνλ, ε εξσηηθή θνξά απνηειεί, κηα, ζπλδπαζηηθνχ ηχπνπ, δηαδηθαζία, ε νπνία, 

αθξηβψο ιφγσ ησλ ζείσλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο, ελεξγνπνηεί ζην ζχλνιφ ηεο θάζε λνήκνλα 

ππφζηαζε, ε νπνία θαη έρεη θαηά- λνήζεη πσο δελ ζπλάδεη ηεο νληνινγηθήο πιεξφηεηάο 

ηεο κηαλ απινχ ηχπνπ ειινγηκφηεηα, αιιά, θαηά ηη πεξηζζφηεξν, κίαλ θηινζνθηθή 

ινγηθφηεηα ή λνεκαηηθφηεηα. πνηε, ην κείδνλ πνπ, θαηά ηελ εθηίκεζή καο, 

αλαδεηθλχεηαη ζηελ ελ ιφγσ παιηλσδία είλαη ην φηη ε ςπρή νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

κεηαζηνηρεηψζεη ή λα αλαγάγεη ηα λνήκαηα ζε αληίζηνηρα εζηθά δεηήκαηα αλάινγα ησλ 

εγγελψλ ηθαλνηήησλ πνπ θάζε ςπρή αθ’ εαπηήο δηαζέηεη
45

 ( 256 e 3- 257 b 6: ηαῦηα 

ηνζαῦηα, ὦ παῖ, θαὶ ζεῖα νὕησ ζνη δσξήζεηαη ἡ παξ᾽ ἐξαζηνῦ θηιία· ἡ δὲ ἀπὸ ηνῦ κὴ 

ἐξῶληνο νἰθεηόηεο, ζσθξνζύλῃ ζλεηῆ θεθξακέλε, ζλεηά ηε θαὶ θεηδσιὰ νἰθνλνκνῦζα, 

ἀλειεπζεξίαλ ὑπὸ πιήζνπο ἐπαηλνπκέλελ ὡο ἀξεηὴλ  ηῆ θίιῃ ςπρῆ ἐληεθνῦζα, ἐλλέα 

ρηιηάδαο ἐηῶλ πεξὶ γλ θπιηλδνπκέλελ αὐηὴλ θαὶ ὑπὸ γο ἄλνπλ παξέμεη. αὕηε ζνη, ὦ θίιε 

Ἔξσο, εἰο ἡκεηέξαλ δύλακηλ ὅηη θαιιίζηε θαὶ ἀξίζηε δέδνηαί ηε θαὶ ἐθηέηεηζηαη παιηλῳδία, 

ηά ηε ἄιια θαὶ ηνῖο ὀλόκαζηλ ἠλαγθαζκέλε πνηεηηθνῖο ηηζηλ δηὰ Φαῖδξνλ εἰξζζαη. ἀιιὰ 

ηῶλ πξνηέξσλ ηε ζπγγλώκελ θαὶ ηῶλδε ράξηλ ἔρσλ, εὐκελὴο θαὶ ἵιεσο ηὴλ ἐξσηηθήλ κνη 

ηέρλελ ἣλ ἔδσθαο κήηε ἀθέιῃ κήηε πεξώζῃο δη᾽ ὀξγήλ, δίδνπ η᾽ ἔηη κιινλ ἢ λῦλ παξὰ ηνῖο 

θαινῖο ηίκηνλ εἶλαη. ἐλ ηῷ πξόζζελ δ᾽ εἴ ηη ιόγῳ ζνη ἀπερὲο εἴπνκελ Φαῖδξόο ηε θαὶ ἐγώ, 

Λπζίαλ ηὸλ ηνῦ ιόγνπ παηέξα αἰηηώκελνο παῦε ηῶλ ηνηνύησλ ιόγσλ, ἐπὶ θηινζνθίαλ δέ, 

ὥζπεξ ἁδειθὸο αὐηνῦ Πνιέκαξρνο ηέηξαπηαη, ηξέςνλ, ἵλα θαὶ ὁ ἐξαζηὴο ὅδε αὐηνῦ κεθέηη 

ἐπακθνηεξίδῃ θαζάπεξ λῦλ, ἀιι᾽ ἁπιῶο πξὸο ἔξσηα κεηὰ θηινζόθσλ ιόγσλ ηὸλ βίνλ 

πνηηαη ). 

 

 

 

 

                                                           
44 Πβ. Ε. Μουτσόπουλου, Φιλοσοφία της καιρικότητος, εκδ. « Ινστιτούτο του Βιβλίου- Α. Καρδαμίτσας », Αθήνα, 1984.  

45 Πβ. A. E. Taylor, ό. π., σσ. 359- 360.  
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Απω ηελ «δαηκωληα» Γηοηίκα ηοσ Σσμποζίοσ ζηολ 

«καληϋδε» φθράηε ηοσ Φαίδροσ 

μία απόπειρα ζσγκρόηηζης ηης –γενικών αναθορών- ζφκραηικής 

θεφρίας περί υστής και ηης –ειδικού ηύποσ- θεφρίας περί έρφηος 

 

 Ζ εξκελεπηηθή ελαζρφιεζή καο κε ηνλ ιφγν ηεο Γηνηίκαο ζην Σπκπόζηνλ ηνπ 

Πιάησλνο αιιά θαη κε ηελ παιηλσδία ηνπ σθξάηε ζηνλ πιαησληθφ Φαίδξνλ, 

θαηαδεηθλχεη, θαηά ηελ εθηίκεζή καο, εθ πξψηεο φςεσο ηηο εγγελείο ζπλάθεηεο κεηαμχ 

ησλ δχν σο πξνο ηελ ζσθξαηηθή πεξί έξσηνο δηδαζθαιία. Καη, γηα λα είκαζηε πην 

αθξηβείο, εθηηκνχκε φηη θαηαδεηθλχεηαη γηα κίαλ εηζέηη θνξά, ν εληαίνο θαη αδηάζπαζηνο 

ραξαθηήξαο πνπ δηαπλέεη ζχλνιε ηελ ζσθξαηηθή δηαλφεζε θαη ζθέςε. Καη’ απηήλ ηελ 

έλλνηα ινηπφλ, ν ππνςηαζκέλνο αλαγλψζηεο είλαη ζε ζέζε λα δηείδεη ηηο ζπλάθεηεο πνπ 

δηαπλένπλ ηα ελ ιφγσ θείκελα, φρη κφλνλ θαη απζηεξά επί ηνπ δεηήκαηνο πνπ εηδηθψο 

εμεηάδνπλ, αιιά θαη ζε γεληθφηεξα δεηήκαηα πνπ πξνυπνζεηηθά ή αθεηεξηαθά 

ραξαθηεξίδνπλ ζχλνιε ηελ πιαησληθή θηινζνθία. ε έλα πξψην επίπεδν, ινηπφλ, ζα 

θηλεζνχκε πξνο ηελ γεληθφηεξε θαηεχζπλζε λα απνδειηηψζνπκε ηηο ζηαζεξέο επσδνχο 

ηεο ζσθξαηηθήο δηαλφεζεο, ηδηαηηέξσο εθείλεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζεσξία πεξί ςπρήο ηνπ 

θηινζφθνπ, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ εθ παξαιιήινπ – Σπκπόζηνλ θαη Φαίδξνο- 

παξνπζηάδνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Αζελαίν θηιφζνθν. Με ηελ ελ ιφγσ 

επηζηεκνληθή δέζκεπζε ζηνρεχνπκε λα αλαδείμνπκε ηνλ ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ 

ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν δηαιεθηηθά «εξγάδεηαη» ν Αζελαίνο θηιφζνθνο, έηζη πνπ ν 

αθξναηήο θαη, θαη’ επέθηαζε, ν αλαγλψζηεο ηνπ λα κελ ελεκεξψλεηαη κφλνλ επί ηνπ 

εηδηθνχ πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δηεξεπλάηαη, αιιά θαη επί ηνπ γεληθνχ, ππφ ηελ έλλνηα 

ησλ γεληθψλ θαη ζηαζεξψλ αξρψλ επί ησλ νπνίσλ θαη ζεκειηψλεηαη ζχλνιε ε πιαησληθή 

θηινζνθηθή ζεσξία. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ζηνρεχνπκε λα αλαιάβνπκε ην εγρείξεκα, 

εηδηθνχ εδψ πξνζαλαηνιηζκνχ, λα εμεηάζνπκε ην εάλ θαη θαηά πφζνλ ηα φζα 

δηακείθζεζαλ ζηνλ ιφγν ηεο Γηνηίκαο αιιά θαη εθ κέξνπο ηνπ «παιηλσδνχ» σθξάηε 

ζηνλ Φαίδξνλ, είλαη ζε ζέζε λα καο νδεγήζνπλ -ζηελ απηνηέιεηά ηνπο- ζηελ 

ζπγθξφηεζε κίαο «ζπλεθηηθήο» ζεσξίαο πεξί έξσηνο.  
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 Δθθηλψληαο, ινηπφλ, απφ ηελ πξψηε πξνθείκελε ηεο, επί ηνπ ελ ιφγσ 

ππνθεθαιαίνπ, ζηνρνζεζίαο πνπ ζέζακε θαη, έρνληαο, παξάιιεια, σο «αζθαιή» πινεγφ 

καο ηηο γεληθφηεξεο επηζεκάλζεηο επί ηεο πιαησληθήο θηινζνθίαο ηνπ Η. Θ. 

Θενδσξαθφπνπινπ, ζα αλαθεξζνχκε θαηαξράο θαη ελ ζπλφςεη ζηηο εμσηεξηθέο δηαηνκέο 

πνπ ζπλέρνπλ ηα δχν θείκελα. Τπφ ην ελ ιφγσ πιαίζην ινηπφλ, δηαβιέπνπκε πσο νη 

κεγάινη κχζνη ηνπ Φαίδξνπ, ηνπ Φαίδσλνο, ηεο Πνιηηείαο αιιά θαη ηνπ Σπκπνζίνπ, 

δείγκαηα απαξάκηιια ηεο ινγνηερληθφηεηαο ηνπ Πιάησλα, ζηνρεχνπλ λα αλαδείμνπλ ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ αησλίνπ θάιινπο
46

. Βεβαίσο, ε ζέζε ηνπ σθξάηε θαη, ζπλαθφινπζα ηνπ 

Πιάησλα, είλαη πσο εθείλν ην αηψλην θαη άλαξρν ζείν θάιινο δελ ππάξρεη έγθιεηζην 

ζηελ καθαξηφηεηά ηνπ, αιιά δηαπλέεη θαη δηαθσηίδεη θάζε δξαζηεξηφηεηα εληφο ησλ 

ζπκπαληηθνχ ρψξνπ, επνκέλσο θαη εθείλεο ησλ ςπρψλ. Έηζη, ν ζσθξαηηθφο ιφγνο πεξί 

ςπρήο σο πξνο ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ, εθ λένπ ζα έξζεη ζην πξνζθήλην ησλ 

αλαθνξψλ ησλ δχν ππφ εμέηαζε δηαιφγσλ, έζησ θαη εάλ ε επηινγή απηή ηνπ Πιάησλνο 

ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε εγγχηεξσλ -ρξνληθά ησλ δχν- δηαιφγσλ: ζηνλ Φαίδσλα, ζηελ 

Πνιηηεία, ζηνλ Θεαίηεην, ζηνλ Παξκελίδε, ζηνλ Σνθηζηή αιιά θαη ζηνλ Φίιεβν
47

. Πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη άιισζηε θαη ε αλαθνξά ηνπ σθξάηε ζηνλ ρψξν ησλ 

Ηδεψλ, ζηνλ λνεηφ θφζκν, ε πεξηγξαθή ηνπ νπνίνπ εμππεξεηεί απνζαθεληζηηθά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο ςπρήο
48

. Άιισζηε, είλαη ζαθέο πσο, ην εηδηθφ δήηεκα ηνπ 

έξσηνο έρεη σο πεδίν αλαθνξάο ηελ ςπρή, ηηο επηινγέο θαη ηηο δξάζεηο ηεο, νπφηε ε εθ 

λένπ πξνβνιή ηνπο ή θνηλνπνίεζή ηνπο κνηάδεη, θαηά έλαλ ιφγν, αλαπφθεπθηε.  

 Δίκαζηε, ινηπφλ, ζε ζέζε λα δηείδνπκε κε δηαπγείο αλαθνξέο ηηο βαζηθέο 

ζπγθείκελεο ηεο ζσθξαηηθήο ζεσξίαο πεξί ςπρήο, εάλ αλαηξέμνπκε ζηα δχν ππφ εμέηαζε 

θείκελα;  Ζ απάληεζή καο είλαη πξνθαλήο. Ζ θάζε ςπρή, ε νπνία θαηέξρεηαη ζηνλ ρψξν 

ησλ αηζζήζεσλ, θαηά πσο ιέγεηαη ζην Σπκπόζηνλ θαη ζηνλ Φαίδξνλ, απνβιέπεη λα 

επηζηξέςεη ζηηο αθεηεξηαθέο πξσηαξρέο ηεο. Ζ ελ ιφγσ πξννπηηθή, γλσζηνινγηθήο 

θαηαξράο πθήο – ζεζζαη / ζπλεῖλαη- , λνείηαη σο ζέαζε ηεο ηδέαο ζηνλ Φαίδξνλ, σο 

γφληκε επηθνηλσλία κε απηήλ, αιιά θαη  σο πλεπκαηηθή αλαδήηεζε, σο γέλλεζε θαη 

                                                           
46 Πβ. Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σ. 171. 

47 Πβ. Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σσ. 184- 185. 

48  Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σ. 201.  
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ηφθνο ζην Σπκπόζηνλ
49

.  Ζ απφπεηξα πάλησο ηεο επηζηξνθήο ηεο ςπρήο ζηηο νληνινγηθέο 

πξσηαξρέο ηεο, κνηάδεη θνπηψδεο θαη βαζαληζηηθή
50

. Βεβαίσο, ζηνπο ζεηηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο ηεο, σο έξσο δειαδή, θαηαγξάθνληαη ε αλδξεία, ε επηζπκία ηεο ζνθίαο 

σο ζηάζε ή επηινγή ακηγψο θηινζνθηθή
51

, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν έξσο ελ ηέιεη θαηαηείλεη 

ζην θάιινο πνπ απνξξέεη απφ ηελ απψηαηε ζνθία
52

.   

 Πάλησο, ηφζν ζην Σπκπόζηνλ φζν θαη ζηνλ Φαίδξνλ ηνλίδεηαη ξεηψο φηη ε 

επηζηξνθή ηεο ςπρήο ζηελ απφιπηε ελφηεηά ηεο, δελ είλαη εθηθηφ λα ζπληειεζηεί δηά 

κηαο επζείαο αλαθνξάο. Δθάζηε ςπρή πξέπεη λα δηαηξέμεη ην θάιινο ησλ ζσκάησλ, ζηνλ 

πξψην νληνινγηθφ αλαβαζκφ, γηα λα πςσζεί επαγσγηθά πξνο ην ηδεάην θάιινο
53

. 

πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη πξσηαξρηθά λα θαηά-λνήζεη ην ελνπνηεκέλν θάιινο ησλ 

ζσκάησλ, ηεο ηδέαο δειαδή απηψλ, έπεηηα –ζε έλαλ δεχηεξν αλαβαζκφ- λα νδεγεζεί απφ 

ηελ ηδέα ηνπ ζψκαηνο ζηελ ελνπνηεκέλε θχζε ησλ ςπρψλ. ε έλα ηξίην ζηάδην, ε 

γλσζηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο αξρίδεη λα πξνζιακβάλεη φξνπο ή λα ππεξεηεί 

ζπλζήθεο αλάινγεο κηαο δενληνινγηθήο εζηθήο, αθνχ ηψξα νη ςπρέο νδεγνχληαη ζην 

θάιινο πνπ απνξξέεη απφ ηα αλζξψπηλα «επηηεδεχκαηα» θαη απφ εθεί ζην θάιινο ηειηθά 

ησλ επηζηεκψλ, ζηελ απφιπηε επηηήδεπζε
54

.  

 Οδεχνληαο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ αξρψλ πνπ 

«ζηνηρεηνζεηνχλ» ηνλ πιαησληθφ ιφγν πεξί ηεο ςπρήο ζηα δχν ππφ εμέηαζε θείκελα, ζα 

πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ελ ιφγσ επηζηξεπηηθή δηαδηθαζία ησλ ςπρψλ ζηηο 

νληνινγηθέο απαξρέο ηνπο, ζπληζηά κία παηδαγσγία, κία δνθηκαζία ηεο ςπρήο πνπ 

απνβιέπεη θαζαξά ζηελ δηαπαηδαγψγεζή ηεο
55

. Καη, πξνθεηκέλνπ ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία 

                                                           
49 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σσ. 216- 217.  

50 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σ. 223. 

51 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σ. 260. 

52 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σ. 238.  

53 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σ. 272.  

54 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σ. 219.  

55 Ι. Θεοδωρακόπουλου, ό. π., σ. 224. 
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λα ζηεθζεί κε επηηπρία, ν παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα είλαη πνηνηηθά ή αμηνινγηθά 

αληίζηνηρνο ηεο θχζεο ησλ θαζνδεγνπκέλσλ, ηεο θχζεο ησλ ςπρψλ. Θείσλ θαηαβνιψλ 

νη ςπρέο, ζείνο σο πξνο ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ θαη ν παηδαγσγφο. Ζ Γηνηίκα ζην 

Σπκπόζηνλ ππνλνεί  σο παηδαγσγφ ησλ ςπρψλ ηνλ θηιφζνθν, ηνλ άλζξσπν εθείλν πνπ 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ έρεη θαηνξζψζεη έλα ηέιεην θαη νξηζηηθφ «θηέξσκα». Ο σθξάηεο 

ζηελ παιηλσδία ηνπ, νκηιεί πεξί ηνπ Γηφο, ηνπ αλψηαηνπ εγεκφλα ηεο φιεο ζπκπαληηθήο 

δηαθφζκεζεο. Βεβαίσο, ε ζετθφηεηα θαη ησλ δχν δελ ακθηζβεηείηαη επ’ νπδελί, νχηε σο 

θύζεη, νχηε αζθαιψο σο ζέζεη ( θηιφζνθνο ).  

 Οη σο άλσ αλαθνξέο καο επειπηζηνχκε φηη θαηέδεημαλ, έζησ θαη ζε αδξέο 

γξακκέο, ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ ζσθξαηηθνχ ιφγνπ γηα ηελ ςπρή. Βεβαίσο δελ 

κπφξεζαλ λα αλαδείμνπλ εηδηθά δεηήκαηα απηήο. Ωζηφζν, φπσο εμαξρήο επηζεκάλακε, ν 

ζηφρνο καο ήηαλ λα θηλεζνχκε, αθνξκψκελνη απφ ην Σπκπόζηνλ θαη ηνλ Φαίδξνλ ζηελ 

αλαδήηεζε θαη ζηελ παξνπζίαζε γεληθψλ αξρψλ επί ηεο ζσθξαηηθήο ζεσξίαο πεξί ηεο 

ςπρήο, φπσο εθείλεο ηεο θαηαγσγήο ηεο, ηεο θχζεο ηεο, ηνπ γλσζηνινγηθνχ, 

νληνινγηθνχ, εζηθνχ πξννξηζκνχ ηεο, ηνπ αμηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο. Καηά απηήλ 

ηελ πξνζέγγηζε ινηπφλ, ζα δηαηππψλακε ζπκπεξαζκαηηθά ηελ άπνςε, αλαθνξηθά κε ηελ 

ςπρή, φηη θαηέξρεηαη ζε έλαλ θφζκν «απνπιάλεζεο» γηα λα «πεξηπιαλεζεί». Ζ ελ ιφγσ 

«πεξηπιάλεζε» δελ πξφθεηηαη πνηέ λα πξνζιάβεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο κφληκεο θαη 

ζηαζεξάο «παξαπιάλεζεο», εθφζνλ, εθ ηεο νληνινγηθήο πθήο ηεο, ε ςπρή ζα ηελ 

ππεξβεί. Ζ ππέξβαζε απηή, λνείηαη σο επηζηξνθή ζηελ εδξαία θαηάζηαζή ηεο θαη ζα 

ζπληειεζηεί θαηά ην ρξνληθφ εθείλν δηάζηεκα πνπ ε ίδηα είλαη πξνεηνηκαζκέλε γηα έλα 

ηέηνην εγρείξεκα. Οπφηε, έλα δήηεκα πνπ ν ζσθξαηηθφο ιφγνο πεξί ςπρήο αθήλεη 

«αλνηθηφ» ζηελ νηθεία βνχιεζε θαη ειεπζεξία, είλαη απηφ ηεο θαηξηθφηεηαο, ηεο 

θαηάιιειεο ρξνληθήο πεξίζηαζεο πνπ ην επηζηξεπηηθφ «ηαμίδη» ηεο ζα ζπληειεζηεί.  

 Καηά ηελ δεχηεξε – εηδηθψλ θαηεπζχλζεσλ- παξάκεηξν ησλ επηζηεκνληθψλ- 

κεζνδνινγηθψλ αληρλεχζεψλ καο, ζα απνπεηξαζνχκε λα εμεηάζνπκε εάλ θαη θαηά πφζνλ 

ηα φζα, ζηα δχν ππφ εμέηαζε ρσξία ηνπ Σπκπνζίνπ θαη ηνπ Φαίδξνπ, δηακείβνληαη, είλαη 

αξθεηά ψζηε λα καο σζήζνπλ ζηελ ζπγθξφηεζε κηαο απηνηεινχο θαη ζπλεθηηθήο, θαηά 

ηα άιια, ζεσξίαο πεξί έξσηνο. Αο εθθηλήζνπκε, ινηπφλ, ηηο αλαθνξέο καο απφ ηελ πθή, 

απφ ηνπο πνηνηηθνχο δειαδή πξνζδηνξηζκνχο ηνπ έξσηνο. ην Σπκπόζηνλ ν έξσο 

απνθαιείηαη δαίκσλ θαη, σο ηέηνηνο επξίζθεηαη «εγθαζηδξπκέλνο» κεηαμχ ηνπ ζείνπ θαη 
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ηνπ θνζκηθνχ ρψξνπ, κεηαμχ δειαδή ζενχ ή ζεψλ θαη αλζξψπσλ
56

. Ωο ελδηάκεζε απηψλ 

νληφηεηα, είλαη ζαθέο πσο αληιεί ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηνπο ζενχο θαη κάιινλ, σο πξνο 

ηηο νληνινγηθέο αλαθνξέο ηνπ, έξρεηαη λα επηηειέζεη έλαλ εξγαιεηαθνχ ηχπνπ ξφιν, αθνχ 

απνβιέπεη ζηελ αλαγσγή ησλ θαησηέξσλ φλησλ πξνο ηελ επδαηκνλία, πξνο ηελ πεξηνρή 

δειαδή ησλ αλσηέξσλ ππνζηάζεσλ. Οπφηε, σο ελδηάκεζε νληφηεηα δηαζέηεη ραξαθηήξα 

ελνπνηεηηθφ
57

. Καηά ηελ γλσζηνινγηθή εθδνρή ηήο ελ ιφγσ ζέζεο, ν έξσο σο ελδηάκεζε 

νληφηεηα ελέρεη ζηελ ππφζηαζή ηνπ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ δχν αθξαίσλ 

ππνζηάζεσλ θαη, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ, ηεο ζνθίαο θαη ηεο ακαζείαο. Οπφηε ν έξσο 

ραξαθηεξίδεηαη θαη σο θηιφζνθνο, θαζφηη ζα «γεπκαηίζεη» κεηά ηεο ζνθίαο, εάλ θαη 

εθφζνλ ππεξβεί ηελ αξλεηηθή φςε πνπ ηνλ δηαθαηέρεη, εθείλε ηεο ακαζείαο
58

. Αλαθνξηθά 

κε ηελ αλζξψπηλε ςπρή ε αλσηέξσ άπνςε ζεκαίλεη πσο ε ίδηα ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ 

ην γλσζηηθφ κέξνο ηεο πιεξσζεί δηά ηεο θηινζνθίαο, δηά ηνπ θηινζνθηθνχ δειαδή 

έξσηνο, λα δηάγεη θαη εγθφζκην βίν επδαίκνλα αιιά θαη, έηη πεξαηηέξσ, ζείν
59

.  

 Απφ εζηθήο ηψξα απφςεσο, ν έξσο ζπληζηά θαηαξράο κία πξνεπηιεγκέλε εθ 

κέξνπο ησλ έιινγσλ φλησλ κπεηηθήο δηαδηθαζίαο, δηά ηεο νπνίαο «θαζαίξνληαη» απφ 

πάζεο θχζεσο κηαζκαηηθέο επηινγέο
60

. Κάζε έιινγε νληφηεηα «αλαβηβάδεηαη» εζηθά εάλ 

αθνινπζήζεη κε ζπλέπεηα ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ «ζηνηρεηνζεηνχλ» ηνλ θηινζνθηθφ έξσηα. 

Καη’ απηήλ ηελ έλλνηα ινηπφλ, κία ςπρή είηε αλαθέξεηαη ζε κία επζεία θάζεηε θαη 

ζηαζεξή αλαθνξά πξνο ην απψηαην Αγαζφ, νπφηε σο εγθφζκηα αγαζνπνηείηαη
61

, ή, ζε κία 

άιιε πεξίπησζε, αλαθέξεηαη θαη απνβιέπεη πξνο ηα εγθφζκηα πιήξε απεηθάζκαηα 

Απηνχ. Καη ζηελ δεχηεξε πάλησο πεξίπησζε, νδεγείηαη πξνο ηελ εζηθή πιεξφηεηά ηεο, 

πξνο ηελ εδνλή πνπ εθπεγάδεη – δηακέζνπ ηξίησλ- απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
62

.  

                                                           
56 ΠΛΑΤ., Συμπ., 202 d 11- e 6.  
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59 ΠΛΑΤ., Φαιδρ., 256 a 7- b 7.  

60 ΠΛΑΤ., Συμπ., 209 e 6- 7.  

61 ΠΛΑΤ., Συμπ., 206 a 10- 12.  

62 ΠΛΑΤ., Φαιδρ., 251 c 6- d 2.  



85 
 

 Σέινο, απφ αηζζεηηθήο απφςεσο ν έξσο ραξαθηεξίδεηαη σο επηζπκεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζηαδηαθά- αλαβαζκηζηηθά απνβιέπεη ζηελ νκνξθηά πνπ εθπεγάδεη απφ 

θάζε νλ ζείσλ θαηαβνιψλ. Ωο πξνο ηελ ελ ιφγσ ζπλάθεηα, ε εξσηηθή κέζεμε ζείνπ- 

αλζξσπίλνπ πξνβάιιεηαη ή εμεηθνλίδεηαη ζην Σπκπόζηνλ πξσηηζηψο αλαθνξηθά κε ηα 

σξαία ζψκαηα, έπεηηα πξνο ηηο σξαίεο πξάμεηο, απφ εθεί πξνο ηηο σξαίεο γλψζεηο, θαη, 

απφ απηέο, ζηελ κία θαη ελνπνηφ απηψλ, ζηελ γλψζε ηνπ απνιχηνπ Κάιινπο
63

. Οπφηε, 

θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ν έξσο θξηλφκελνο απφ απφςεσο αηζζεηηθήο, αλαδεηθλχεη έλα 

κέγηζην, θαηά ηελ άπνςή καο, δήηεκα: ε αηζζεηηθή σο αλαδεηεηηθή ηνπ Κάιινπο 

δηακνξθψλεη αλαιφγσο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ έξσηνο. Καη εδψ είλαη πνπ ν έξσο 

θαηαμηψλεηαη: ζηνπο απηφ- πεξηνξηζκνχο πνπ αθ’ εαπηνχ ζέηεη.  

Πεξαηψλνληαο ηελ, επί ηνπ ππνθεθαιαίνπ, πξνβιεκαηηθή καο εθηηκνχκε πσο 

ηθαλνπνηήζακε, θαηά ην εθηθηφ, ηα εξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ εμ αξρήο ζέζακε σο 

κεζνδνινγηθή αλαδήηεζε. Αλακβίβνια, ν πιαησληθφο Φαίδξνο θαη, ζπλαθφινπζα, ην 

Σπκπόζηνλ νκνηάδνπλ κε δχζβαηα εξεπλεηηθά κνλνπάηηα πνπ, φζν θαη λα ηα δηαβαίλεηο, 

εληνχηνηο δηαπηζηψλεηο πσο «φια δελ ηα είδεο». Σελ πιαησληθή Θζάθε δελ ηελ 

θαηέθηεζεο. Απηή φκσο είλαη θαη ε γνεηεία ηεο: ζε θάζε ηαμίδη κπζηηθηζηηθφ ηεο 

πιαησληθήο θηινζνθίαο, λα ληψζεηο φηη εθθηλείο απφ ηελ αξρή. Να ληψζεηο φηη ε Θζάθε, 

εδξαία θαη απφιπηε, ζε πεξηκέλεη λα ηελ εμεξεπλήζεηο. Καη ζπ λα κάρεζαη, μαλά θαη 

μαλά. Να ληψζεηο φηη πιεζηάδεηο θαη λα ‘λαη αθφκα καθξηά… Αο είλαη ινηπφλ… 

Δπειπηζηνχκε φηη ζχληνκα ζα επαλέιζνπκε…Πιήξεηο κάιινλ εκπεηξηψλ, ψξηκνη θαη 

απνθαζηζηηθνί πσο ε ηδηθή καο Θζάθε, ν ζηαζεξφο ιφγνο ηνπ παιηλσδνχ, αλακέλεη εθ 

λένπ ηελ «εξσηηθή» ζπλαλαζηξνθή καο.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ην θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία ε 

βηβιηνγξαθία ε παξαπνκπή γίλεηαη ζχκθσλα κε ην αξραίν θείκελν θαη φρη κε ην πξφηππν 

ηνπ Harvard.  
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