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Εισαγωγή  

 

Ο  Πλάτων αποτελεί τον πρώτο και έναν από τους λίγους φιλοσόφους, το έργο 

του οποίου κατέχουµε ακέραιο. Το σύνολο του πλατωνικού έργου, δηλαδή το 

πλατωνικό corpus, είναι γραµµένο σε διαλογική µορφή, ενώ ο πρωταγωνιστής των 

πλατωνικών διαλόγων, ως επί το πλείστον, είναι ο δάσκαλος του Πλάτωνα, 

Σωκράτης. Το φιλοσοφικό του έργο δηµιουργήθηκε σε ένα κλίµα αµφισβήτησης, το 

οποίο κυριάρχησε µετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέµου. Επρόκειτο για µια 

εποχή κατά την οποία αποσυντέθηκε η αθηναική δηµοκρατία, κλυδωνίστηκαν οι 

πολιτειακοί θεσµοί, οι παραδοσιακές αξίες και οι αρετές των Αθηνών. 

Σε ένα τέτοιο κλίµα αβεβαιότητας, ο κατεξοχήν πρωταγωνιστής των 

πλατωνικών διαλόγων, ο Σωκράτης, θέτει ερωτήµατα στα οποία αναζητεί 

απαντήσεις, προκειµένου να συγκροτήσει ένα θεµέλιο ηθικής στην ανθρώπινη ζωή. 

Συνακολούθως διαµορφώνονται τρία σηµαντικά θέµατα και αναλύονται ανάλογα από 

τους πρωταγωνιστές του διαλόγου, δηλαδη το θέµα της ψυχής, το θέµα του έρωτα και 

η σύγκριση ανάµεσα στη σοφιστική και τη ρητορική, µε την ανάλογη υποστήριξη του 

προφορικού λόγου. Παράλληλα µε τα πρωτεύοντα αυτά θέµατα, αναπτύσσονται και 

άλλα δευτερεύοντα, τα οποία µε τη σειρά τους στοχεύουν στην ανάδειξη της 

πρωταρχικής δοµής των τριών βασικών πλατωνικών εννοιών που προαναφέρθηκαν, 

µε κορυφαία ιδέα όλων την ιδέα του αγαθού.   

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη του Μύθου της ψυχής και του 

Μύθου του έρωτα, έτσι όπως παρουσιάζεται στον πλατωνικό διάλογο  Φαῖδρος. Πιο 

αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά του διαλόγου, δηλαδή η θεµατολογία του, η χρονολογική του 

τοποθέτηση και τα πρόσωπα που συµµετέχουν στον διάλογο. Στη συνέχεια, στο 

δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται ο τρόπος µε τον οποίο αντιλήφθηκε ο Πλάτων τον 

µύθο, δηλαδή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του φιλοσοφικού µύθου και ο 

σκοπός της χρήσης του από µέρους του φιλοσόφου.  

 Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αποτελούν τον πυρήνα µελέτης της 

συγκεκριµένης εργασίας. Συγκεκριµένα, στο τρίτο κεφάλαιο, µελετάται η έννοια της 
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ψυχής, έτσι όπως έγινε αντιληπτή από τους προγενέστερους του Πλάτωνα 

συγγραφείς, ενώ στη συνέχεια αποπειράται η παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο ο 

Πλάτων συνέλαβε την έννοια της ψυχής στον µύθο του Φαίδρου. Επιπλέον, στο 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται η σύγκριση της παρουσίασης της ψυχής 

στον Φαῖδρο µε την αντίστοιχη παρουσίαση στην πλατωνική Πολιτεία και 

συγκεκριµένα στην Αλληγορία του Σπηλαίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο µελετάται ο 

έρωτας σαν τρόπος αγωγής της ψυχής, καθώς και σαν µέσο καθοδήγησης προς την 

Ιδέα, µε µια ευρύτερη προσέγγιση της έννοιας του πλατωνικού Έρωτα. Στο τέλος του 

ίδιου κεφαλαίου επιχειρείται η παρουσίαση του πλατωνικού έρωτα στο Συµπόσιο.  

 Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται η προσέγγιση της επίδρασης 

της σοφιστικής και της ρητορικής, κατά της οποίας τάχθηκε ο Πλάτων, ο οποίος 

υποστήριξε την ανωτερότητα της διαλεκτικής. Γι αυτό τον λόγο µάλιστα «αναθέτει» 

την υπεράσπιση του προφορικού λόγου στον δάσκαλό του Σωκράτη, ο οποίος µέσα 

από την κριτική του στον λόγο του Λυσία,  αναδεικνύει τον λόγο και συγκεκριµένα 

την ανωτερότητα του προφορικού λόγου ως µέσο παιδείας της ψυχής.  
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1. Ο πλατωνικός Φαῖδρος 

1.1. Θεµατολογία 

 Είναι γεγονός ότι στους διαλόγους του ο Πλάτων δεν ασχολήθηκε 

αποκλειστικά µε ένα θέµα, αλλά σχεδόν σε όλους, εκτός από το βασικό θέµα που 

πραγµατεύεται, εισάγει και άλλα, τα οποία συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην 

ανάλυση του κεντρικού θέµατος. Αποτέλεσµα αυτού είναι να πετύχει τον τελικό του 

στόχο, αποδίδοντας παράλληλα ένα σύνολο νοηµάτων προς διερεύνηση. Έτσι  λοιπόν 

και στον πλατωνικό Φαῖδρο, το θέµα του έργου δεν µπορεί να οριστεί µε σαφήνεια 

εξαρχής. 1 

Στον συγκεκριµένο διάλογο, οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές, Φαίδρος και  

Σωκράτης, αφού περάσουν ανυπόδητοι την περιοχή του Ιλισού, κάθονται στη σκιά 

ενός πλατάνου. Στο σηµείο αυτό ξεκινούν αρχικά τη συζήτησή τους για τον ερωτικό 

λόγο του ρήτορα Λυσία, ο οποίος αποτελεί και τη βασική αφορµή του διαλόγου τους. 

Αρχικά, ο Σωκράτης διατυπώνει την επίκρισή του για τον λόγο και στη συνέχεια, 

κατόπιν παράκλησης του Φαίδρου κάνει λόγο για την ρητορική, για τον έρωτα και 

την ψυχή. Μέσω της παλινωδίας, προβαίνει µάλιστα στην παραβολή του λογικού 

µέρους της ψυχής (λογιστικόν) µε έναν ηνίοχο, ο οποίος προχωρεί µε τη βοήθεια ενός 

άρµατος (ξυνωρίς) το οποίο σέρνουν άλογα. Για την ακρίβεια, στην παλινωδία 

αναφέρει ότι το ένα άλογο είναι ήµερο, παραπέµποντας στο θυµοειδές µέρος της 

ψυχής και τιθασεύεται εύκολα φέρνοντας το άρµα στον κόσµο των Ιδεών, ενώ το 

άλλο άλογο, το οποίο παραπέµπει στο επιθυµητικόν µέρος της ψυχής, προσπαθεί να 

παρασύρει τον ηνίοχο και να µεταφέρει το άρµα στα γήινα και στα κατώτερα 

πράγµατα (253e-254e): « ὁ δ᾽ αὖ σκολιός, πολύς, εἰκῇ συµπεφορηµένος, κρατεραύχην, 

βραχυτράχηλος, σιµοπρόσωπος, µελάγχρως, γλαυκόµµατος, ὕφαιµος, ὕβρεως καὶ ἀλαζονείας 

ἑταῖρος, περὶ ὦτα λάσιος, κωφός, µάστιγι µετὰ κέντρων µόγις ὑπείκων…ὁ µὲν εὐπειθὴς τῷ 

ἡνιόχῳ τῶν ἵππων, ἀεί τε καὶ τότε αἰδοῖ βιαζόµενος, ἑαυτὸν κατέχει µὴ ἐπιπηδᾶν τῷ ἐρωµένῳ· 

ὁ δὲ οὔτε κέντρων ἡνιοχικῶν οὔτε µάστιγος ἔτι ἐντρέπεται, σκιρτῶν δὲ βίᾳ φέρεται, καὶ πάντα 

πράγµατα παρέχων τῷ σύζυγί τε καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάζει ἰέναι τε πρὸς τὰ παιδικὰ καὶ µνείαν 

                                                           

1 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 27 
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ποιεῖσθαι τῆς τῶν ἀφροδισίων χάριτος…ὁ µὲν ὑπ᾽ αἰσχύνης τε καὶ θάµβους ἱδρῶτι πᾶσαν 

ἔβρεξε τὴν ψυχήν, ὁ δὲ λήξας τῆς ὀδύνης, ἣν ὑπὸ τοῦ χαλινοῦ τε ἔσχεν καὶ τοῦ πτώµατος, µόγις 

ἐξαναπνεύσας ἐλοιδόρησεν ὀργῇ… ὁ δ᾽ [254e] ἡνίοχος ἔτι µᾶλλον ταὐτὸν πάθος παθών, ὥσπερ 

ἀπὸ ὕσπληγος ἀναπεσών, ἔτι µᾶλλον τοῦ ὑβριστοῦ ἵππου ἐκ τῶν ὀδόντων βίᾳ ὀπίσω σπάσας 

τὸν χαλινόν, τήν τε κακηγόρον γλῶτταν καὶ τὰς γνάθους καθῄµαξεν καὶ τὰ σκέλη τε καὶ τὰ ἰσχία 

πρὸς τὴν γῆν ἐρείσας ὀδύναις ἔδωκεν». 

Στο σηµείο αυτό προβάλλεται η προσπάθεια του ηνίοχου να µην υπερισχύσει 

το δεύτερο άλογο, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα εξαθλιωθεί η ψυχή. Η θεωρία σε 

σχέση µε την ψυχή σχετίζεται µε τη διάκριση των τάξεων στην Πολιτεία.2 

Όσον αφορά στη δοµή του έργου, αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο Πλάτων 

αρχίζει µια συζήτηση για τον έρωτα, ενώ συνεχίζει µε τον µύθο της ψυχής και µε τον 

µύθο του έρωτα, ενώ αµέσως µετά πραγµατεύεται τις σχέσεις µεταξύ φιλοσοφίας και 

ρητορικής. Αν και το κεντρικό θέµα του έργου είναι ο έρωτας, ωστόσο περνάει µέσα 

από τρία επίπεδα, έως ότου να φτάσει στην πλήρη αποτύπωσή του. Συγκεκριµένα το 

πρώτο µέρος του πλατωνικού διαλόγου περιλαµβάνει τρεις λόγους για τον έρωτα. Ο 

πρώτος λόγος εκφέρεται από τον Φαίδρο που εκφωνεί τον λόγο του Λυσία (230e-

234c), µε σκοπό να εκφράσει τη θέση ότι ο έρωτας αποτελεί µια αγιάτρευτη µανία, 

γίνεται βλαβερός στην ερωτική σχέση και έτσι προτείνεται η αναζήτηση αµοιβαίας 

ωφέλειας. Ο Σωκράτης στη συνέχεια επικρίνει τον συγκεκριµένο λόγο και έτσι 

αναπτύσσεται ο πρώτος του λόγος (237b- 241d). 

Στον πρώτο του λόγο, φαίνεται ότι συνδέεται αρκετά µε τον λόγο του Λυσία. 

Για την ακρίβεια, τίθεται το θέµα της παιδεραστίας, το οποίο ο Σωκράτης φαίνεται 

ότι αντιµετωπίζει µε ορθό τρόπο, δεδοµένου ότι δεν καταδικάζει την επικοινωνία του 

παιδαγωγού µε το νέο, αλλά αντιλαµβάνεται αυτήν περισσότερο ως πνευµατική έλξη, 

χωρίς αναφορά στη σαρκική απόλαυση. Με αφορµή το συγκεκριµένο ζήτηµα, ο 

Σωκράτης µέσω της διαλεκτικής του φιλοτεχνεί την ανθρώπινη ψυχή µε τα 

χαρακτηριστικά που µπορούν να τη διέπουν. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ψυχή 

ενεργεί ορθά όταν το λογικό της τµήµα καθυποτάσσει το επιθυµητικό και τις άλογες 

δυνάµεις του, ενώ προβάλλει την µανία ως ωφέλιµη για το ανθρώπινο είδος. Σε αυτή 

την περίπτωση, φαίνεται ότι αναφέρεται στην ποιητική µανία, η οποία έχει ένα 

βασικό αποτέλεσµα, δηλαδή την δηµιουργία και παραγωγή όµορφων έργων  σε όλα 

                                                           

2 Green, 1918: 57.  
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τα επίπεδα ανθρώπινης δράσης, δηλαδή στην ποίηση, στη νοµοθεσία και στη 

φιλοσοφία. 3 Ο λόγος του Σωκράτη ήδη από την αρχή του µάλιστα, προϊδεάζει τον 

αναγνώστη για τον λόγο που θα στιγµατίσει τη µανία και θα οδηγήσει τον άνθρωπο 

στην κάθαρση. 4 

Το πέρασµα από τον λόγο του Λυσία στον δεύτερο λόγο του Σωκράτη γίνεται 

µέσω του πρώτου του λόγου. Σε αυτόν, ο Σωκράτης προετοιµάζει τους αναγνώστες 

σχετικά µε τη δύναµη του αισθησιακού έρωτα, τη ρητορική και την τέχνη του λόγου, 

καθώς και για τη λειτουργικότητά τους εν γένει. Ο πλατωνικός στοχασµός βρίσκεται 

στην κορύφωσή του στον δεύτερο λόγο του Σωκράτη, δηλαδή στην παλινωδία (244a-

256c), στην οποία ο φιλόσοφος συνθέτει µε τον λόγο του τον ύµνο της ψυχής και του 

έρωτα. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος του Σωκράτη εξετάζει τον ωραίο λόγο, 

αντιπαραβάλλοντάς τον µε τον άσχηµο και αισχρό λόγο (258d): « τοῦτο µὲν ἄρα παντὶ 

δῆλον, ὅτι οὐκ αἰσχρὸν αὐτό γε τὸ γράφειν λόγους». 

Στην Παλινωδία ο Σωκράτης προβαίνει στην εξιδανίκευση του έρωτα και 

στην περιγραφή της ανόδου της ψυχής προς την ιδέα. Προκειµένου να ισχυροποιήσει 

τη θέση αυτή, αντιπαραβάλλει τον συγκεκριµένο έρωτα µε τον έρωτα που υπάρχει 

ανάµεσα στον δάσκαλο και στον µαθητή, καθώς και την αγάπη που εντοπίζεται 

ανάµεσά τους. Στη συγκεκριµένη σχέση είναι χαρακτηριστική η προσπάθεια του 

δασκάλου να µυήσει τον άνθρωπο στη θέαση της ιδέας µέσω του έρωτα, ο οποίος 

είναι εξαγνισµένος και οδηγεί το µαθητή στην κατάκτησή της. 5  

Έτσι, τα δύο βασικά θέµατα τα οποία πραγµατεύεται ο Πλάτων στον διάλογο 

Φαίδρος είναι ο έρωτας µε τους τρεις προαναφερθέντες λόγους και ο λόγος, τα οποία 

καλύπτονται στο πρώτο και δεύτερο µέρος του διαλόγου αντίστοιχα.6 Η σύνδεση 

µεταξύ τους είναι εµφανής, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι η τέχνη του λόγου 

οδηγεί εν τέλει τον µαθητή στην αληθή γνώση. Στο σηµείο αυτό µάλιστα έγκειται και 

η διαφορετική προσέγγιση του λόγου, καθώς αφενός ο Λυσίας αντιλαµβάνεται την 

τέχνη της Ρητορικής ως την τέχνη, η οποία εκπαιδεύει τον µαθητή στη δηµιουργία 

λόγων, µε απώτερο στόχο την πειθώ και έτσι καθίσταται ικανός να παραπλανά τον 

συνοµιλητή του µέσα από τη χρήση κατάλληλων λόγων. Ο Σωκράτης αφετέρου 

                                                           

3 Taylor, 2003: 361 
4 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 27 
5 Guthrie, 2000: 414-417 
6
 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 27-29 
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επικαλείται τη χρήση της γνήσιας τέχνης του λόγου, η οποία έχει σκοπό την εύρεση 

της αλήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σωκράτης αναζητεί την πραγµατική φύση του 

έρωτα, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο συµβάλλει στην κατάκτηση της παιδείας 

και της αλήθειας, µε αποτέλεσµα εν τέλει η αληθής τέχνη του λόγου να αποτελεί τον 

ασφαλέστερο τρόπο προσέγγισης. Πρόκειται εξάλλου για το βασικό σηµείο στο οποίο 

έγκειται και η διαφορά ανάµεσα στην Ακαδηµία του Πλάτωνα και στις ρητορικές 

σχολές της εποχής του. 7  

 

 

1.2. Χρονολογική τοποθέτηση διαλόγου 

Ο Φαῖδρος αποτελεί έναν από τους διαλόγους που έγραψε ο φιλόσοφος όταν 

βρισκόταν σε ώριµη ηλικία. Το έργο πιθανώς να γράφτηκε πριν από το 370 π.Χ., 

δηλαδή πριν από το δεύτερο ταξίδι του στη Σικελία.8 Στον συγκεκριµένο διάλογο 

γίνεται φανερή για άλλη µια φορά η καλλιτεχνική πλαστική ικανότητα που διαθέτει ο 

Πλάτων στο ολοκληρωµένο της ύψος, πριν ξεκινήσει να γίνεται εµφανής η χαλάρωση 

που παρατηρείται στου όψιµους διαλόγους του. Όσον αφορά στον χρόνο δράσης του 

έργου, υπολογίζεται ότι εντάσσεται το χρονικό διάστηµα 410-400 π.Χ.. Την περίοδο 

αυτή ο Σωκράτης βρισκόταν στην ηλικία των εξήντα χρονών τουλάχιστον, ενώ ο 

Φαίδρος πλησίαζε την ηλικία των σαράντα ετών, παρά το γεγονός ωστόσο ότι 

παρουσιάζεται στο διάλογο ως νεαρός.9 

 

1.3. Τα πρόσωπα του διαλόγου 

Στον διάλογο Φαῖδρο του Πλάτωνα συµµετέχουν αποκλειστικά δύο πρόσωπα, 

ο Σωκράτης και ο Φαίδρος. Όπως και στους υπόλοιπους πλατωνικούς διαλόγους, έτσι 

και στον συγκεκριµένο, ο Σωκράτης προβάλλεται και συµµετέχει καθ’ όλη τη 

διάρκειά του. Αποτελεί όχι µόνο ένα ιστορικό πρόσωπο, αλλά και τη «φωνή» του 

ίδιου του Πλάτωνα, καθώς αναπαράγει τις ιδέες και τις σκέψεις του µαθητή του σε 

                                                           

7 Guthrie, 2000: 412-414 
8
 Bormann, 2006: 12 

9 Taylor, 2003: 350.  
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όλο τον διάλογο. Η παρουσίασή του γίνεται µε απλότητα, ενώ φαίνεται να αναζητεί 

τη σοφία και να περιφρονεί τα υλικά αγαθά της ζωής. Επιπλέον, προβάλλεται µε 

εµφανή τρόπο η ζωντάνια του, ο ενθουσιασµός του, η διάθεσή του να φιλοσοφήσει 

και να συζητήσει για κάθε θέµα και κυρίως για τον έρωτα. Όπως φαίνεται και από 

τον ίδιο το διάλογο, χαρακτηρίζεται ως εραστής και φίλος των λόγων (236e4-5): 

«βαβαῖ, ὦ µιαρέ, ὡς εὖ ἀνηῦρες τὴν ἀνάγκην ἀνδρὶ φιλολόγῳ ποιεῖν ὃ ἂν κελεύῃς» .Το 

ενδιαφέρον στοιχείο του διαλόγου είναι το γεγονός ότι παρουσιάζονται διαστάσεις 

του χαρακτήρα του, οι οποίες δεν εντοπίζονται σε άλλο διάλογο, όπως για 

παράδειγµα οι θέσεις του για την ρητορική και για την ποιητική.  

 Το δεύτερο βασικό πρόσωπο, από το οποίο έχει και το όνοµά του ο διάλογος, 

είναι ο νεαρός Φαίδρος, µαθητής του Σωκράτη. Ο Φαίδρος ήταν γιος του Πυθοκλή, 

από τον δήµο Μυρρινούντα και ήταν γόνος εύπορης οικογένειας.   Πρόκειται για έναν 

νέο, ο οποίος διακρίνεται για την όρεξη και τη φιλοµάθειά του, για την αγάπη και το 

θαυµασµό του απέναντι στον Σωκράτη, ενώ συνάµα δείχνει να εντυπωσιάζεται από 

κάθε πνευµατικό άνδρα της εποχής και διακρίνεται για τα πνευµατικά και τα 

σωµατικά του χαρίσµατα. Ένα ακόµη βασικό του χαρακτηριστικό ήταν το πάθος του 

για τους λόγους και κυρίως για τη ρητορική. Έδειχνε λοιπόν ιδιαίτερη έφεση στην 

πνευµατική καλλιέργεια, ωστόσο εστίαζε στην επιφανειακή πρόσληψη της γνώσης, 

µε αποτέλεσµα να στερείται κριτικής σκέψης, καθώς και πνευµατικής συγκρότησης.  

 Ο Λυσίας, τέλος, αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο δεν παρουσιάζεται άµεσα 

στον διάλογο, αλλά η µορφή του είναι παρούσα, µέσα από τον λόγο και µέσα από τις 

αναφορές στο πρόσωπό του. Ήταν γιος του Κέφαλου, µέτοικου από τις Συρακούσες 

και αποτελούσε έναν µεγάλης φήµης ρήτορα και λογογράφο την εποχή του Πλάτωνα. 

∆ίδασκε τη ρητορική τέχνη έναντι πληρωµής και η φήµη του ήταν αρκετά 

διαδεδοµένη.10 

 

 

 

 

                                                           

10 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 84.  
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2. Ο φιλοσοφικός µύθος του Πλάτωνα 

 

 Ο µύθος αποτελούσε ένα συχνό µέσο της σοφιστικής και της ποίησης στην 

αρχαία Ελλάδα, ακόµη και πριν από τον Πλάτωνα. Η διάδοσή του γινόταν συνήθως 

από στόµα σε στόµα και από τη µια γενιά στην άλλη. Η χρήση του από µέρους των 

σοφιστών σχετιζόταν κυρίως µε την ερµηνεία όσων δεν µπορούσαν να ειπωθούν µε 

τα λόγια, ενώ η παρουσίασή τους γινόταν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται 

πραγµατική. Ωστόσο, αποτέλεσµα της πρακτικής αυτής ήταν η σύγχυση µεταξύ των 

ορίων του µύθου και του λόγου. Συχνά µάλιστα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε η διαµάχη 

ανάµεσα σε φιλοσόφους αφενός και σοφιστές και ποιητές αφετέρου, ότι η χρήση των 

µύθων γινόταν όχι για εκπαιδευτικούς και διδακτικούς λόγους, αλλά προκειµένου να 

προκληθούν οι συναισθηµατικές εξάρσεις των ακροατών. Μια ακόµη κατηγορία που 

επέρριπταν συχνά στον µύθο, ήταν ότι οι σοφιστές και οι ποιητές, µέσα από τους 

µύθους διαφθείρουν το ήθος των ακροατών, καθώς δεν δίδασκαν την αλήθεια µε 

επιχειρήµατα.11 Αντιθέτως, η τάση τους ήταν να κολακεύουν τους ακροατές, οι 

οποίοι εξύψωναν συχνά τις πράξεις των ηρώων χωρίς να γνωρίζουν καθαρά την 

αλήθεια. 12 

 Η συγκεκριµένη διαµάχη λάµβανε σταδιακά µεγαλύτερη έκταση και 

αντιστοιχούσε στη διαµάχη συναισθήµατος και νόησης. Συγκεκριµένα, οι φιλόσοφοι 

υποστήριζαν τη λογική επεξεργασία των δεδοµένων, ενώ οι ποιητές µυθολογούσαν 

περισσότερο µε βάση τη διαίσθησή τους και οι ρήτορες φαίνεται ότι κατά βάση 

χρησιµοποιούσαν τον µύθο, προκειµένου να πείσουν, χωρίς να αναγνωρίζουν σε 

αυτόν τον αληθινό του εκπαιδευτικό ρόλο. Η θέση του Πλάτωνα ήταν 

χαρακτηριστική ως προς αυτό, καθώς έβαλε ένα τέλος στη διαµάχη ανάµεσα σε 

φιλοσόφους και σε ποιητές και ρήτορες. Συγκεκριµένα επανατοποθέτησε τον µύθο 

στην κατάλληλη θέση, στη θέση που του ταίριαζε και υπέδειξε την αληθινή και 

                                                           

11
 Πελεγρίνης, 1997: 52-58 

12 Morgan, 2000: 155 
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διδακτική ποίηση ενάντια στη µη διδακτική, στη συγκινησιακή.13 Προκειµένου να το 

πετύχει αυτό συνύφανε στα έργα του τον µύθο και τον λόγο και έκανε για την 

ακρίβεια τον πρώτο µέρος του δεύτερου. 14 Η συγκεκριµένη τάση παρατηρείται στα 

περισσότερα έργα του Πλάτωνα, όπως στους διαλόγους Πρωταγόρα (317e-328d) και  

Πολιτεία (357a-362c).   

 Πρόκειται µάλιστα για έναν από τους λόγους διαφοροποίησης των 

πλατωνικών από τους παραδοσιακούς µύθους. Εκ πρώτης όψεως και ανάγνωσης 

λοιπόν φαίνεται ότι έχουν αρκετά στοιχεία από αυτούς, ωστόσο σύντοµα διαπιστώνει 

κανείς ότι τοποθετούνται σε ένα άλλο ηθικό επίπεδο, µε διαφορετική διδακτική 

διάσταση. Η χρήση του µύθου σε αυτό το πλαίσιο επιτυγχάνει µια ακόµη σηµαντική 

λειτουργία, δηλαδή αντιπαρέρχεται των εµποδίων που θα συναντούσε ο λόγος του 

φιλοσόφου, δηλαδή η διαλεκτική. Έτσι όταν η διαλεκτική δεν είναι σε θέση να 

φανερώσει την αλήθεια σε όσους δεν την γνωρίζουν, ο µύθος την παρουσιάζει όχι µε 

την πραγµατική της διάσταση, αλλά µε µια ή περισσότερες εικόνες. Ωστόσο ο µύθος 

του Πλάτωνα δεν είναι διαχωρισµένος από τη διαλεκτική και από τα επιχειρήµατά 

της, αλλά αντιθέτως συµβάλλει στην κατανόηση των επιχειρηµάτων αυτών, στην 

διατύπωση και στην ολοκλήρωσή τους. 15 

 ∆εδοµένης της παραπάνω τακτικής του Πλάτωνα, συχνά οι µελετητές 

διαχώριζαν τον πλατωνικό µύθο από τη φιλοσοφική του διάσταση. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε τους  Said et al, ο Πλάτων, προκειµένου να ερµηνεύεσει θέµατα σχετικά 

µε τη νόηση, τα οποία δεν ήταν εφικτό να γίνουν κατανοητά από τον λόγο, 

χρησιµοποίησε τον µύθο. Ο µύθος του Πλάτωνα συνέβαλε στην αποκάλυψη της 

αλήθειας του έργου του και ήταν ένας τρόπος να µεταδώσει ο ίδιος την 

πραγµατικότητα στην ψυχή που βρισκόταν στο σώµα. ∆εδοµένου µάλιστα ότι η ψυχή 

αδυνατεί να δει την αλήθεια, ο Πλάτων χρησιµοποίησε έναν µύθο µε τον οποίο 

µπορούσε να αναπαραστήσει την πραγµατικότητα και να της αποδώσει την αληθινή 

της διάσταση. Ο συγκεκριµένος µύθος δεν ήταν ποιητικός, αλλά αποτελούσε το 

βασικό εργαλείο µε το οποίο ο φιλόσοφος συνδύαζε τον αισθητό µε τον νοητό κόσµο. 

Πρόκειται λοιπόν για την µετάπλαση του µυθολογικού µύθου στον φιλοσοφικό.16  Ο 

                                                           

13 Θεοδωρακόπουλος, 2010:  287 
14 Green, 1918: 6 
15 Morgan, 2000: 158 
16 Said et al, 2001: 80-81 
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φιλόσοφος, λοιπόν,  χρησιµοποιεί τον µύθο για να υποστηρίξει αυτά που δεν είναι 

δυνατόν να αποδειχθούν θεωρητικά. Όταν αντιληφθεί ότι η εννοιολογική διατύπωση 

της γνώσης φτάνει στα όριά της, καταφεύγει στον µύθο για να αισθητοποιήσει τη 

γνώση µε εικόνες. Ο Πλάτων στον µύθο διαθέτει όλη τη δύναµη της ανεξάντλητης 

ποιητικής του φαντασίας, ώστε να ξεχωρίζει η τέλεια αισθητική πλαστουργία του 

µύθου. ∆ε χρησιµοποιεί τον λόγο για να ορίσει την ιδέα, το µεγάλο αρχέτυπο της 

ζωής και του κόσµου, αλλά την αναπαριστά εφευρίσκοντας έναν µύθο. Η εικόνα 

λαµβάνει τη θέση του λόγου, ο οποίος έχει προηγηθεί και έχει προετοιµάσει τον 

αναγνώστη να υποδεχθεί τον µύθο. Με την εικόνα ερµηνεύεται η θεωρία µέσα στην 

ψυχή του και αποκαλύπτεται η αλήθεια. Η ψυχή έχει διανύσει τη µακρινή πορεία της 

διαλεκτικής και είναι εργασµένη µε τον καθαρό λόγο. Γι ΄ αυτό ο µύθος δεν είναι ένα 

πρόσκαιρο υποκατάστατο της αλήθειας, αλλά αιώνιο όραµά της. Λόγος και µύθος 

στον Πλάτωνα δεν είναι κατά τον Θεοδωρακόπουλο απλοί τρόποι του λέγειν, όπως 

του σοφιστή, µήτε µπορεί ο ένας ν΄ αντικαταστήσει τον άλλο. Ο καθένας έχει 

αυθυπαρξία και απόλυτη σηµασία, γιατί άλλη πηγή της ψυχής γεννάει τον λόγο και 

άλλη τον µύθο. Τον δρόµο της γνώσης τον ανοίγει ο διάλογος, όπου το εγώ 

συνεργάζεται µε το εσύ για την εύρεση της αλήθειας, ενώ ο µύθος σταµατά τον 

διάλογο, επιβάλλει αργία στον λόγο και ανάβει το φανταστικό της ψυχής. Τα όραµα 

της ψυχής δε θα µπορούσε να αποδοθεί πιο αληθινό παρά µε την εξιστόρηση του 

µύθου. 

            Στη σύγχρονη έρευνα ο µύθος του Πλάτωνα εκλαµβάνεται ως µια µορφή της 

φιλοσοφικής έκφρασής του. Όσον αφορά στον επιµέρους διαχωρισµό τους, σύµφωνα 

µε τον Frutiger οι µύθοι διακρίνονται σε αλληγορικούς, γενεσιολογικούς και 

παραεπιστηµονικούς. Το πιθανότερο ωστόσο είναι ότι κάθε πλατωνικός µύθος έχει 

αλληγορικά, γενεσιολογικά και παραεπιστηµονικά στοιχεία. Η διαίρεση των µύθων 

σε τρεις κατηγορίες λοιπόν φαίνεται ότι διασπά την ενότητα και το όλον του κάθε 

µύθου για χάρη µιας συγκεκριµένης λειτουργίας, δηλαδή για µια από τις τρεις 

προαναφερθείσες, αλληγορική, παραεπιστηµονική, γενεσιολογική. Ωστόσο αυτό δεν 

είναι εφικτό να γίνει, δεδοµένου µάλιστα ότι ένας πλατωνικός µύθος θεωρείται κάτι 

παραπάνω από τα µέρη που τον απαρτίζουν, καθώς είναι ένας δίαυλος των 

µηνυµάτων που προβάλει κάθε φορά ο Πλάτων. Σύµφωνα µε τη Morgan µάλιστα, ο 

πλατωνικός µύθος χωρίζεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, δηλαδή στον παραδοσιακό 
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µύθο που σχετίζεται µε όσα αναφέρουν οι ποιητές και στον εκπαιδευτικό ή διδακτικό 

µύθο που βοηθά στην άσκηση του κοινωνικού ελέγχου. 17 

Η πρώτη κατηγορία µύθων είναι αυτή που έχει γραφεί από ποιητές όπως ο 

Όµηρος και ο Ησίοδος, σύµφωνα µε τους οποίους ο µύθος είναι ένα παραµύθι µε 

ανήθικη διάσταση. Την άποψή του για τη συγκεκριµένη κατηγορία µύθων αναλύει ο 

Πλάτων στην Πολιτεία του (377d5-9): «Οὓς ῾Ησίοδός τε, εἶπον, καὶ ῞Οµηρος ἡµῖν 

ἐλεγέτην καὶ οἱ ἄλλοι ποιηταί. οὗτοι γάρ που µύθους τοῖς ἀνθρώποις ψευδεῖς 

συντιθέντες ἔλεγόν τε καὶ λέγουσι». Σε αυτό το πλαίσιο µάλιστα γίνεται αντιληπτή και 

η διαφορά µεταξύ µυθολογικού και φιλοσοφικού µύθου. Σύµφωνα µε τον 

Θεοδωρακόπουλο µάλιστα ο µύθος δεν έχει αλληγορικά στοιχεία, αλλά αποτελεί µια 

αυθύπαρκτη αισθητική µορφή, η οποία ανάγεται στην ψυχή και στην προσπάθειά της 

να συλλάβει την ιδέα.18 

Η αντίθεση του Πλάτωνα στη συγκεκριµένη οµάδα µύθων έγκειται στο 

γεγονός ότι δεν προάγουν την ηθικότητα, ούτε καθοδηγούν τους πολίτες στο να 

τηρήσουν τα καθήκοντά τους. Έτσι ο Πλάτων τίθεται υπέρ της δεύτερης κατηγορίας 

των µύθων, δηλαδή αυτών που έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Ακόµη και αν δεν είναι 

αληθινοί, είναι σηµαντικό να είναι εγκωµιαστικοί απέναντι στους θεούς και στους 

ενάρετους ανθρώπους και να ελέγχονται από την πολιτεία, διατηρώντας την ηθική 

τους διάσταση, όπως αναφέρει στο οµώνυµο έργο του (Πολιτεία, 607 a4): « φιλεῖν µὲν 

χρὴ καὶ ἀσπάζεσθαι ὡς ὄντας βελτίστους εἰς ὅσον δύνανται, καὶ συγχωρεῖν ῞Οµηρον 

ποιητικώτατον εἶναι καὶ πρῶτον τῶν τραγῳδοποιῶν, εἰδέναι δὲ ὅτι ὅσον µόνον ὕµνους 

θεοῖς καὶ ἐγκώµια τοῖς ἀγαθοῖς ποιήσεως παραδεκτέον εἰς πόλιν· εἰ δὲ τὴν ἡδυσµένην 

Μοῦσαν παραδέξῃ ἐν µέλεσιν ἢ ἔπεσιν, ἡδονή σοι καὶ λύπη ἐν τῇ πόλει βασιλεύσετον 

ἀντὶ νόµου τε καὶ τοῦ κοινῇ ἀεὶ δόξαντος εἶναι βελτίστου λόγου». 

Αυτό το είδος των µύθων είναι δυνατόν να συντίθεται όχι µόνο από τους 

ποιητές, αλλά και από τους ίδιους τους φιλοσόφους µε τέτοιο τρόπο µάλιστα ώστε να 

αντιτίθεται στον τρόπο που δηµιουργούν τους µύθους οι ρήτορες και διατηρώντας 

συνάµα τον εκπαιδευτικό και διδακτικό του χαρακτήρα απέναντι στην απλή πειθώ. 

Επηρεασµένη από την κατάσταση αυτή, η Morgan κάνει λόγο για τους πλατωνικούς 

µύθους και αναφέρει ότι πρόκειται για φιλοσοφικούς µύθους, καθώς µάλιστα είναι 

                                                           

17 Morgan, 2000: 162, Θεοδωρακόπουλος, 2010: 287 
18

 Θεοδωρακόπουλος, 2002: 287 
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δεµένοι µε τη λογική ανάλυση και µε τα επιχειρήµατα του κάθε διαλόγου. Το 

πιθανότερο ωστόσο είναι οι πλατωνικοί διάλογοι να µην περιορίζονται αυστηρά σε 

µια κατηγορία, αλλά να έχουν στοιχεία και από τις τρεις. Το γεγονός αυτό αποδίδεται 

καταρχήν στην ποιητική ή µιµητική διάσταση του κάθε µύθου, καθώς σε αντίθετη 

περίπτωση δεν θα διακρινόταν από τη διαλεκτική. Επιπλέον κάθε µύθος διατηρεί την 

ηθική και αλληγορική του διάσταση, ενώ παράλληλα κάθε πλατωνικός µύθος 

λαµβάνει το δικό του νόηµα ως µέρος ενός διαλεκτικού επιχειρήµατος, αν και 

µπορούν να γίνουν κατανοητοί και ανεξάρτητα από το συγκεκριµένο κάθε φορά 

πλαίσιο στο οποίο λαµβάνονται. 19 

 Προκειµένου να µεταδοθεί ο µύθος στην αρχαία Ελλάδα, ήταν σηµαντικό να  

εξιστορείται από γυναίκες ή από ηλικιωµένους και να απευθύνεται σε παιδιά ή σε 

νεότερους ακροατές. Το γεγονός αυτό αποδίδεται, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα στο 

γεγονός ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα δεκτικά και έτσι αποτελούν τους ιδανικούς 

αποδέκτες των µύθων, ενώ οι ηλικιωµένοι από την άλλη είναι οι πιο κατάλληλοι στο 

να εκπέµψουν τους µύθους, καθώς δεδοµένης της εµπειρίας τους αναπτύσσουν 

σηµαντική επικοινωνιακή δυνατότητα.20 Η µετάδοση του µύθου ωστόσο δεν έχει ως 

αποδέκτες µόνο τα παιδιά, αλλά και ένα µεγάλο µέρος των ενηλίκων, καθώς στην 

πλειονότητά τους κυριαρχεί το επιθυµητικό κοµµάτι, δηλαδή αυτό που σχετίζεται µε 

τα συναισθήµατα. Έτσι λοιπόν, οι φιλόσοφοι, οι οποίοι λειτουργούν µε το λογιστικό 

µέρος της ψυχής και οι µύθοι τους είναι ιδιαιτέρως σηµαντικοί για τα παιδιά και για 

τους ενηλίκους, καθώς µπορούν να προάγουν το ηθικό και το κοινωνικό συµφέρον. 21 

Ο πλατωνικός µύθος µάλιστα επιτελεί µια διπλή λειτουργία, καθώς ενέχει 

τόσο σοβαρά όσο και παιγνιώδη στοιχεία. Η σοβαρή διάσταση του µύθου σχετίζεται 

µε το βαθµό που επαληθεύεται στο επίπεδο του λόγου, δηλαδή ο βαθµός που 

ανταποκρίνεται στην εξωτερική πραγµατικότητα. Αντιθέτως, η παιγνιώδης διάστασή 

του δεν αλλάζει την πραγµατικότητα και αντιστοιχεί στη µίµηση. Έτσι ο Πλάτων 

περνάει από τη σχέση που ανιχνεύεται µεταξύ της µίµησης και του παιχνιδιού, στη 

σχέση µεταξύ του παιχνιδιού και της µίµησης του µύθου. Ο µύθος λοιπόν κάποιες 

                                                           

19 Morgan, 2000: 159-163. 

 
20 Brisson, 2003: 62-63 
21 Brisson, 2003: 75 
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φορές θεωρείται παιχνίδι, ενώ άλλες φορές σοβαρή δραστηριότητα, ενώ η διαλεκτική 

είναι από τη φύση της η σοβαρή δραστηριότητα του φιλοσόφου και έχει σαν σκοπό 

την αληθινή γνώση του όντος χωρίς µιµητικό ή παιγνιώδη χαρακτήρα.22 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του φιλοσοφικού µύθου του Πλάτωνα 

αποτελεί η υιοθέτηση στοιχείων από τις Μούσες. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει στο 

δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας του, ο µύθος εξοµοιώνεται µε το λόγο όσο τουλάχιστον 

τοποθετείται στον χώρο της µουσικής, συµπεριλαµβάνοντας σε αυτό το πλαίσιο την 

αρµονία και το ρυθµό. (Πολιτεία, 4, 376e6-377a8): «Τίς οὖν ἡ παιδεία; ἢ χαλεπὸν 

εὑρεῖν βελτίω τῆς ὑπὸ τοῦ πολλοῦ χρόνου ηὑρηµένης; ἔστιν δέ που ἡ µὲν ἐπὶ σώµασι 

γυµναστική, ἡ δ’ ἐπὶ ψυχῇ µουσική.῏Αρ’ οὖν οὐ µουσικῇ πρότερον ἀρξόµεθα 

παιδεύοντες ἢ γυµναστικῇ; Μουσικῆς δ’, εἶπον, τιθεῖς λόγους, ἢ οὔ; Λόγων δὲ διττὸν 

εἶδος, τὸ µὲν ἀληθές, ψεῦδος δ’ ἕτερον;  (377a) Παιδευτέον δ’ ἐν ἀµφοτέροις, πρότερον 

δ’ ἐν τοῖς ψευδέσιν; Οὐ µανθάνεις, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι πρῶτον τοῖς παιδίοις µύθους λέγοµεν; 

τοῦτο δέ που ὡς τὸ ὅλον εἰπεῖν ψεῦδος, ἔνι δὲ καὶ ἀληθῆ. πρότερον δὲ µύθοις πρὸς τὰ 

παιδία ἢ γυµνασίοις χρώµεθα. Τοῦτο δὴ ἔλεγον, ὅτι µουσικῆς πρότερον ἁπτέον ἢ 

γυµναστικῆς. Οὐκοῦν οἶσθ’ ὅτι ἀρχὴ παντὸς ἔργου µέγιστον, ἄλλως (b.) τε δὴ καὶ νέῳ 

καὶ ἁπαλῷ ὁτῳοῦν; µάλιστα γὰρ δὴ τότε πλάττεται, καὶ ἐνδύεται τύπος ὃν ἄν τις 

βούληται ἐνσηµήνασθαι ἑκάστῳ». 

Ωστόσο δεν ταυτίζεται µε τον αληθινό λόγο, αλλά αντιθέτως ταυτίζεται 

περισσότερο µε τον ψευδή λόγο που συχνά αναφέρουµε στα παιδιά, µε ορισµένα 

στοιχεία αλήθειας. Έτσι ο µύθος έχει τα στοιχεία του λόγου, καθώς αποτελεί 

αφήγηση, αλλά δεν µπορεί να επαληθευθεί και να αιτιολογηθεί µε επιχειρήµατα. 

Πρόκειται περισσότερο για έναν λόγο που εκφράζει µια γνώµη. Συγκεκριµένα στον 

Πλάτωνα ωστόσο, ο µύθος δεν έχει αποκλειστικά τη σηµασία του λεκτικού 

ενεργήµατος, του έναρθρου λόγου δηλαδή, αλλά ταυτίζεται µε τον επαληθεύσιµο 

λόγο (Σοφιστής, 259d-264b): «ὃ καὶ πρόσθεν εἴρηται, τὸ ταῦτα ἐάσαντα ὡς †δυνατὰ† 

τοῖς λεγοµένοις οἷόν τ᾿ εἶναι καθ᾿ ἕκαστον ἐλέγχοντα ἐπακολουθεῖν, ὅταν τέ τις ἕτερον 

ὄν πῃ ταὐτὸν (259d) εἶναι φῇ καὶ ὅταν ταὐτὸν ὂν ἕτερον, ἐκείνῃ καὶ κατ᾿ ἐκεῖνο ὅ φησι 

τούτων πεπονθέναι πότερον. τὸ δὲ ταὐτὸν ἕτερον ἀποφαίνειν ἁµῇ γέ πῃ καὶ τὸ θάτερον 

ταὐτὸν καὶ τὸ µέγα σµικρὸν καὶ τὸ ὅµοιον ἀνόµοιον, καὶ χαίρειν οὕτω τἀναντία ἀεὶ 

                                                           

22 Brisson, 2003: 76 
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προφέροντα ἐν τοῖς λόγοις, οὔτε τις ἔλεγχος οὗτος ἀληθινὸς ἄρτι τε τῶν ὄντων τινὸς 

ἐφαπτοµένου δῆλος νεογενὴς ὤν».  

Ένας τέτοιος λόγος εµπεριέχει τη συµπλοκή των ονοµάτων και των ρηµάτων, 

τα οποία συµφωνούν µε την πραγµατικότητα στην οποία παραπέµπουν. Σε αντίθετη 

περίπτωση, όταν δηλαδή δεν υπάρχει ανταπόκριση στην πραγµατικότητα ο µύθος 

θεωρείται ψευδής. Τέτοιου είδους λόγους φαίνεται ότι σύµφωνα µε τον Πλάτωνα 

εκφωνούν οι σοφιστές, όπως αναφέρει στον οµώνυµο διάλογο (Σοφιστής, 268c-d): 

«µιµητὴς δ᾿ ὢν τοῦ σοφοῦ δῆλον ὅτι παρωνύµιον αὐτοῦ τι λήψεται, καὶ σχεδὸν ἤδη 

µεµάθηκα ὅτι τοῦτον δεῖ προσειπεῖν ἀληθῶς αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν παντάπασιν ὄντως 

σοφιστήν. οὐκοῦν συνδήσοµεν αὐτοῦ, καθάπερ ἔµπροσθεν, τοὔνοµα συµπλέξαντες ἀπὸ 

τελευτῆς ἐπ᾿ ἀρχήν; τὸ δὴ τῆς ἐναντιοποιολογικῆς εἰρωνικοῦ µέρους τῆς δοξαστικῆς 

µιµητικόν, τοῦ φανταστικοῦ γένους ἀπὸ τῆς (268d) εἰδωλοποιικῆς οὐ θεῖον ἀλλ᾿ 

ἀνθρωπικὸν τῆς ποιήσεως ἀφωρισµένον ἐν λόγοις τὸ θαυµατοποιικὸν µόριον, «ταύτης 

τῆς γενεᾶς τε καὶ αἵµατος» ὃς ἂν φῇ τὸν ὄντως σοφιστὴν εἶναι, τἀληθέστατα, ὡς 

ἔοικεν, ἐρεῖ». 

 Από την άλλη οι φιλόσοφοι επιδίδονται περισσότερο στην εκφώνηση 

αληθινών λόγων, καθώς δεν αντιλαµβάνονται τον κόσµο των νοητών ιδεών. Με 

αυτόν τον τρόπο λοιπόν διατηρούν µε σταθερότητα και συνέπεια την εσωτερική και 

την εξωτερική αντιστοίχιση αυτών που περιγράφουν.  

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται σηµαντική η µελέτη του τρόπου αντιµετώπισης 

του µύθου και της διαλεκτικής. Καταρχήν, οι µύθοι αναφέρονται συχνά σε 

αντικείµενα αναφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε ένα επίπεδο πραγµατικότητας που 

βρίσκεται µακριά από τη νόηση, αλλά και από τις αισθήσεις τόσο στο επίπεδο της 

αισθητής πραγµατικότητας, όσο και στο επίπεδο ενός µακρινού παρελθόντος, στο 

οποίο ο αφηγητής δεν έχει άµεση ή έµµεση εµπειρία. Από την άλλη η διαλεκτική 

αναφέρεται σε µια πραγµατικότητα που γίνεται αντιληπτή µέσα από την νόηση. Έτσι 

ακόµη κι όταν εξετάζει υποθέσεις, οι συγκεκριµένες υποθέσεις αναφέρονται σε ένα 

νοητό αντικείµενο αναφοράς. Πρόκειται για έναν επαληθεύσιµο λόγο, για έναν αληθή 

λόγο, καθώς τα δεδοµένα που εξετάζει τα αντλεί από το χώρο της νόησης, χωρίς να 

επηρεάζεται από τα αισθητηριακά δεδοµένα.23 

                                                           

23 Brisson, 2003: 95. 
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Έτσι από τη µια ο µύθος διαφέρει από τον λόγο µε επιχειρήµατα και ο µύθος 

είναι κάποιες φορές επαληθεύσιµος, αλλά άλλες φορές όχι, ενώ ο λόγος είναι πάντα 

επαληθεύσιµος, εάν όχι αληθής. Ο µύθος λοιπόν µεταφέρει τα γεγονότα όπως 

συνέβησαν βάσει µιας τυχαίας και όχι αναγκαίας εσωτερικής αλληλουχίας, µε βασικό 

σκοπό να επιτύχει ο µύθος τη συγκινησιακή ταύτιση µεταξύ του ήρωα της αφήγησης 

και του ακροατή του. Αντίθετα ένας λόγος που έχει επιχειρήµατα έχει εσωτερική 

οργάνωση και ακολουθεί τους κανόνες της λογικής καθιστώντας τα συµπεράσµατά 

του αναγκαία.24 

Συµπερασµατικά, λοιπόν, αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο µύθος έχει δύο 

σηµαντικά ελαττώµατα σε σχέση µε τον λόγο. Πρόκειται για έναν λόγο που δεν 

επαληθεύεται και συχνά ταυτίζεται µε τον ψευδή λόγο, ενώ από την άλλη αποτελεί 

µια αφήγηση µε γεγονότα που δένονται µε τυχαία και όχι µε αναγκαία αλληλουχία. 

Τα προτερήµατα του µύθου έναντι της διαλεκτικής είναι ότι πρόκειται για ένα µέσο 

το οποίο εντοπίζεται σε ολόκληρη την κοινωνία, στην οποία διαχέεται και αποτελεί 

µια βασική γνώση που περνάει από τη µια γενιά στην άλλη. Επιπλέον αποτελεί ένα 

εργαλείο πειθούς µε καθολικό κύρος και έχει µάλιστα τη δύναµη να επηρεάζει και να 

αλλάζει προς το καλύτερο το κατώτερο µέρος της ψυχής. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί 

ότι η χρήση του µύθου στους διαλόγους του Πλάτωνα γίνεται µε ακόµη µεγαλύτερη 

προσοχή όταν η διαλεκτική δεν είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωµένες 

ερµηνείες25. Οι πλατωνικοί µύθοι όµως έχουν µία ιδιοτυπία γιατί είναι ενσυνείδητα 

δηµιουργήµατα διάνοιας και φαντασίας, που λειτουργούν ως αρχετυπικές συλλήψεις 

της αλήθειας και ταυτόχρονα έχουν δηµιουργηθεί από τη σύνθεση στοιχείων που 

δανείστηκε ο φιλόσοφος από παλιότερους µύθους που δεν πιστεύει και από 

προσωπικά του επινοήµατα που είναι απαραίτητα για να εκφράσει τη σκέψη του. 

Έτσι ο µύθος γλυκά και αβίαστα, και όχι µε τρόπο δογµατικό και καταναγκαστικό, 

διδάσκει και παιδαγωγεί. 

 

 

 

                                                           

24 Brisson, 2003: .96 
25 Brisson, 2003:  108-116 
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3. Ψυχή 

3.1. Η έννοια της ψυχής στη φιλοσοφία 

 

Η εννοιολογική οριοθέτηση της ψυχής και η µελέτη των ιδιοτήτων και των 

επιµέρους χαρακτηριστικών της ξεκινάει από το απώτερο παρελθόν. Γνωστή είναι η 

θεωρία του Αιγυπτίων, οι οποίοι επιχείρησαν µέσα από τη θρησκεία τους να δώσουν 

σαφείς απαντήσεις σε σχέση µε αυτόν τον προβληµατισµό. Συγκεκριµένα, 

θεωρούσαν ότι η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει και µετά τον θάνατο του σώµατος, εάν 

αυτό δεν καταστρεφόταν και συνακολούθως ανέπτυξαν την τεχνική της ταρίχευσης. 

Όσον αφορά στον ελλαδικό χώρο, ήδη από τα οµηρικά έπη διακρίνεται µια 

προσπάθεια οριοθέτησης του θέµατος. Συγκεκριµένα, στον Όµηρο η ψυχή 

παρουσιάζεται ως µια δύναµη που αποτελεί την προσωπικότητα του ανθρώπου. Οι 

άνθρωποι των οµηρικών επών διαθέτουν βούληση, χωρίς όµως να διακρίνεται εάν 

είναι απόλυτα δική τους, ενώ βασικό ρόλο παίζουν και οι επιθυµίες των θεών. Έτσι η 

ψυχή αποτυπώνεται ως κάτι που ενδεχοµένως χάσει ο πολεµιστής εν ώρα µάχης. 

Στην περίπτωση αυτή η ψυχή διατηρεί την όψη της και εµπίπτει σε µια υποδεέστερη 

κατάσταση.26 

Στη συνέχεια, την εποχή των προσωκρατικών φιλοσόφων, η έννοια της ψυχής 

συµπίπτει µε την έννοια της ζωής. Οτιδήποτε λοιπόν είναι ζωντανό και στη φύση 

θεωρείται ότι έχει ψυχή, µπορεί να αναπτύξει κάποια δύναµη, µε αποτέλεσµα να 

γίνεται λόγος για υλοζωισµό ή παµψυχισµό.27 Οι Μιλήσιοι φιλόσοφοι χωρίς να 

ασχοληθούν ιδιαιτέρως µε την έννοια της ψυχής, προχώρησαν σε διατυπώσεις 

σχετικά µε τον φυσικό κόσµο. Για παράδειγµα, ο Θαλής ο Μιλήσιος θεώρησε ότι η 

αρχή και το αίτιο της δηµιουργίας των πάντων είναι το νερό και φανταζόταν µάλιστα 

ότι η γη πλέει στο νερό, ερµηνεύοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δηµιουργία των 

πραγµάτων: «Ἀρχὴν δὲ τῶν πάντων ὕδωρ ὑπεστήσατο, καὶ τὸν κόσµον ἔµψυχον καὶ δαιµόνων 

                                                           

26 Μιχαηλίδη, 1998: 176-178 
27 Zeller, Nestle, 1990: 35 
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πλήρη. Τάς τε ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ φασιν αὐτὸν εὑρεῖν καὶ εἰς τριακοσίας ἑξήκοντα πέντε ἡµέρας 

διελεῖν».28 Παράλληλα, θεωρούσε ότι όλα τα όντα έχουν ψυχή και είναι γεµάτα από 

αυτή. Ο Αναξίµανδρος στο ίδιο πλαίσιο, διατήρησε την υλοζωική ιδεολογία και 

πρόβαλε το άπειρο σαν πηγή ζωής και γέννησης κάθε έµψυχου όντος, το οποίο είναι 

αγέννητο, απεριόριστο και άφθαρτο.29 Ο Αναξιµένης αντιλήφθηκε µε υλοζωικό 

τρόπο την έννοια της ψυχής και δέχτηκε τον αέρα ως πηγή πνοής και ζωής για τον 

άνθρωπο και για τη φύση.30 

Μετά τους Ίωνες φιλοσόφους, οι Πυθαγόρειοι, οι οποίοι ήταν επηρεασµένοι 

από τους Ορφιστές, διατυπώνουν µια διαφορετική θέση σε σχέση µε την έννοια της 

ψυχής, καθώς αποµακρύνονται από τον υλισµό που διακρίνει τους προσωκρατικούς. 

Με τη βοήθεια των αριθµών και των Μαθηµατικών ερµηνεύουν την ψυχή ως πηγή 

της ζωής, καθώς ο αριθµός αποτελεί την αρχή των πάντων και είναι η δηµιουργία της 

ζωής στο σύµπαν. ∆ίνουν µάλιστα έµφαση στις ιδιότητες της ψυχής και εισάγουν και 

την έννοια της µετεµψύχωσης.  Επιπλέον, υποστήριζαν τη θεϊκή φύση της ψυχής και 

ανήγαγαν το σώµα σε φυλακή αυτής. Από σεβασµό µάλιστα στις µετενσαρκωµένες 

ψυχές απείχαν από το κρέας και συνακολούθως υποστήριζαν την ηθική ζωή, η οποία 

οδηγεί τη ζωή σε ανώτερες µετενσαρκώσεις µέχρι να γίνει η ένωση µε το θείο. 31 

Οι Ελεάτες, οι οποίοι έδρασαν στην Ελέα της Κάτω Ιταλίας δεν ασχολήθηκαν 

επισταµένως µε το ζήτηµα της ψυχής. Ο Ηράκλειτος από την Έφεσο δίνοντας τη δική 

του ερµηνεία για την έννοια της ψυχής, αναφέρει ότι η αρχή της ζωής είναι ο πόλεµος 

και έτσι και η ίδια η ψυχή συνδέεται µε το πῦρ και µε το ὕδωρ.32 Χαρακτηριστικό 

είναι το ακόλουθο απόσπασµα: πόλεµος πάντων µὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, 

καὶ τοὺς µὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς µὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ 

ἐλευθέρους, ενώ παρακάτω αναφέρει ο Ηράκλειτος: κόσµον τόνδε, τὸν αὐτὸν 

ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ 

ἀείζωον, ἁπτόµενον µέτρα καὶ ἀποσβεννύµενον µέτρα. Προβαίνει µάλιστα στο 

χωρισµό των ψυχών σε υγρές και ξηρές, οι πρώτες εκ των οποίων είναι φθίνουσες και 

                                                           

28 Diels, Kranz, 1968: 71,77 (απόσπασµα 27) 
29 Guthrie, 2000: 54-60 
30 Guthrie, 2000: 36 
31 Βέικος, 1996: 91 
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 Diels, Kranz, 1968: 160,3 (απόσπασµα: 53,30) 
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πεθαίνουν χάνοντας την ατοµικότητά τους, ενώ οι δεύτερες είναι πύρινες και 

λαµπερές διατηρώντας την ατοµικότητά τους και µετά το θάνατο.33 

Ο Εµπεδοκλής από τον Ακράγαντα πίστευε ότι οι ψυχές ζούσαν αρχικά σε µια 

κατάσταση αθωότητας και ευδαιµονίας, δηλαδή σε µια πολιτεία που δεν κυβερνούσε 

θεός, σε ένα στάδιο δηλαδή, στο οποίο κυριαρχούσε κατά βάση η Φιλότης και το 

Νεῖκος (διαµάχη) αποκλειόταν. Ωστόσο το τελευταίο επιδρώντας στη ψυχή υποπίπτει 

σε παράπτωµα και χάνει την αγνότητα της ψυχής. Μετά από ενσαρκώσεις, η ψυχή 

επιστρέφει βαθµιαία στην πρωταρχική της κατάσταση, δηλαδή στην ευδαιµονία της. 

∆εν ενσωµατώνεται σε άλλο σώµα, καθώς ο άνθρωπος πλέον είναι θεός και δεν 

πρόκειται να ξαναγεννηθεί σε άλλο σώµα.34 

Ο Αναξαγόρας από τις Κλαζοµενές αναφέρθηκε στην αρχική πηγή της ζωής 

και της δηµιουργίας, πιστεύοντας ότι η δηµιουργία του κόσµου ανάγεται παράλληλα 

στη µείξη και τον χωρισµό διαφόρων στοιχείων: « τὰ µὲν ἄλλα παντὸς µοῖραν µετέχει, 

νοῦς δέ ἐστιν ἄπειρον καὶ αὐτοκρατὲς καὶ µέµεικται οὐδενὶ χρήµατι, ἀλλὰ µόνος αὐτὸς ἐπ᾽ 

ἐωυτοῦ ἐστιν. εἰ µὴ γὰρ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ἦν, ἀλλά τεῳ ἐµέµεικτο ἄλλῳ, µετεῖχεν ἂν ἁπάντων 

χρηµάτων, εἰ ἐµέµεικτό τεῳ·»35 Μάλιστα έκανε περισσότερο λόγο για το Νου ως την 

πρώτη αρχή, καθώς ελέγχει τα έµψυχα όντα, δηλαδή τους ανθρώπους, τα φυτά και τα 

ζώα, καθώς και αυτά δέχονται τη δύναµη του Νου που τα κινεί.36 

Οι ατοµικοί φιλόσοφοι εντάσσονται σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και 

οι πιο σηµαντικοί από αυτούς ήταν ο Λεύκιππος ο Μιλήσιος και ο µαθητής του, ο 

∆ηµόκριτος ο Αβδηρίτης, οι οποίοι διατύπωσαν τη θεωρία τους για την έννοια της 

ψυχής. Προκειµένου να ερµηνεύσουν την ύλη και τα υλικά σώµατα διατύπωσαν µια 

ατοµική θεωρία, δηλαδή µια θεωρία σύµφωνα µε την οποία η ύλη αποτελείται από 

άτοµα, τα οποία κινούνται σε έναν κενό χώρο και δηµιουργούν νέα σώµατα. Η ψυχή 

σαν οντότητα αποτελείται από τα άτοµα και έτσι ανάγεται σε πηγή ζωής, καθώς τα 

άτοµα που την αποτελούν δίνουν ζωή στο σώµα. 37 

                                                           

33 Βέικος, 1996:  91 
34 Βέικος, 1996: 180-182 
35

 Diels, Kranz, 1963: 251-252 (απόσπασµα 55,12) 
36 Βέικος, 1996: 185-192 
37 Βέικος, 1996: 192-195 
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Οι σοφιστές αποτελούν την επόµενη περίοδο της δράσης των φιλοσόφων, η 

ακµή των οποίων εµπίπτει το 460 π.Χ. Οι σοφιστές τοποθέτησαν τον άνθρωπο στο 

κέντρο της φιλοσοφίας τους, ερµηνεύοντας τον κόσµο µέσα από την παρατήρηση και 

την επαγωγή. Θεωρούσαν ότι η γνώση, η αλήθεια και οι αξίες είναι σχετικές έννοιες 

και έτσι κατηγορήθηκαν αρκετές φορές για παραβίαση των κανόνων της λογικής.38 

Οι µεγαλύτεροι φιλόσοφοι της ιστορίας της φιλοσοφίας εµπίπτουν στο 

χρονικό διάστηµα 500-323 π.Χ. Πρόκειται για τον Σωκράτη (479-399 π.Χ), τον 

Πλάτωνα (427-347 π.Χ.) και τον Αριστοτέλη (384 -322 π. Χ). Οι απαντήσεις τους 

σχετικά µε την έννοια της ψυχής συµβάλλουν χαρακτηριστικά στη σύγχρονη έρευνα 

του θέµατος.  

Ο µαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης αντιλαµβανόταν την ψυχή ως µια 

αρχή που κινείται, όχι µε τη µηχανιστική της αντίληψη, αλλά µε την έννοια του 

τελικού αιτίου. Συγκεκριµένα, η ψυχή κινεί µε τη σκέψη και µε την επιθυµία, αλλά η 

ίδια δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε κίνηση. Έτσι πρόκειται για ένα ξεχωριστό 

ον και για την πρώτη εντελέχεια. Άλλωστε η ζωή αποτελεί την ικανότητα της κίνησης 

και έτσι προϋποθέτει δύο πράγµατα, την ψυχή και το σώµα, δηλαδή κάτι που κινεί 

και κάτι που κινείται. Έτσι, η ψυχή ούτε είναι ασώµατη ούτε κάτι το σωµατικό, είναι 

ακίνητη, αλλά δεν κινεί τον εαυτό της σαν αυτός να είναι ο σκοπός. Ο φιλόσοφος 

µάλιστα κάνει λόγο για τρία είδη ψυχής, δηλαδή για την θρεπτική ή φυτική, για την 

αισθητική ή ζωική και για τη λογική ή ανθρώπινη. Εάν αυτά τα τρία είδη 

συνενώνονται, τότε αποτελούν τα µέρη της ψυχής και η σχέση τους είναι τέτοια, 

ώστε τα ανώτερα δεν µπορούν να υπάρχουν χωρίς τα κατώτερα. Καθώς λοιπόν 

αναπτύσσεται η ψυχική ζωή επιτελείται και η µετάβαση από την ατελέστερη στην 

ανώτατη ψυχή. 39 

Ο Πλάτων στον Φαῖδρο προχώρησε στην παροµοίωση της ψυχής µε ένα 

άρµα, το οποίο οδηγείται από φτερωτά άλογα και από έναν ηνίοχο. Από τα δύο 

άλογα, το ένα θεωρείται ευγενικής καταγωγής, λειτουργώντας µε το θυµοειδές µέρος 

της ψυχής, ενώ το άλλο έχει αντίθετες ιδιότητες και λειτουργεί µε το επιθυµητικόν 

                                                           

38 Κάλφας, Ζωγραφίδης, 2006: 92-95 
39 Σφενδόνη, 2010: 27 
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µέρος της ψυχής. Έτσι ο ηνίοχος, ο οποίος άγεται από το λογιστικόν µέρος της ψυχής 

αναλαµβάνει µια δύσκολη υπόθεση.40 

 

 

 

 

3.2. Η έννοια της ψυχής στον Πλάτωνα 

 

Η σύγχρονη µε τον Πλάτωνα αντίληψη σε σχέση µε την έννοια της ψυχής, 

συσχετιζόταν µε τη θέση ότι αποτελεί µια πνοή που λειτουργεί αποτελεσµατικά χάρη 

στο σώµα, ενώ µετά τον θάνατο αποτελεί µια αδύναµη έννοια χωρίς νόηµα. 

Ακολουθώντας το δίδαγµα του δασκάλου του, Σωκράτη, ο Πλάτων απέδωσε 

ιδιαίτερη σηµασία στη φροντίδα της ψυχής, θεωρώντας µάλιστα αυτή ως την έδρα 

των ηθικών και των διανοητικών δυνάµεων και αποδίδοντάς της µεγαλύτερη σηµασία 

από το σώµα. Προκειµένου να τεκµηριώσει τη συγκεκριµένη θέση, ο Πλάτων 

συνένωσε τις δύο διαστάσεις της φιλοσοφίας, δηλαδή τη µεταφυσική και την ηθική. 

Παράλληλα διατήρησε στην κοσµοθεωρία του τη θέση του Ηρακλείτου σε σχέση µε 

τη µεταβολή των πάντων, καθώς και του Παρµενίδη, σύµφωνα µε τον οποίο υπάρχει 

µια αµετάβλητη πραγµατικότητα, η οποία προσεγγίζεται µε την ενέργεια του νου, 

χωρίς να παρεµβάλλονται οι αισθήσεις. Επιπλέον, επηρεασµένος από τους 

πυθαγόρειους υποστήριξε ότι υπάρχουν τα αντικείµενα της γνώσης, τα οποία πρέπει 

να είναι αµετάβλητα, αλλά διαχωρίζονται από τον αισθητό κόσµο και ανάγονται σε 

έναν νοητό και ιδανικό κόσµο, πέρα από το χώρο και το χρόνο.41 

 Με αυτόν τον τρόπο ανέπτυξε τη θεωρία του για τις πλατωνικές ιδέες, 

δηλαδή για τα αιώνια και τέλεια πρότυπα του αισθητού και φυσικού κόσµου. 

Συγκεκριµένα, οτιδήποτε υπάρχει στον µεταβαλλόµενο κόσµο ανάγει την ύπαρξή του 

στην ατελή του συµµετοχή στην τέλεια και στην πλήρη ύπαρξη του κόσµου των 

Ιδεών, ενώ άλλες φορές προσδιόρισε αυτή τη σχέση µε τον όρο µίµηση και άλλες 

                                                           

40 Taylor, 2003:  355-360 
41 Guthrie, 2000: 80-92 
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φορές µε την έννοια της µέθεξης, δηλαδή µε τη συµµετοχή του ενός στην ύπαρξη του 

άλλο.42 Σε αυτόν τον κόσµο λοιπόν ενέταξε και την έννοια της ψυχής, 

επιβεβαιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη διδασκαλία των Πυθαγορείων, σχετικά µε 

την ένταξη της ψυχής στον αιώνιο κόσµο και την αθανασία της (245c): παρὰ θεῶν ἡ 

τοιαύτη µανία δίδοται· ἡ δὲ δὴ ἀπόδειξις ἔσται δεινοῖς µὲν ἄπιστος, σοφοῖς δὲ πιστή. δεῖ 

οὖν πρῶτον ψυχῆς φύσεως πέρι θείας τε καὶ ἀνθρωπίνης ἰδόντα πάθη τε καὶ ἔργα 

τἀληθὲς νοῆσαι· ἀρχὴ δὲ ἀποδείξεως ἥδε. ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον 

ἀθάνατον· τὸ δ᾽ ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ᾽ ἄλλου κινούµενον, παῦλαν ἔχον κινήσεως, παῦλαν 

ἔχει ζωῆς. µόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, ἅτε οὐκ ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔποτε λήγει κινούµενον, 

ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεῖται τοῦτο πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως.  

 Επιπλέον, θεώρησε ότι ζει πολλές ζωές  (248e-249b). Έτσι ο σωµατικός 

θάνατος δεν αποτελεί µια συµφορά, αλλά αντιθέτως την ανανέωση της αληθινής 

ζωής, καθώς µάλιστα η ψυχή επιστρέφει στον υπερουράνιο κόσµο, αφού περάσουν 

δέκα χιλιάδες χρόνια (249a): ἤ τινα τελεστικὸν ἕξουσαν· ἕκτῃ ποιητικὸς ἢ τῶν περὶ 

µίµησίν τις ἄλλος ἁρµόσει, ἑβδόµῃ δηµιουργικὸς ἢ γεωργικός, ὀγδόῃ σοφιστικὸς ἢ 

δηµοκοπικός, ἐνάτῃ τυραννικός. ἐν δὴ τούτοις ἅπασιν ὃς µὲν ἂν δικαίως διαγάγῃ 

ἀµείνονος µοίρας µεταλαµβάνει, ὃς δ᾽ ἂν ἀδίκως, χείρονος· εἰς µὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν 

ἥκει ἡ ψυχὴ ἑκάστη οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν µυρίων-- (249a) οὐ γὰρ πτεροῦται πρὸ 

τοσούτου χρόνου--πλὴν ἡ τοῦ φιλοσοφήσαντος ἀδόλως ἢ παιδεραστήσαντος µετὰ 

φιλοσοφίας, αὗται δὲ τρίτῃ περιόδῳ τῇ χιλιετεῖ, ἐὰν ἕλωνται τρὶς ἐφεξῆς τὸν βίον 

τοῦτον, οὕτω πτερωθεῖσαι τρισχιλιοστῷ ἔτει ἀπέρχονται. 

Με αυτόν τον τρόπο συνδύασε την θεωρία των Ιδεών µε την πίστη του για την 

αθανασία της ψυχής και ερµήνευσε τη δυνατότητα της γνώσης ως ανάµνησης της 

θέασης της αληθινής πραγµατικότητας, κυρίως µάλιστα κατά τη διάρκεια της 

προσωµατικής ύπαρξης της ψυχής. Έτσι κατέληξε στην αρχή ότι η ψυχή είναι το 

σηµαντικότερο στοιχείο του ανθρώπου που χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και 

προσοχής, επιβεβαιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την αλήθεια της σωκρατικής 

διδασκαλίας και συνδέοντας αυτήν µε την αιωνιότητα των Ιδεών. Συγκεκριµένα, στον 

πλατωνικό Φαῖδρο, όπως θα µελετηθεί και παρακάτω, περιγράφει την ψυχή µέσω της 
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προφητικής γλώσσας του Τίµαιου, στον οποίο το αναπόδεικτο στοιχείο είναι το 

πραγµατικό και οι εικόνες έχουν το αποτέλεσµα ενός χρησµού. 43 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Ο Μύθος της ψυχής στον πλατωνικό Φαῖδρο 

3.3.1. Η έννοια της ψυχής 

Ο Πλάτων προκειµένου να αποδώσει την έννοια της ψυχής, δηλαδή της 

µορφής που είναι δεµένη µε το σώµα, καταφεύγει στον µύθο, καθώς πρόκειται για 

ένα µέσο που χρησιµοποιείται όταν ο λόγος δεν επαρκεί. Τον χαρακτηρίζει µάλιστα 

ως «θεία καί µακρᾶ διηγήσιν»(246a). Μέσα από τον διάλογο του Φαίδρου γίνονται 

αντιληπτά όλα τα στάδια που περνάει η ψυχή, µε όπλο της τον έρωτα, για να 

κατακτήσει το φιλοσοφικό τρόπο σκέψης. Η ψυχή παρουσιάζεται ως ένα ζεύγος από 

φτερωτά άλογα και έναν ηνίοχο, ο οποίος αντικατοπτρίζει το λογιστικό µέρος της 

ψυχής, ενώ από την άλλη µεριά τα άλογα αντιστοιχούν στο θυµοειδές και στο 

επιθυµητικό µέρος της ψυχής. Τα φτερά των αλόγων δείχνουν ότι η ψυχή δεν 

βρίσκεται στη γη αλλά στον κόσµο των Ιδεών. Από τη στιγµή που µπήκε µέσα στο 

θνητό σώµα, τα όσα γνώριζε καλύφθηκαν από τη λήθη και τώρα είναι σε θέση να 

βλέπει µόνο τις σκιές των πραγµάτων και όχι την ουσία τους. Η πάλη που συντελείται 

ανάµεσα στα µέρη της ψυχής είναι άρρηκτα δεµένη µε τη «διαβαθµισµένη 

δυνατότητα να ελέγχεται η αισθησιακή έλξη από τη µανία για το ιδεατό κάλλος και 

παρακολουθείται σε όλα τα επίπεδα έκφρασης του προσωπικού έρωτα-από το πόθο 
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της µη ενσώµατης ψυχής για τη θέαση του ωραίου, ως την ερωτική σχέση στον 

αισθητό κόσµο»44. 

 Η ψυχή στον Φαῖδρο αποτελεί µια έννοια ταυτόσηµη µε την έννοια της 

ύπαρξης, καθώς δεδοµένης της αυτοκίνησής της, αποτελεί την αρχή κάθε άλλης 

κίνησης. Αποτελεί µια σύνθετη ολότητα, η οποία συνίσταται σε τρία µέρη, δηλαδή 

στο λογιστικό, το θυµοειδές και το επιθυµητικό. Η ισορροπία της ψυχής εξαρτάται 

άµεσα από την ισορροπία των µερών της και κυρίως από την υπόταξη των δύο 

κατώτερων µερών στο νου. Η εσωτερική πάλη της ψυχής µάλιστα περιγράφεται 

χαρακτηριστικά στο ίδιο το έργο και συγκεκριµένα στη µυθική παλινωδία του 

ηνιόχου, ο οποίος προσπαθεί να χαλιναγωγήσει τα δύο άλογα. (253e-254e): ὁ δ᾽ αὖ 

σκολιός, πολύς, εἰκῇ συµπεφορηµένος, κρατεραύχην, βραχυτράχηλος, σιµοπρόσωπος, 

µελάγχρως, γλαυκόµµατος, ὕφαιµος, ὕβρεως καὶ ἀλαζονείας ἑταῖρος, περὶ ὦτα λάσιος, 

κωφός, µάστιγι µετὰ κέντρων µόγις ὑπείκων. ὅταν δ᾽ οὖν ὁ ἡνίοχος ἰδὼν τὸ ἐρωτικὸν 

ὄµµα, πᾶσαν αἰσθήσει διαθερµήνας τὴν ψυχήν, γαργαλισµοῦ τε καὶ πόθου (254a) 

κέντρων ὑποπλησθῇ, ὁ µὲν εὐπειθὴς τῷ ἡνιόχῳ τῶν ἵππων, ἀεί τε καὶ τότε αἰδοῖ 

βιαζόµενος, ἑαυτὸν κατέχει µὴ ἐπιπηδᾶν τῷ ἐρωµένῳ· ὁ δὲ οὔτε κέντρων ἡνιοχικῶν 

οὔτε µάστιγος ἔτι ἐντρέπεται, σκιρτῶν δὲ βίᾳ φέρεται, καὶ πάντα πράγµατα παρέχων τῷ 

σύζυγί τε καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάζει ἰέναι τε πρὸς τὰ παιδικὰ καὶ µνείαν ποιεῖσθαι τῆς τῶν 

ἀφροδισίων χάριτος. τὼ δὲ κατ᾽ ἀρχὰς µὲν ἀντιτείνετον (254b) ἀγανακτοῦντε, ὡς δεινὰ 

καὶ παράνοµα ἀναγκαζοµένω· τελευτῶντε δέ, ὅταν µηδὲν ᾖ πέρας κακοῦ, πορεύεσθον 

ἀγοµένω, εἴξαντε καὶ ὁµολογήσαντε ποιήσειν τὸ κελευόµενον. καὶ πρὸς αὐτῷ τ᾽ 

ἐγένοντο καὶ εἶδον τὴν ὄψιν τὴν τῶν παιδικῶν ἀστράπτουσαν. ἰδόντος δὲ τοῦ ἡνιόχου ἡ 

µνήµη πρὸς τὴν τοῦ κάλλους φύσιν ἠνέχθη, καὶ πάλιν εἶδεν αὐτὴν µετὰ σωφροσύνης ἐν 

ἁγνῷ βάθρῳ βεβῶσαν· ἰδοῦσα δὲ ἔδεισέ τε καὶ σεφθεῖσα ἀνέπεσεν ὑπτία, καὶ ἅµα 

ἠναγκάσθη εἰς (254c) τοὐπίσω ἑλκύσαι τὰς ἡνίας οὕτω σφόδρα, ὥστ᾽ ἐπὶ τὰ ἰσχία 

ἄµφω καθίσαι τὼ ἵππω, τὸν µὲν ἑκόντα διὰ τὸ µὴ ἀντιτείνειν, τὸν δὲ ὑβριστὴν µάλ᾽ 

ἄκοντα. ἀπελθόντε δὲ ἀπωτέρω, ὁ µὲν ὑπ᾽ αἰσχύνης τε καὶ θάµβους ἱδρῶτι πᾶσαν 

ἔβρεξε τὴν ψυχήν, ὁ δὲ λήξας τῆς ὀδύνης, ἣν ὑπὸ τοῦ χαλινοῦ τε ἔσχεν καὶ τοῦ 

πτώµατος, µόγις ἐξαναπνεύσας ἐλοιδόρησεν ὀργῇ, πολλὰ κακίζων τόν τε ἡνίοχον καὶ 

τὸν ὁµόζυγα ὡς δειλίᾳ τε καὶ ἀνανδρίᾳ λιπόντε τὴν τάξιν καὶ (254d) ὁµολογίαν· καὶ 

πάλιν οὐκ ἐθέλοντας προσιέναι ἀναγκάζων µόγις συνεχώρησεν δεοµένων εἰς αὖθις 
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ὑπερβαλέσθαι. ἐλθόντος δὲ τοῦ συντεθέντος χρόνου (οὗ) ἀµνηµονεῖν προσποιουµένω 

ἀναµιµνῄσκων, βιαζόµενος, χρεµετίζων, ἕλκων ἠνάγκασεν αὖ προσελθεῖν τοῖς 

παιδικοῖς ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς λόγους, καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦσαν, ἐγκύψας καὶ ἐκτείνας τὴν 

κέρκον, ἐνδακὼν τὸν χαλινόν, µετ᾽ ἀναιδείας ἕλκει·  Ο ηνίοχος λοιπόν, αποτελεί το 

λογιστικό µέρος της ψυχής, ενώ τα δύο άλογα, το θυµοειδές και το επιθυµητικό. Ήδη 

από το προοίµιο βέβαια, η αναφορά του Τύφωνα, προϊδεάζει τον αναγνώστη για την 

πολυπλοκότητα της ψυχής.45 

  Μια από τις βασικές ιδιότητες της ψυχής στον πλατωνικό Φαῖδρο αποτελεί η 

κίνησή της, η οποία προέρχεται από την ίδια την ψυχή και διαρκεί για πάντα και έτσι 

βάσει αυτής ερµηνεύεται το σύµπαν και η κίνησή του. Το γεγονός αυτό προσδίδει 

στην ψυχή την αθανασία: «τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον» (245c). Αντιθέτως, οτιδήποτε 

κινεί κάτι άλλο, ή κινείται από κάτι άλλο, έχει τέλος και στην κίνηση και στη ζωή 

του: «τὸ δ᾽ ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ᾽ ἄλλου κινούµενον, παῦλαν ἔχον κινήσεως, παῦλαν ἔχει 

ζωῆς» (245c). ∆εδοµένου λοιπόν ότι η ψυχή αποτελεί την κινούσα αρχή των πάντων, 

φανερώνει ότι είναι αγέννητη, δε γεννιέται ποτέ και δεν µπορεί να αναχθεί σε τίποτα 

άλλο. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι  «ἀρχὴ δὲ ἀγένητον. ἐξ ἀρχῆς γὰρ ἀνάγκη πᾶν τὸ 

γιγνόµενον γίγνεσθαι, αὐτὴν δὲ µηδ᾽ ἐξ ἑνός» (245d).  Σε αντίθετη περίπτωση θα 

επερχόταν η αποκαθήλωσή της ως αρχή: «εἰ γὰρ ἔκ του ἀρχὴ γίγνοιτο, οὐκ ἂν ἔτι ἀρχὴ 

γίγνοιτο»(245d). Συνακολούθως, η ψυχή είναι και άφθαρτη: «ἐπειδὴ δὲ ἀγένητόν 

ἐστιν, καὶ ἀδιάφθορον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι» (245d). 46 Αντιλαµβάνεται λοιπόν κανείς 

ότι πρόκειται για την αρχή της ζωής του κόσµου και του γίγνεσθαι των πάντων, 

καθώς κινεί τα σώµατα όπως και τον εαυτό της τον ίδιο:  «εἰ δ᾽ ἔστιν τοῦτο οὕτως 

ἔχον, µὴ ἄλλο τι εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ  κινοῦν ἢ ψυχήν, ἐξ ἀνάγκης ἀγένητόν τε καὶ 

ἀθάνατον ψυχὴ ἂν εἴη» (245e-246a).47 

 Κατόπιν της αναφοράς στην κίνηση και την αθανασία της, ο Πλάτων 

προβαίνει στη µυθική απεικόνισή της, χρησιµοποιώντας τα σύµβολα της ορφικής 

µυστηριακής σοφίας, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει την ψυχή να αποχωρίζεται από 

το σώµα και να απελευθερώνεται από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά την 

εσωτερική της ενότητα και στρέφεται στην κατανόηση των ιδεών.  

                                                           

45 Θεοδωρακόπουλος, 2000, Πλάτωνος Φαίδρος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, σελ. 76.   
46  Θεοδωρακόπουλος, 2000, 245c-245d 
47 Θεοδωρακόπουλος, 2000, 245e-246a 
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3.3.2. Ιδιότητες της ψυχής 

 

           Οι ιδέες του Πλάτωνα στον πλατωνικό Φαῖδρο εντάσσονται στα λόγια του 

Σωκράτη. Συγκεκριµένα, πριν ξεκινήσει την Παλινωδία του, ο Σωκράτης παρουσιάζει 

τις πρώτες πληροφορίες σε σχέση µε την ψυχή, αναφέροντας ότι είναι το πιο 

πολύτιµο στοιχείο των ανθρώπων και των θεών (241c): « εἰ δὲ µή, ἀναγκαῖον εἴη 

ἐνδοῦναι αὑτὸν ἀπίστῳ, δυσκόλῳ, φθονερῷ, ἀηδεῖ, βλαβερῷ µὲν πρὸς οὐσίαν, 

βλαβερῷ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώµατος ἕξιν, πολὺ δὲ βλαβερωτάτῳ πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς 

παίδευσιν, ἧς οὔτε ἀνθρώποις οὔτε θεοῖς τῇ ἀληθείᾳ τιµιώτερον οὔτε ἔστιν οὔτε ποτὲ 

ἔσται. ταῦτά τε οὖν χρή, ὦ παῖ, συννοεῖν, καὶ εἰδέναι τὴν ἐραστοῦ φιλίαν ὅτι οὐ µετ᾽ 

εὐνοίας γίγνεται, ἀλλὰ σιτίου τρόπον, χάριν πλησµονῆς» Αναφέρει την ψυχή σαν 

µαντεύτρα (242c): «ἀεὶ δέ µε ἐπίσχει ὃ ἂν µέλλω πράττειν--καί τινα φωνὴν ἔδοξα 

αὐτόθεν ἀκοῦσαι, ἥ µε οὐκ ἐᾷ ἀπιέναι πρὶν ἂν ἀφοσιώσωµαι, ὡς δή τι ἡµαρτηκότα εἰς 

τὸ θεῖον. εἰµὶ δὴ οὖν µάντις µέν, οὐ πάνυ δὲ σπουδαῖος, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ τὰ γράµµατα 

φαῦλοι, ὅσον µὲν ἐµαυτῷ µόνον ἱκανός· σαφῶς οὖν ἤδη µανθάνω τὸ ἁµάρτηµα. ὡς δή 

τοι, ὦ ἑταῖρε, µαντικόν γέ τι καὶ ἡ ψυχή», και σαν έτοιµη να γεµίσει από το θείο 

στοιχείο (241e): οὐκ ᾔσθου, ὦ µακάριε, ὅτι ἤδη ἔπη φθέγγοµαι ἀλλ᾽ οὐκέτι 

διθυράµβους, καὶ ταῦτα ψέγων; ἐὰν δ᾽ ἐπαινεῖν τὸν ἕτερον ἄρξωµαι, τί µε οἴει 

ποιήσειν; ἆρ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι ὑπὸ τῶν Νυµφῶν, αἷς µε σὺ προύβαλες ἐκ προνοίας, σαφῶς 

ἐνθουσιάσω; λέγω οὖν ἑνὶ λόγῳ ὅτι ὅσα τὸν ἕτερον λελοιδορήκαµεν, τῷ ἑτέρῳ τἀναντία 

τούτων ἀγαθὰ πρόσεστιν. καὶ τί δεῖ µακροῦ λόγου». Σε αυτό το σηµείο είναι εµφανής η 

απόδοση µαντικών ιδιοτήτων στη ψυχή, καθώς έχει τη δυνατότητα να συλλάβει τόσο 

το λογικό όσο και το υπερλογικό, καθώς και το εξωλογικό νόηµα. Η δύναµη για να το 

κάνει αυτό εκπορεύεται τόσο από εξωτερικά όσο και από εσωτερικά στοιχεία του 

Θεού. 48 

 Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα, πρώτο εξ αυτών 

προβάλλεται το γνώρισµα της αθανασίας (245c) και ως απόδειξη για αυτήν 

προβάλλεται από τον Πλάτωνα η αέναη κίνησή της. Στον Φαίδωνα ο Σωκράτης κάνει 

                                                           

48 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 136-138 
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λόγο για προΰπαρξη της ψυχής, µα και για την επιβίωσή της, µετά τον θάνατο του 

σώµατος, ούτως ώστε να καταλήξει µε µια σειρά από επιχείρήµατα στην απόλυτη 

αθανασία της ψυχής. Η πρώτη απόδειξη για την αθανασία της ψυχής είναι το 

επιχείρηµα των εναντίων. Καθώς ανάµεσα στα ενάντια υπάρχει αντίθεση, υπάρχουν 

και δύο πόλοι γέννησης : «ἀλλὰ ταύτῃ χωλὴ ἔσται ἡ φύσις; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ 

ἀποθνῄσκειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν»(71e). Το δεύτερο επιχείρηµα για την απόδειξη της 

αθανασίας της ψυχής, είναι το επιχείρηµα της αναµνήσεως. Για την ακρίβεια, 

προβάλλεται η θέση ότι κάθε µάθηση αποτελεί ανάµνηση και έτσι οι ιδέες 

εγγράφονται στο νοητικό κώδικα κάθε ανθρώπου πριν ακόµη την γέννησή του και 

κατ' αυτήν χάνονται «λαβόντες πρὶν γενέσθαι γιγνόµενοι ἀπωλέσαµεν»(75e). Στη 

συνέχεια, καθώς µεταχειρίζεται τις αισθήσεις αποκτά και πάλι εκείνες τις γνώσεις, 

διαδικασία δηλαδή η οποία συνθέτει τη µάθηση  «ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι χρώµενοι 

περὶ αὐτὰ ἐκείνας ἀναλαµβάνοµεν τὰς ἐπιστήµας ἅς ποτε καὶ πρὶν εἴχοµεν, ἆρ᾽ οὐχ ὃ 

καλοῦµεν µανθάνειν οἰκείαν ἂν ἐπιστήµην ἀναλαµβάνειν εἴη; τοῦτο δέ που 

ἀναµιµνῄσκεσθαι λέγοντες ὀρθῶς»(75e). Έτσι οι ψυχές ακόµη και πριν την 

ενσωµάτωσή τους σε όντα είχαν την δύναµη της γνώσης, «αἱ ψυχαὶ καὶ πρότερον, 

πρὶν εἶναι ἐν ἀνθρώπου εἴδει, χωρὶς σωµάτων, καὶ φρόνησιν εἶχον»(76c). 

Τα δύο προαναφερθένται επιχειρήµατα συνθέτουν την αθανασία της ψυχής: «εἰ 

'θέλετε συνθεῖναι τοῦτόν τε τὸν λόγον εἰς ταὐτὸν καὶ ὃν πρὸ τούτου ὡµολογήσαµεν, τὸ 

γίγνεσθαι πᾶν τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. εἰ γὰρ ἔστιν µὲν ἡ ψυχὴ καὶ πρότερον, ἀνάγκη 

δὲ αὐτῇ εἰς τὸ ζῆν ἰούσῃ τε καὶ γιγνοµένῃ µηδαµόθεν ἄλλοθεν ἢ ἐκ θανάτου καὶ τοῦ 

τεθνάναι γίγνεσθαι, πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτὴν καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ 

αὖθις αὐτὴν γίγνεσθαι»(77c-d).  

Στον Φαῖδρο τώρα,  ο Σωκράτης συνεχίζει  µε το φανέρωµα της ουσίας της ψυχής 

διατυπώνοντας τη θέση: «τό γάρ ἀεικίνητον ἀθάνατον» (245c), Η ψυχή λοιπόν «τό 

αὑτό κινοῦν», δεν σταµατά να κινείται και έτσι µπορεί να είναι η αρχή της κίνησης 

των άλλων όντων (245c). Στο σηµείο αυτό διαφοροποιείται η έννοια της πλατωνικής 

κίνησης από την προσωκρατική. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον ∆ηµόκριτο, η ψυχή 

γίνεται αντιληπτή ως ένα τυχαίο φαινόµενο, το οποίο συνοδεύει την τυχαία και 

µηχανική κίνηση των ατόµων. Η κίνηση της ψυχής αποτελεί µια αυτόβουλη και 
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αυτοδύναµη έννοια, η οποία εµπερικλείει την αιτία της: «τὰ δ᾽ ἐλλείποντα καὶ 

ὑπερβάλλοντα µεταπίπτειν τε φιλεῖ καὶ µεγάλας κινήσιας ἐµποιεῖν τῇ ψυχῇ».49 

Η αναφορά στην αθανασία της ψυχής λοιπόν στον Φαῖδρο  γίνεται χωρίς 

προετοιµασία, γιατί αυτή έχει ολοκληρωθεί στους προηγούµενους πλατωνικούς 

διαλόγους, δηλαδή στο Φαίδωνα, στο Συµπόσιο και στην Πολιτεία, στους οποίους 

αναπτύχθηκε µια σχετικά εννοιολογία. Ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν οι 

φράσεις  «ψυχή πᾶσα ἀθάνατος» (Φαίδρ. 245c), «ὃτι ἀθάνατος ἡµῶν ἡ ψυχή και 

οὐδέποτε απόλλυται» (Πολιτ. 608d), «ἃτε οὖν ἡ ψυχή ἀθάνατος τε οὖσα» (Μεν. 81c) 

και «ἀθάνατόν ἡ ψυχή»(Φαίδ.95d).50 

 Η φράση σχετικά µε την ψυχή στον πλατωνικό Φαῖδρο ανάγεται σύµφωνα µε 

κάποιους µελετητές στην καθολική έννοια της ψυχής, ενώ άλλες φορές φαίνεται ότι 

σηµαίνει κάθε ψυχή, σύµφωνα µε τον Frutiger51, γεγονός που παραπέµπει σύµφωνα 

µε τον µελετητή στην αθανασία της ατοµικής ψυχής. Η αθανασία της ψυχής δεν 

αιτιολογείται στον Φαῖδρο, καθώς αυτό έχει γίνει σε προγενέστερους διαλόγους όπως 

προαναφέρθηκε στον Φαίδωνα. Ο Σωκράτης µάλιστα φαίνεται ότι τη θεωρεί 

δεδοµένη αναφέροντας ότι «κάθε ψυχή είναι αθάνατη» (245c).52 

∆εδοµένου λοιπόν ότι η ψυχή κινείται από µόνη της, θεωρείται αθάνατη και 

συνάµα αποτελεί την αρχή της ζωής. Ανάλογη άποψη εντοπίζεται και στον 

πλατωνικό Φαίδωνα, δηλαδή ότι η ψυχή αποτελεί την αρχή της ζωής, καθώς είναι  

«αὐτό τό τῆς ζωῆς εἶδος» (106d). Έτσι, η ψυχή είναι αθάνατη και δεν µπορεί να 

διαταραχθεί η αυτοκινησία της, καθώς δεν εξαρτάται από κάτι άλλο. Αντιθέτως, η 

ίδια αποτελεί το αρχέτυπο της ζωής, καθώς µάλιστα προσφέρεται σε ό,τι κυριεύσει. 

∆εν µπορεί λοιπόν να σταµατήσει να κινείται «ἀεικίνητον» (245c), «οὒποτέ λήγει 

κινούµενον» (245c), δεν χάνει την πραγµατική της διάσταση, «οὐκ ἀπολεῖπον ἑαυτό» 

(245c) και παραµένει πάντοτε η ίδια.  Το ον λοιπόν αυτό αποτελεί την αρχή και το 

τέλος όλων των άλλων όντων, την ίδια τη ζωή που διακρίνεται από τη δυνατότητα 

της αυτοκίνησης.53 

                                                           

49
 Diels, Kranz, 1968: 57 (απόσπασµα 191) 

50 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 185-186 
51

 Frutiger, 1930: 27-32 
52 Νιάρχος, 1985: 337 
53 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 185-187 
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 Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της ψυχής αποτελεί το γεγονός ότι είναι 

αγέννητη «ἀρχή δε ἀγέννητον» (245d), καθώς µάλιστα από τη συγκεκριµένη αρχή 

δηµιουργείται το καθετί και είναι αναγκαίο να µην δηµιουργείται από κανένα «αὐτήν 

δέ µηδ ́ἐξ ἑνός» (245d).  Είναι βασικό λοιπόν η ίδια η αρχή να µην έχει δική της αρχή, 

καθώς δεν µπορεί να εξαρτά την ύπαρξή της από κάτι άλλο. ∆εν ανήκει µάλιστα στην 

περιοχή του γιγνόµενου, καθώς σε αυτή την περίπτωση το γίγνεσθαί της θα 

εξαρτιόταν από κάτι άλλο και δεν θα ήταν η αρχή. Οτιδήποτε γίνεται λοιπόν, γίνεται 

µε την παρουσία των ειδών, τα οποία έχουν ως προϋπόθεση το ίδιο το είναι και το 

αγαθόν. Τα είδη λοιπόν που προϋποθέτουν το αγαθόν δεν µπορούν να 

δηµιουργηθούν, αλλά είναι εκ των προτέρων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η 

ψυχή, η οποία δεν αποτελεί ένα είδος, αλλά τον φορέα του είδους της ζωής και ως 

αρχή είναι αγέννητη.  

 Επίσης βασικό της γνώρισµα είναι η αφθαρσία της  «ἀδιάφθορον αὐτό ἀνάγκη 

εἶναι» (245d). Το γνώρισµα αυτό συνδέεται µε το προηγούµενο, καθώς ό,τι δεν 

γεννιέται δεν µπορεί να φθαρεί. Η αρχή αυτή είχε αναλυθεί και στον Τίµαιο, στον 

οποίο η γένεση γινόταν αντιληπτή ως συναρµογή, καθώς δεν επιτρέπει τον 

διαχωρισµό των µερών που έχουν συναρµοστεί. Οτιδήποτε λοιπόν είναι αγέννητο δεν 

αποτελεί το αποτέλεσµα της συναρµογής των µερών και γι αυτό το λόγο δεν µπορεί 

να διαλυθεί. Εάν λοιπόν γίνει δεκτή η φθορά της αρχής δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή 

η αρχή, καθώς δεν µπορεί να γεννηθεί από κάτι άλλο, αλλά ούτε και η ίδια µπορεί να 

δηµιουργήσει κάποιο άλλο ον. Άλλωστε η γένεση προϋποθέτει µια πρωταρχή, «οὓτω 

δή κινήσεως µέν ἀρχή τό αὑτό κινοῦν» (245d), δηλαδή µια θέση από την οποία 

απορρέουν συµπεράσµατα σε σχέση µε τη φύση της ψυχής, η οποία ταυτίζεται µε το 

αὑτό κινοῦν. 

 Η αφθαρσία της είναι λοιπόν δεδοµένη, καθώς την πορεία της την ακολουθεί  

«πᾶς τε οὐρανός πᾶσά τε γένεσις» (245e). Με αυτόν τον τρόπο, η ψυχή είναι σε θέση 

να συγκρατήσει το είναι του κόσµου, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη λέξη 

ουρανός και θεωρείται µάλιστα ότι µέσα του έχει την ψυχή.54 Η γέννηση µε τη σειρά 

της, καθώς ταυτίζεται µε τα φαινόµενα και µε τον εµπειρικό κόσµο περιλαµβάνει το 

σύµπαν και διαφοροποιείται από τον αισθητό κόσµο και από την έννοια της ιδέας. 

Παράλληλα δηλώνει τη βαθύτατη σχέση του κόσµου µε την ψυχή, ως αρχή της ζωής, 

                                                           

54 Θεοδωρακόπουλος, 2010:  187 
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καθώς η κίνηση του κόσµου προέρχεται από την ψυχή και έτσι ο ίδιος καθίσταται 

έµψυχος. Έτσι και το ίδιο το σώµα θεωρείται έµψυχο, καθώς κινείται από την 

αυτοκινούµενη ψυχή, ενώ άψυχο είναι κάθε ον, το οποίο κινείται από µια εξωτερική 

αιτία. Η πραγµατική κίνηση του σώµατος λοιπόν προέρχεται από την κίνηση της 

ψυχής, καθώς αυτή µόνο κινείται πραγµατικά.55 

 Η φθορά ως έννοια εξάλλου συνδέεται µε το µεταβλητό, καθώς µάλιστα το 

αµετάβλητο δεν µπορεί να είναι ή να µην είναι, αλλά είναι κατά ανάγκη και έτσι δεν 

εξαρτά την ύπαρξή του από την γέννησή του, καθώς µάλιστα πριν από αυτήν θα 

ανήκε στην κατάσταση του µη όντος. Το αγέννητο λοιπόν θεωρείται και αµετάβλητο, 

καθώς δεν υπόκειται στον χρόνο και έτσι αποτελεί µια αµετάβλητη αιωνιότητα. Ήδη 

µάλιστα από τους Προσωκρατικούς είχε διατυπωθεί η θέση ότι το αγέννητο είναι 

αιώνιο, το αιώνιο µε τη σειρά του είναι άφθαρτο και εποµένως το αγέννητο είναι 

άφθαρτο. Η θέση αυτή δηλώνει ότι η γέννηση οδηγεί στη φθορά και η µη γέννηση 

στην αφθαρσία. Ο Παρµενίδης µάλιστα µε τη θέση του «ὡς ἀγέννητον ἐόν και 

ἀνώλεθρόν ἐστι» φαίνεται ότι υποστηρίζει ότι η πραγµατικότητα καθώς είναι 

αγέννητη είναι και άφθαρτη. Έτσι λοιπόν εξισώνονται οι έννοιες της γέννησης και 

της φθοράς καθώς και τη φθοράς και τη µη γέννησης, γεγονός που αναφέρεται και 

στους δύο φιλοσόφους, Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης µάλιστα 

αποδεικνύει ότι το «ἀγέννητον είναι ἂφθαρτον», αλλά και αντίστροφα.56 

Ο Πλάτων όµως όπως µελετήθηκε, προχωρεί ένα βήµα παραπάνω, καθώς 

αξιοποιεί τη θέση σχετικά µε την αντιµετώπιση του κόσµου ως έµψυχου, καθώς 

µάλιστα η φύση ταυτιζόταν µε την έµψυχη ουσία και έτσι ορίζει την ψυχή µε έναν 

δικό του τρόπο, ορίζοντας αυτήν ως αυτοδύναµη αρχή και ως κίνηση καθώς και ως 

πηγή εξάρτησης.57 

 

 

3.3.3. Ο µύθος της ψυχής  

 

                                                           

55 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 187-189 
56 Bormann, 2006: 178-180 
57 Willamovitz, 2005: 513-515 
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Ο Πλάτων στον διάλογο Φαῖδρος προκειµένου να ορίσει την ψυχή προβαίνει στην 

παράθεση ενός µύθου, µέσω του οποίου την ταυτίζει µε ένα φτερωτό άρµα. Σύµφωνα 

µε αυτόν, το άρµα παριστάνει ένα ενιαίο όλο, ενώ τα άλογα µε τον ηνίοχο 

αναπαριστούν την τριπλή διάσταση της ψυχής (245e-246a).58 Πιο αναλυτικά, στον 

πλατωνικό Φαῖδρο, η ψυχή παριστάνεται ως ένα άρµα, το οποίο σέρνουν δυο 

φτερωτά άλογα και οδηγείται από έναν ηνίοχο: «ταύτῃ οὖν λέγωµεν ἐοικέτω δὴ 

συµφύτῳ δυνάµει ὑποπτέρου ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου» (246a).  Με αυτόν τον τρόπο, ο 

Πλάτων επιχειρεί να εκδηλώσει την σύµφυτη ενότητα της ψυχής, καθώς και τη 

φυγόκεντρη τάση της. Αποδίδεται η ολότητα της ύπαρξής της, το νοητικό της κέντρο 

και οι συνυφασµένες µε αυτήν βουλητικές και επιθυµητικές δυνάµεις, οι οποίες το 

αντιµάχονται. Ο ηνίοχος αναπαριστά το λογιστικό µέρος της ψυχής, ενώ τα δύο 

άλογα αναπαριστάνουν την τιµή και την επιθυµία, δηλαδή το θυµοειδές και το 

επιθυµητικό µέρος της ψυχής αντίστοιχα.59 

 Λόγω της φυγόκεντρης τάσης της, η ψυχή  επέδειξε αδυναµία να συνεχίσει να 

βρίσκεται κοντά στον θεό, βάρυνε και γέµισε από λήθη και από κακία, µε 

αποτέλεσµα να χάσει εν τέλει τα φτερά της. Έτσι έπεσε στο γήινο περιβάλλον και 

ενώθηκε µε το ανθρώπινο σώµα. Σταδιακά λοιπόν δηµιουργήθηκε ο άνθρωπος, ο 

οποίος απετέλεσε τη συνένωση της ψυχής µε το σώµα.   Όταν η ψυχή ενσωµατώθηκε 

στο σώµα, ξέχασε τη γνώση των ιδεών και οδηγήθηκε στη λήθη και στην πλάνη, 

καθώς µάλιστα µπορούσε να γνωρίζει πλέον µόνο τις σκιές των πραγµάτων και όχι 

την ουσία τους. Η γνώση αποτελεί την ανάµνηση των ιδεών, καθώς οι ιδέες 

αποτελούν τις αλήθειες των πραγµάτων. Πρόκειται µάλιστα για το σύνολο της 

αλήθειας των πραγµάτων και την οντολογική και γνωσιολογική αιτία των αισθητών 

πραγµάτων, δηλαδή την πραγµατική γνώση των αισθητών πραγµάτων. Έτσι λοιπόν, η 

ιδέα συνδέεται µε την έννοια της ψυχής, η οποία προσπαθεί να φτάσει στη θέαση της 

ιδέας.60 

 Ο Πλάτων αναφέρεται τόσο στη θεϊκή όσο και στην ανθρώπινη ψυχή. Η θεϊκή 

ψυχή µοιάζει σε ορισµένα σηµεία µε την ανθρώπινη, δεδοµένου ότι έχει επιθυµία, 

θυµοειδές και νου, ενώ διαφέρει από την ανθρώπινη, καθώς είναι καθαρή, κινείται µε 
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το νόµο της αρµονίας και οδεύει προς την ιδέα. Παράλληλα, στη θεϊκή ψυχή δεν 

ανιχνεύονται φιλονεικίες ανάµεσα στα µέρη της. Η αναπαράσταση της ψυχής των 

θεών διαφέρει από αυτή των ανθρώπων, καθώς οι ίπποι και οι ηνίοχοί τους είναι 

αγαθοί, ενώ στα υπόλοιπα άρµατα των ανθρώπων είναι ανάµεικτοι. Έτσι, στην 

ανθρώπινη ψυχή ο ηνίοχος διευθύνει ένα αγαθό και ένα άγριο άλογο, µε αποτέλεσµα 

η διαδικασία να καθίσταται επίπονη. Συγκεκριµένα, τα άλογα της ανθρώπινης ψυχής 

είναι µεικτής γενιάς και έτσι ο φιλόσοφος περιγράφει αναλυτικά τις ιδιότητες του 

κάθε αλόγου. 

Από τα δύο, το πρώτο  αναπαρίσταται µε λευκό χρώµα και είναι ωραίο και 

καλό, επιθυµεί τις τιµές µε διάθεση σωφροσύνης, η οποία προωθείται και από τα 

λόγια του ίδιου του αναβάτη. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το συγκεκριµένο άλογο 

βρίσκεται «στην καλύτερη θέση, είναι και στην κορµοστασιά ίσο και καλοδεµένο, µε 

τον αυχένα ψηλά, τη µύτη γρυπή, χιονάτο στην όψη, µε µάτια µαύρα, φιλότιµο, µε 

φρονιµάδα και µε αιδώ και της αληθινής γνώµης φίλος» (253d): «τῶν δὲ δὴ ἵππων ὁ 

µέν, φαµέν, ἀγαθός, ὁ δ᾽ οὔ· ἀρετὴ δὲ τίς τοῦ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ κακία, οὐ διείποµεν, νῦν 

δὲ λεκτέον. ὁ µὲν τοίνυν αὐτοῖν ἐν τῇ καλλίονι στάσει ὢν τό τε εἶδος ὀρθὸς καὶ 

διηρθρωµένος, ὑψαύχην, ἐπίγρυπος, λευκὸς ἰδεῖν, µελανόµµατος, τιµῆς ἐραστὴς µετὰ 

σωφροσύνης τε καὶ αἰδοῦς, καὶ ἀληθινῆς δόξης ἑταῖρος, ἄπληκτος, κελεύσµατι µόνον 

καὶ [253e] λόγῳ ἡνιοχεῖται»·  Ο ηνίοχος το κρατάει µε το δεξί του χέρι και το ελέγχει. 

Τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά µάλιστα είναι αυτά που δείχνουν την καλή του 

καταγωγή, καθώς και την ευγένειά του. Η επιθυµία του να διερευνά τα αφανή είναι 

φανερή από τα µαύρα του µάτια, καθώς µε το µαύρο συµβολίζονται τα αφανή.61 

Σηµαντικότερο όλων φαίνεται ότι είναι η φιλοτιµία του, καθώς  «δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά έρως αθανασίας. Το καλύτερο άλογο της ψυχής δεν επιδιώκει τίποτε άλλο 

παρά µόνο τη σωφροσύνη, την αιδώ, την καλή γνώµη, καθώς επιδιώκει τις τιµές.  Ο 

λόγος και ο νους είναι ο κυβερνήτης του και έτσι σ’ αυτόν υπακούει». Υπακούει 

µάλιστα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά χωρίς να υπάρξει εξαναγκασµός, στις 

διαταγές και στο λόγο του ηνιόχου  (253d).62 

Το δεύτερο άλογο όµως είναι µαύρο, σκληροτράχηλο, άγριο, αύθαδες, 

αλαζονικό και χρειάζεται χαλιναγώγηση από µέρους του ηνίοχου µε τα µαστιγώµατα. 
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Έτσι λοιπόν, το µαύρο άλογο καθώς προέρχεται από κακή γενιά τραβάει τον δρόµο 

του και επιθυµεί να διασπάσει την αρµονία και την ενότητα της ανθρώπινης ψυχής, 

ενώ µάλιστα βρίσκεται και στα αριστερά του ηνιόχου. Γι αυτό το λόγο µάλιστα ο 

έλεγχός του είναι ακόµη πιο δύσκολος και έτσι για να του επιβληθεί ο ηνίοχος πρέπει 

να χρησιµοποιεί το µαστίγιο (254a): « ὁ µὲν εὐπειθὴς τῷ ἡνιόχῳ τῶν ἵππων, ἀεί τε καὶ 

τότε αἰδοῖ βιαζόµενος, ἑαυτὸν κατέχει µὴ ἐπιπηδᾶν τῷ ἐρωµένῳ· ὁ δὲ οὔτε κέντρων 

ἡνιοχικῶν οὔτε µάστιγος ἔτι ἐντρέπεται, σκιρτῶν δὲ βίᾳ φέρεται, καὶ πάντα πράγµατα 

παρέχων τῷ σύζυγί τε καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάζει ἰέναι τε πρὸς τὰ παιδικὰ καὶ µνείαν 

ποιεῖσθαι τῆς τῶν ἀφροδισίων χάριτος». Τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά 

µαρτυρούν  την δυστροπία του, καθώς έχει στραβό και παχύ κορµί, κοντό λαιµό, 

γεγονός που δείχνει ότι είναι ταπεινό και βασικός του στόχος είναι η επιθυµία και όχι 

η τιµή.63 Επίσης είναι µαύρο, έχει γαλάζια µάτια, στραβή µύτη, έχει τρίχες γύρω από 

τα αυτιά και είναι βαρύκουο. Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά δείχνουν ότι είναι 

αντίθετο προς τη βασιλικότητα και αποτελούν δείγµα ευτέλειας. (253e):» ὁ δ᾽ αὖ 

σκολιός, πολύς, εἰκῇ συµπεφορηµένος, κρατεραύχην, βραχυτράχηλος, σιµοπρόσωπος, 

µελάγχρως, γλαυκόµµατος, ὕφαιµος, ὕβρεως καὶ ἀλαζονείας ἑταῖρος, περὶ ὦτα λάσιος, 

κωφός, µάστιγι µετὰ κέντρων µόγις ὑπείκων». Όσον αφορά στη συµπεριφορά του 

φαίνεται ότι είναι ανακατωµένο µε πολλά αίµατα, γεγονός που δείχνει την αγριότητά 

του καθώς και την αλόγιστη συµπεριφορά του. Έτσι φαίνεται ότι κάθε πράξη του 

είναι τυχαία και δεν είναι αποτέλεσµα της αιτιώδους σχέσης της λογικής.64 Βασικό 

του γνώρισµα επίσης είναι ότι είναι απείθαρχο και έτσι δεν συµµορφώνεται στις 

επιταγές του ηνιόχου, ο οποίος µάλιστα προκειµένου να το χαλιναγωγήσει 

χρησιµοποιεί σπιρούνια και µαστίγιο (253e): «µάστιγι µετὰ κέντρων µόγις ὑπείκων». 

Ο Πλάτων δεν παραλείπει να αναφερθεί σε µια βασική διαφοροποίηση της 

ανθρώπινης από τη θεϊκή ψυχή, καθώς ο ηνίοχος της ανθρώπινης ψυχής κυβερνάει 

δύο άλογα, σε αντίθεση µε τον ηνίοχο της θεϊκής ψυχής που κυβερνά περισσότερα:  

«θεῶν µὲν οὖν ἵπποι τε καὶ ἡνίοχοι πάντες αὐτοί τε ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν, τὸ δὲ τῶν 

ἄλλων µέµεικται. καὶ πρῶτον µὲν ἡµῶν ὁ ἄρχων συνωρίδος ἡνιοχεῖ, εἶτα τῶν ἵππων ὁ 

µὲν αὐτῷ καλός τε καὶ ἀγαθὸς καὶ ἐκ τοιούτων, ὁ δ᾽ ἐξ ἐναντίων τε καὶ ἐναντίος· 
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χαλεπὴ δὴ καὶ δύσκολος ἐξ ἀνάγκης ἡ περὶ ἡµᾶς ἡνιόχησις» (246a-b). 65 Ο ηνίοχος 

λοιπόν και τα άλογα του άρµατος των θεών προέρχονται από καλή γενιά, ενώ των 

ανθρώπων όπως φάνηκε παραπάνω είναι αναµεµειγµένα. (246a). Και οι δύο ψυχές 

αποτελούνται από τα ίδια µέρη, δηλαδή από το νου, τον θυµό και την επιθυµία. 

Ωστόσο στους θεούς όλα αυτά φαίνεται ότι είναι καθαρά και δεν υπάρχουν 

αντιφάσεις ανάµεσά τους, µε αποτέλεσµα να αποκλείεται και η φιλονεικία και έτσι η 

δουλειά του ηνίοχου γίνεται πιο εύκολη. Στην ανθρώπινη ψυχή ωστόσο δεν 

συµβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς τα άλογα είναι διαφορετικής ποιότητας, όπως 

προαναφέρθη και το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει δυσαρµονία, καθώς το δύστροπο  

(246a), απαίδευτο και ακόλαστο άλογο ακολουθεί τη δική του πορεία και έτσι 

διασπάται η αρµονία της ψυχής: « εἰ δ᾽ ἔστιν τοῦτο οὕτως ἔχον, µὴ ἄλλο τι εἶναι τὸ 

αὐτὸ ἑαυτὸ [246a] κινοῦν ἢ ψυχήν, ἐξ ἀνάγκης ἀγένητόν τε καὶ ἀθάνατον ψυχὴ ἂν εἴη.» 

66Η συγκεκριµένη διαφορά µάλιστα έγκειται στο γεγονός ότι στις ψυχές των θεών 

ανιχνεύεται η επιθυµία, η οποία στρέφεται στη σοφία και στη γνώση και σε αυτό το 

πλαίσιο είναι χαρακτηριστική η συµφωνία ανάµεσα στα τρία µέρη.67 

Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των ψυχών ανάµεσα σε θνητούς και αθάνατους, 

ο Πλάτων επιχειρεί να αναφερθεί στη διαφοροποίηση ανάµεσα στο θνητό και το 

αθάνατο ζώον, δηλαδή στο αθάνατο έµψυχο ον από το θνητό έµψυχο ον, 

αναφέροντας ότι «πῇ δὴ οὖν θνητόν τε καὶ ἀθάνατον ζῷον ἐκλήθη πειρατέον εἰπεῖν» 

(246b). Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι η έννοια του ζώου στον Πλάτωνα 

οριζόταν ως µια ενότητα ψυχής και σώµατος, ενώ στο σηµείο αυτό δεν χρειάζεται η 

διάκριση µεταξύ του σώµατος και της ψυχής. Λίγο παρακάτω δίνεται η απάντηση ότι: 

«Ψυχὴ πᾶσα παντὸς ἐπιµελεῖται τοῦ ἀψύχου» (246b). Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται η 

άποψη ότι η ψυχή ούσα τέλεια και φτερωτή είναι σε θέση να κυριεύσει ολόκληρο τον 

κόσµο, καθώς κινείται σε µεγάλα ύψη. Στα άψυχα µέρη εµφυσά ζωή και τα κοσµεί, 

καθώς από µόνα τους δεν έχουν ούτε τάξη, ούτε ζωή, ούτε κάλλος. ∆ιατρέχει λοιπόν 

ολόκληρο το γίγνεσθαι και λαµβάνει αρκετές µορφές. Οι παρακάτω στίχοι είναι 

χαρακτηριστικοί: «πάντα δὲ οὐρανὸν περιπολεῖ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνοµένη» 
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(246b),  «τελέα µὲν οὖν οὖσα καὶ ἐπτερωµένη µετεωροπορεῖ τε καὶ πάντα τὸν κόσµον 

διοικεῖ» (246b -246c).68 

 Ωστόσο γίνεται αναφορά και στην ψυχή, η οποία χάνοντας τα φτερά της 

γυροφέρνει συνεχώς και σταδιακά επέρχεται η πτώση της, ώσπου τελικά πιάνεται από 

ένα στερεό σώµα, εγκαθίσταται σε αυτό και αποκτά µια περισσότερο γήινη διάσταση. 

Το δε σώµα από την άλλη, κινούµενο µε την ψυχή που είναι εγκλωβισµένη µέσα του, 

έχει την εντύπωση ότι κινείται από µόνο του: «ἡ δὲ πτερορρυήσασα φέρεται ἕως ἂν 

στερεοῦ τινος ἀντιλάβηται, οὗ κατοικισθεῖσα, σῶµα γήϊνον λαβοῦσα, αὐτὸ αὑτὸ δοκοῦν 

κινεῖν διὰ τὴν ἐκείνης δύναµιν» (246c). Αποτέλεσµα αυτού είναι τελικά η ενότητα του 

σώµατος και της ψυχής στο θνητό ζώον, η σύµφυση δηλαδή των δυνάµεών της: 

«ζῷον τὸ σύµπαν ἐκλήθη, ψυχὴ καὶ σῶµα παγέν, θνητόν τ᾽ ἔσχεν ἐπωνυµίαν·»(246c), 

γεγονός που αποτελεί ακόµη µια διαφοροποίηση µε το αθάνατο ον. 69  

Πρόκειται για την αντιπαράθεση µε τα άρµατα των ανθρώπινων ψυχών, τα 

οποία δεν χαρακτηρίζονται από αρµονία και ισορροπία, όπως αυτά των θεών, αλλά 

από δυσκολία και κόπο, καθώς το άλογό τους είναι κακότροπο και ρέπει προς τη γη. 

Χαρακτηριστική είναι η λέξη «µόγις» (247b), που χρησιµοποιεί ο Πλάτων και 

αναπαριστά τον κόπο και το µόχθο των ανθρώπινων ψυχών: «βρίθει γὰρ ὁ τῆς κάκης 

ἵππος µετέχων, ἐπὶ τὴν γῆν ῥέπων τε καὶ βαρύνων ᾧ µὴ καλῶς ἦν τεθραµµένος τῶν 

ἡνιόχων ἔνθα δὴ πόνος τε καὶ ἀγὼν ἔσχατος ψυχῇ πρόκειται» (247b). Ο αγώνας των 

ανθρώπινων ψυχών να θεαθούν, δηλαδή να έρθουν στον τόπο των ιδεών, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται ως υπερουράνιος, υµνείται από τον Πλάτωνα, προφανώς επειδή 

κανένας ποιητής µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν τον ύµνησε όπως πρέπει: «τὸν δὲ 

ὑπερουράνιον τόπον οὔτε τις ὕµνησέ πω τῶν τῇδε ποιητὴς οὔτε ποτὲ ὑµνήσει κατ᾽ 

ἀξίαν»(247c).  

Η διαφορά λοιπόν του θνητού µε το αθάνατο ζώον, ως προς αυτή τη 

διάσταση, έγκειται στο γεγονός ότι στο αθάνατο, δηλαδή στο θεϊκό ον, η ψυχή και το 

σώµα είναι αιωνίως συνδεδεµένα, χωρίς να προηγείται η πτώση της ψυχής και 

κατόπιν η ενσωµάτωσή της στο σώµα. Ωστόσο, ο προσδιορισµός του αθάνατου δεν 

µπορεί να ορισθεί µε ορθολογικά κριτήρια: «ἀθάνατον δὲ οὐδ᾽ ἐξ ἑνὸς λόγου 

λελογισµένου, ἀλλὰ πλάττοµεν οὔτε ἰδόντες οὔτε ἱκανῶς νοήσαντες θεόν, ἀθάνατόν τι 
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ζῷον, ἔχον µὲν ψυχήν, ἔχον δὲ σῶµα, τὸν ἀεὶ δὲ χρόνον ταῦτα συµπεφυκότα. ἀλλὰ 

ταῦτα µὲν δή, ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον, ταύτῃ ἐχέτω τε καὶ λεγέσθω» (246c-246d)70 

 Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ψυχές µε φτερά έχουν θεϊκά στοιχεία, 

αλλά δεν περιορίζονται µόνο στους θεούς, καθώς µπορεί να είναι και ανθρώπινες, 

µέχρι τουλάχιστον το σηµείο που θα κατέλθουν και θα ενωθούν µε το σώµα και 

ονοµάζονται δαίµονες, «δαιµόνων»(246e). Oπότε ως αθάνατα ζώα, ως σύµφυτα 

ψυχής και σώµατος,  θα ήταν περιοριστικό να οριστούν µόνο οι θεοί. 

Ο Πλάτων δεν παραλείπει να αναφερθεί και στους λόγους κατά τους οποίους 

η ψυχή χάνει τα φτερά της, µε αποτέλεσµα την αλλοίωση της αρχικής της µορφής: 

«τὴν δὲ αἰτίαν τῆς τῶν πτερῶν ἀποβολῆς, δι᾽ ἣν ψυχῆς ἀπορρεῖ, λάβωµεν»(246d). Πιο 

αναλυτικά, πρόκειται για τη δύναµη των φτερών να ανεβάζουν το πνεύµα εκεί που 

κατοικεί το γένος των θεών:  «πέφυκεν ἡ πτεροῦ δύναµις τὸ ἐµβριθὲς ἄγειν ἄνω 

µετεωρίζουσα ᾗ τὸ τῶν θεῶν γένος οἰκεῖ»(246d). Η άνοδος της ψυχής, η αύξηση των 

φτερών της και η ενδυνάµωσή της εξαρτάται άµεσα από την ύπαρξη της οµορφιάς, 

της αγαθότητας και της σοφίας «κεκοινώνηκε δέ πῃ µάλιστα τῶν περὶ τὸ σῶµα τοῦ 

θείου (ψυχή), τὸ δὲ θεῖον καλόν, σοφόν, ἀγαθόν, καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον» (246d-246e),  

ενώ από την άλλη η ασχήµια και η αισχρότητα την φθείρουν και την καταστρέφουν: 

«τούτοις δὴ τρέφεταί τε καὶ αὔξεται µάλιστά γε τὸ τῆς ψυχῆς πτέρωµα, αἰσχρῷ δὲ καὶ 

κακῷ καὶ τοῖς ἐναντίοις φθίνει τε καὶ διόλλυται» (246e). 71 

 Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι το περιβάλλον των θεών εµπεριέχει όλες 

εκείνες τις ιδιότητες που ανατρέφουν την ψυχή µε τελικό αποτέλεσµα την  «οµοίωσιν 

τῷ θεῷ». Γι αυτό το λόγο µάλιστα ο Πλάτων προβαίνει στην αναλυτική περιγραφή 

των ουρανίων δρωµένων δηλαδή των οίκων των θεών, των έργων τους, των 

γευµάτων και της αρµονίας που περιβάλλει όλα τα προαναφερθέντα, µε αποτέλεσµα  

την κορύφωση των περασµάτων τους στην πλάτη του ουράνιου θόλου. Πρόκειται για 

την κρισιµότερη κίνηση της ψυχικής εσωτερικότητας, η οποία µάλιστα καθορίζει και 

το βαθµό διατήρησης ή πλήξης των ψυχών να ίπτανται. Με αυτόν τον τρόπο µάλιστα 

καθορίζεται και η ισορροπία µεταξύ των  µερών της κάθε ψυχής, η ικανότητά της να 

αντισταθµίζει τα κακά στοιχεία της και η ενσωµάτωσή της µε το σώµα.  Ωστόσο, η 

πλήρης ισορροπία επιτυγχάνεται κατά βάση από τις θεϊκές ψυχές, οι οποίες 
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ακολουθούν την περιφερική κίνηση και δύνανται εν τέλει να ατενίσουν τις ιδεατές 

ουσίες, επικοινωνώντας έτσι µε το χώρο του όντως όντος.72 

Η πορεία των ψυχών περιγράφεται στον πλατωνικό µύθο ως εξής: « ὁ µὲν δὴ 

µέγας ἡγεµὼν ἐν οὐρανῷ Ζεύς, ἐλαύνων πτηνὸν ἅρµα, πρῶτος πορεύεται, διακοσµῶν 

πάντα καὶ ἐπιµελούµενος· τῷ δ᾽ ἕπεται στρατιὰ θεῶν τε καὶ δαιµόνων»(246e-247a) 

δηλαδή ο ∆ίας ελαύνει πρώτος και από πίσω του ελαύνουν οι υπόλοιποι  θεοί και οι 

δαίµονες73, δηλαδή οι  ανθρώπινες ψυχές, καθεµία εκ των οποίων ακολουθεί το θεό 

που συµφωνεί µε το χαρακτήρα της. Οι ιδέες βρίσκονται πιο ψηλά και από τους 

ίδιους τους θεούς και αυτοί µε τα άρµατα τραβούν προς εκεί που εδράζουν.  

Ακίνητη στον οίκο των θεών βρίσκεται η Εστία, η οποία συµβολίζει το ήρεµο 

και ακίνητο κέντρο της πορείας των ψυχών και αποτελεί την πρώτη αρχή: «µένει γὰρ 

Ἑστία ἐν θεῶν οἴκῳ µόνη·»(247a). Ακολουθεί η περιγραφή της πορείας των 

αθάνατων και θνητών όντων και ψυχών: «τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι ἐν τῷ τῶν δώδεκα 

ἀριθµῷ τεταγµένοι θεοὶ ἄρχοντες ἡγοῦνται κατὰ τάξιν ἣν ἕκαστος ἐτάχθη. πολλαὶ µὲν 

οὖν καὶ µακάριαι θέαι τε καὶ διέξοδοι ἐντὸς οὐρανοῦ» (247a). Η τοποθέτηση της 

χορείας γίνεται εντός του ουρανού, όπως φαίνεται από τους παραπάνω στίχους, όπου 

τοποθετούνται οι θεοί. Από την άλλη, στον υπερουράνιο τόπο τοποθετούνται 

σύµφωνα µε τον Πλάτωνα οι ιδέες, οι οποίες συµβολίζουν το αιώνιο νόηµα, το οποίο 

για να το αντιληφθεί, µέσω της θέωσης η ανθρώπινη ψυχή, πρέπει να απαλλαχθεί από 

κάθε έννοια υλικότητας και σωµατικότητας. 74 

Η πορεία των θεϊκών ψυχών γίνεται µε άνεση, µε τα ευγενή τους άλογα και 

φτάνει µέχρι την άκρη της αψίδας του ουρανού, όπου απολαµβάνουν την οµορφιά 

των ιδεών, διαθέτοντας οντολογική πληρότητα: « ὅταν δὲ δὴ πρὸς δαῖτα καὶ ἐπὶ 

θοίνην ἴωσιν, ἄκραν ἐπὶ τὴν ὑπουράνιον ἁψῖδα πορεύονται πρὸς ἄναντες, ᾗ δὴ τὰ µὲν 

θεῶν ὀχήµατα ἰσορρόπως εὐήνια ὄντα ῥᾳδίως πορεύεται»(247a-247b). Έτσι σε αυτό 

το σηµείο, οι αθάνατες ψυχές των θεών µπορούν να θεασθούν και ό,τι υπάρχει πέρα 

από τον ουρανό, δηλαδή τις ιδέες και τα αιώνια οράµατα  «αἱ µὲν γὰρ ἀθάνατοι 

καλούµεναι, ἡνίκ᾽ ἂν πρὸς ἄκρῳ γένωνται, ἔξω πορευθεῖσαι ἔστησαν ἐπὶ τῷ τοῦ 

οὐρανοῦ, νώτῳ, στάσας δὲ αὐτὰς περιάγει ἡ περιφορά, αἱ δὲ θεωροῦσι τὰ ἔξω τοῦ 
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οὐρανοῦ» (247b-247c).75 Όταν δηλαδή οι ψυχές φτάσουν ψηλά στην αψίδα, τότε οι 

θεικές στέκουν και η περιφορά τις µετακινεί και έτσι αυτές βλέπουν όσα υπάρχουν 

εκτός του ουρανίου θόλου (247b-c). Για την ακρίβεια βλέπουν τη δικαιοσύνη, τη 

σωφροσύνη και τη γνώση, όχι όµως εκείνη, η οποία συνοδεύεται από τη γέννηση, 

ούτε και εκείνη που είναι διαφορετική για κάθε πράγµα απ’ όσα πιστεύουµε ότι  

υπάρχουνε, αλλά την αληθινή γνώση, η οποία είναι µέσα σ’ εκείνο που πραγµατικά 

υπάρχει (247c-e), δηλαδή  την «άχρωµη και άµορφη και ανέγγιχτη ουσία που 

πραγµατικά υπάρχει» (247b)76 

 Οι συγκεκριµένες ψυχές λοιπόν διατηρούν το προνόµιο να βλέπουν ξεκάθαρα 

τις Ιδέες, δηλαδή τα αιώνια οράµατα, τα οποία βρίσκονται στα πέρατα του αισθητού 

κόσµου και µε τα οποία θρέφεται, αλλά και ευφραίνεται η θεία διάνοια (247c): « τὸν 

δὲ ὑπερουράνιον τόπον οὔτε τις ὕµνησέ πω τῶν τῇδε ποιητὴς οὔτε ποτὲ ὑµνήσει κατ᾽ 

ἀξίαν. ἔχει δὲ ὧδε--τολµητέον γὰρ οὖν τό γε ἀληθὲς εἰπεῖν, ἄλλως τε καὶ περὶ ἀληθείας 

λέγοντα--ἡ γὰρ ἀχρώµατός τε καὶ ἀσχηµάτιστος καὶ ἀναφὴς οὐσία ὄντως οὖσα, ψυχῆς 

κυβερνήτῃ µόνῳ θεατὴ νῷ, περὶ ἣν τὸ τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήµης γένος». Η συγκεκριµένη 

θέαση µάλιστα διαρκεί τόσο, όσο και η περιφορά του ουρανού µέχρι να  διαγράψει 

έναν πλήρη κύκλο και µέχρι να βρεθεί η θεϊκή ψυχή στο αρχικό σηµείο, δηλαδή στο 

σηµείο από το οποίο ξεκίνησε (247c), καθώς µάλιστα είναι σηµαντικό να 

προχωρήσουν οι θεϊκές ψυχές πέρα από την υλική οµορφιά και στην συνακόλουθη 

ευδαιµονία τους και έτσι να µεταβούν στο όντως ον, το οποίο υπάρχει στον 

υπερουράνιο κόσµο.77 

Αφού η ψυχή λοιπόν ολοκληρώσει τη θέαση βυθίζεται ξανά στο εσωτερικό 

µέρος του ουρανού και στη συνέχεια επιστρέφει στον οίκο της. Εκεί ο ηνίοχος βάζει 

τα άλογα στη φάτνη, δηλαδή στην υποδοχή της µνήµης εκείνης της θέας και µάλιστα 

τα ταΐζει µε αµβροσία και νέκταρ (247e): «ἐν ἑτέρῳ οὖσα ὧν ἡµεῖς νῦν ὄντων 

καλοῦµεν, ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ ὅ ἐστιν ὂν ὄντως ἐπιστήµην οὖσαν· καὶ τἆλλα ὡσαύτως τὰ 

ὄντα ὄντως θεασαµένη καὶ ἑστιαθεῖσα, δῦσα πάλιν εἰς τὸ εἴσω τοῦ οὐρανοῦ, οἴκαδε 

ἦλθεν.»78 Το γεγονός ότι επέστρεψαν οι ψυχές υποδηλώνει τη συγκέντρωση της 
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ψυχής στον ίδιο της τον εαυτό, καθώς και τη συνακόλουθη διαµόρφωση του 

επιθυµητικού και του θυµοειδούς από το λογιστικό µέσα από τα στοιχεία, τα οποία 

αποκοµίστηκαν από την θέαση των ιδεών. 

Mε την περιγραφή της ψυχής και τον παραλληλισµό της µε ένα άρµα, ο 

Πλάτων βρίσκει την ευκαιρία να αναφερθεί στην άµορφη και ανέγγιχτη, την 

πραγµατική ουσία, η οποία αποτελεί τον φορέα της αλήθειας και µπορεί να γίνει 

αντιληπτή από τον κυβερνήτη της ψυχής, δηλαδή τον νου: «ἡ γὰρ ἀχρώµατός τε καὶ 

ἀσχηµάτιστος καὶ ἀναφὴς οὐσία ὄντως οὖσα, ψυχῆς κυβερνήτῃ µόνῳ θεατὴ νῷ, περὶ ἣν 

τὸ τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήµης γένος, τοῦτον ἔχει τὸν τόπον» (247c-247d). 

Σκοπός της περιφοράς αυτής αποτελεί η θέαση των ιδεών της δικαιοσύνης, 

της σωφροσύνης και της αλήθειας, ενώ όταν η ψυχή, αντικρύσει ξανά τον ον, το 

αγαπά, το θωρεί αληθινά, τρέφεται και ευφραίνεται από αυτό79. Τότε είναι πλέον σε 

θέση να ξαναβυθιστεί στο µέσα µέρος του ουρανού και να επιστρέψει στη συνέχεια 

στον οίκο της: «ἰδοῦσα διὰ χρόνου τὸ ὂν ἀγαπᾷ τε καὶ θεωροῦσα τἀληθῆ τρέφεται καὶ 

εὐπαθεῖ, ἕως ἂν κύκλῳ ἡ περιφορὰ εἰς ταὐτὸν περιενέγκῃ ἐν δὲ τῇ περιόδῳ καθορᾷ µὲν 

αὐτὴν δικαιοσύνην, καθορᾷ δὲ σωφροσύνην, καθορᾷ δὲ ἐπιστήµην…. τὴν ἐν τῷ ὅ ἐστιν 

ὂν ὄντως ἐπιστήµην οὖσαν· καὶ τἆλλα ὡσαύτως τὰ ὄντα ὄντως θεασαµένη καὶ 

ἑστιαθεῖσα, δῦσα πάλιν εἰς τὸ εἴσω τοῦ οὐρανοῦ, οἴκαδε ἦλθεν»(247d-247e). Στη 

συνέχεια, ο  ηνίοχος-νους αυτοσυγκεντρώνεται και ποτίζει τα άλογα µε «νέκταρ και 

αµβροσία», διαποτίζοντας δηλαδή το θυµοειδές και το επιθυµητικό, µε τους χυµούς, 

µε τα µακάρια θεάµατα των ιδεών, «ἐλθούσης δὲ αὐτῆς ὁ ἡνίοχος πρὸς τὴν φάτνην 

τοὺς ἵππους στήσας παρέβαλεν ἀµβροσίαν τε καὶ ἐπ᾽ αὐτῇ νέκταρ ἐπότισεν»(247e). 80 

Μετά την περιγραφή των θεϊκών ψυχών «καὶ οὗτος µὲν θεῶν βίος» (248a), ο 

Πλάτων αναφέρεται διεξοδικά στις ψυχές των ανθρώπων. Συγκεκριµένα, αναφέρει 

ότι όποια ανθρώπινη ψυχή ακολουθεί τα χνάρια του θεού της, τότε ο ηνίοχός της 

είναι σε θέση να υψώσει το κεφάλι του προς τον εξωτερικό τόπο του ουρανού και να 

προχωρήσει σε µια περιφορά µαζί µε το θεό, χωρίς ωστόσο να µειωθεί η επίπονη 

ηνιόχησή του: «αἱ δὲ ἄλλαι ψυχαί, ἡ µὲν ἄριστα θεῷ ἑποµένη καὶ εἰκασµένη ὑπερῆρεν 

εἰς τὸν ἔξω τόπον τὴν τοῦ ἡνιόχου κεφαλήν, καὶ συµπεριηνέχθη τὴν περιφοράν, 

θορυβουµένη ὑπὸ τῶν ἵππων καὶ µόγις καθορῶσα τὰ ὄντα» (248a). Ωστόσο, 

                                                           

79 Jowett, 1892 
80 Θεοδωρακόπουλος, 2000, 247c-e 



 

 

41 

θεωρούνται σπάνιες οι ψυχές που καταφέρνουν κάτι τέτοιο και εποµένως χρειάζεται 

µεγάλος µόχθος για να µπορέσει η ανθρώπινη ψυχή να θεαθεί τον υπερουράνιο τόπο.  

Πρόκειται λοιπόν για έναν αγώνα των ψυχών να ανέβουν ψηλά, για µια 

ανάβαση επίπονη και δύσκολη, η οποία δεν επιτυγχάνεται από όλες τις ψυχές:  «ἡ δὲ 

τοτὲ µὲν ἦρεν, τοτὲ δ᾽ ἔδυ, βιαζοµένων δὲ τῶν ἵππων τὰ µὲν εἶδεν, τὰ δ᾽ οὔ»(248a). «αἱ 

δὲ δὴ ἄλλαι γλιχόµεναι µὲν ἅπασαι τοῦ ἄνω ἕπονται, ἀδυνατοῦσαι δέ», µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει συνωστισµός κάτω από το θόλο του ουρανού και ανταγωνισµός για να 

περάσει η µια την άλλη «ὑποβρύχιαι συµπεριφέρονται, πατοῦσαι ἀλλήλας καὶ 

ἐπιβάλλουσαι, ἑτέρα πρὸ τῆς ἑτέρας πειρωµένη γενέσθαι» (248a-248b). Αποτέλεσµα 

αυτών είναι πολλές φορές οι ψυχές να γίνονται ανάπηρες και να χάνουν τα φτερά 

τους: «θόρυβος οὖν καὶ ἅµιλλα καὶ ἱδρὼς ἔσχατος γίγνεται, οὗ δὴ κακίᾳ ἡνιόχων 

πολλαὶ µὲν χωλεύονται, πολλαὶ δὲ πολλὰ πτερὰ θραύονται»(248a-248b). 81 

Ο καθοδηγητής στη διαδικασία αυτή είναι ο ίδιος ο ∆ίας, έπονται οι θεοί και 

οι δαίµονες και από πίσω υπάρχουν οι ψυχές, καθεµιά εκ των οποίων ακολουθεί τον 

δικό της θεό. Παράλληλα, είναι καθοριστικός ο ρόλος του ηνίοχου που καθοδηγεί, 

καθώς η αδυναµία του να κρατήσει καλά το άρµα µπορεί συχνά να κάνει τη ψυχή να 

σπάσει τα φτερά της: «τοῦ ἵππου τῆς κάκης µετέχων, ἐπὶ τὴν γῆν ῥέπων τε καὶ 

βαρύνων». Έτσι λοιπόν, οι ψυχές που έχουν δύστροπα άλογα ή κακό ηνίοχο δεν 

καταφέρνουν τελικά να θεαθούν τις ιδέες και έτσι ξαναγυρνούν στον οίκο τους, χωρίς 

να αποκτήσουν τις καθαρές παραστάσεις των όντων και έχοντας µια αβέβαιη 

αίσθηση αυτών: «πᾶσαι δὲ πολὺν ἔχουσαι πόνον ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος θέας 

ἀπέρχονται, καὶ ἀπελθοῦσαι τροφῇ δοξαστῇ χρῶνται»(248b). 82 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τον πλατωνικό Φαῖδρο, η κάθε 

ψυχή επιθυµεί την ανάβαση και τη θέαση του ιδεατού κόσµου, καθώς ορέγεται την 

αλήθεια, η οποία τρέφει το νου: «οὗ δ᾽ ἕνεχ᾽ ἡ πολλὴ σπουδὴ τὸ ἀληθείας ἰδεῖν πεδίον 

οὗ ἐστιν, ἥ τε δὴ προσήκουσα ψυχῆς τῷ ἀρίστῳ νοµὴ ἐκ τοῦ ἐκεῖ λειµῶνος τυγχάνει 

οὖσα, ἥ τε τοῦ πτεροῦ φύσις, ᾧ ψυχὴ κουφίζεται, τούτῳ τρέφεται» (248b-248c). Έτσι 

λοιπόν σε όλη αυτή την κίνηση χαρακτηριστική είναι η θέση του νου, ο οποίος 

αποτελεί το φτέρωµα της ψυχής και επιθυµεί να γευθεί την αλήθεια, καθώς τρέφεται 

από αυτήν και στη συνέχεια τροφοδοτεί την ψυχή. Παράλληλα κινείται από τον 
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εσώτατο έρωτα της ψυχής και έτσι ο νους και ο έρωτας φαίνεται ότι έχουν κοινή 

µεταφυσική µεταβολή.  

Ο µύθος της Αδράστειας που παρεµβάλλεται στον µύθο της ψυχής, 

συµβολίζει τη γενική τάξη του κόσµου, και κυρίως, τη σχέση της ψυχής µε το 

χρονικό και το άχρονο, όσο και τη δύναµη του αναπόφευκτου, του αναπόδραστου83. 

Ο νόµος της Αδράστειας λοιπόν αναφέρεται στο αναπόδραστο σε σχέση µε τον 

τελικό προορισµό των ψυχών. Συγκεκριµένα, η ψυχή η οποία θα µπορέσει να 

συµπορευτεί το θεό και έτσι θα µπορέσει να θεωρήσει τα αληθινά, µένει απείραχτη 

και ελεύθερη στο πέρασµα των χρόνων: «θεσµός τε Ἀδραστείας ὅδε ἥτις ἂν ψυχὴ θεῷ 

συνοπαδὸς γενοµένη κατίδῃ τι τῶν ἀληθῶν, µέχρι τε τῆς ἑτέρας περιόδου εἶναι 

ἀπήµονα, κἂν ἀεὶ τοῦτο δύνηται ποιεῖν, ἀεὶ ἀβλαβῆ εἶναι»(248c). Με αυτόν τον τρόπο 

µάλιστα καθορίζεται και η ποιοτική ενσωµάτωση των ψυχών στη γη. Συγκεκριµένα 

αναφέρεται πως όποια ψυχή δεν µπόρεσε να δει τα αιώνια θαύµατα, τότε χάνει τα 

φτερά της και ενσωµατώνεται σε άνθρωπο κατά την πρώτη της γέννηση: «ὅταν δὲ 

ἀδυνατήσασα ἐπισπέσθαι µὴ ἴδῃ, καί τινι συντυχίᾳ χρησαµένη λήθης τε καὶ κακίας 

πλησθεῖσα βαρυνθῇ, βαρυνθεῖσα δὲ πτερορρυήσῃ τε καὶ ἐπὶ τὴν γῆν πέσῃ, τότε νόµος 

ταύτην µὴ φυτεῦσαι εἰς µηδεµίαν θήρειον φύσιν ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει»( 248c -248d). 84 

Έτσι λοιπόν οι ψυχές αναλόγως µε την εσωτερική τους σύγκρουση 

ενσωµατώνονται σε διαφορετικής ποιότητας ανθρώπους. Πιο αναλυτικά, µε κατιούσα 

διαβάθµιση, οι ψυχές  ενσωµατώνονται σε φιλοσόφους, σε βασιλείς, σε πολιτικούς, 

σε ιατρικούς ή γυµναστικούς, σε µαντικούς ή ιεροτελεστικούς σε ποιητικούς, σε 

γεωργικούς, σε σοφιστικούς και τέλος σε τυραννικούς:  «ἀλλὰ τὴν µὲν πλεῖστα 

ἰδοῦσαν εἰς γονὴν ἀνδρὸς γενησοµένου φιλοσόφου ἢ φιλοκάλου ἢ µουσικοῦ τινος καὶ 

ἐρωτικοῦ»,  τὴν δὲ δευτέραν εἰς βασιλέως ἐννόµου ἢ πολεµικοῦ καὶ ἀρχικοῦ, τρίτην εἰς 

πολιτικοῦ ἤ τινος οἰκονοµικοῦ ἢ χρηµατιστικοῦ, τετάρτην εἰς φιλοπόνου <ἢ> 

γυµναστικοῦ ἢ περὶ σώµατος ἴασίν τινος ἐσοµένου, πέµπτην µαντικὸν βίον  ἤ τινα 

τελεστικὸν ἕξουσαν·ἕκτῃ ποιητικὸς ἢ τῶν περὶ µίµησίν τις ἄλλος ἁρµόσει,ἑβδόµῃ 

δηµιουργικὸς ἢ γεωργικός, ὀγδόῃ σοφιστικὸς ἢ δηµοκοπικός, ἐνάτῃ τυραννικός (248e) 

85.  
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∆εδοµένων των παραπάνω, υπάρχει υψηλή αξιολόγηση για την γνήσια 

ποίηση, η οποία προέρχεται εκ «µουσικοῦ» ενώ χαµηλότερη αξιολόγηση λαµβάνει ο 

«ποιητικὸς». Στην έκτη βαθµίδα τοποθετείται ο «ποιητικὸς ἢ τῶν περὶ µίµησίν τις 

ἄλλος», δηλαδή ο «ἐκ τέχνης... ποιητὴς» ο «ἄνευ µανίας Μουσῶν» και «ἀτελὴς» και 

πλάι του κάποιος άλλος, που καταγίγνεται «περὶ µίµησίν» και αυτός, άρα ο 

καλλιτέχνης εικαστικός86. 

Παράλληλα κάθε ψυχή κάνει έναν κύκλο δέκα χιλιάδων χρόνων, ώσπου να 

αποκτήσει ξανά τα φτερά της, ενώ όσοι αποκτούν τον βίο "του φιλοσόφου" ή "του 

φιλοσοφικού εραστή" οι δέκα χιλιετίες µειώνονται σε τρεις87 περνώντας τις 

υπόλοιπες επτά χιλιετίες µακαρίως σε κάποια σηµείο του στερεώµατος. Οι ψυχές 

αυτών λοιπόν, στα τρεις χιλιάδες χρόνια και αφού για τρεις φορές διάλεξαν τον ίδιο 

βίο, επιστρέφουν στην πηγή τους88, «εἰς µὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει ἡ ψυχὴ ἑκάστη οὐκ 

ἀφικνεῖται ἐτῶν µυρίων-- οὐ γὰρ πτεροῦται πρὸ τοσούτου χρόνου--πλὴν ἡ τοῦ 

φιλοσοφήσαντος ἀδόλως ἢ παιδεραστήσαντος µετὰ φιλοσοφίας, αὗται δὲ τρίτῃ περιόδῳ 

τῇ χιλιετεῖ, ἐὰν ἕλωνται τρὶς ἐφεξῆς τὸν βίον τοῦτον, οὕτω πτερωθεῖσαι τρισχιλιοστῷ 

ἔτει ἀπέρχονται» (248e-249a).  Η ψυχή που ουδέποτε αντίκρυσε την αλήθεια, δεν 

δύναται να λάβει εκ νέου ανθρώπινη ψυχή, « οὐ γὰρ ἥ γε µήποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήθειαν 

εἰς τόδε ἥξει τὸ σχῆµα» (249b), καθώς ο άνθρωπος πρέπει να µεταβαίνει από τα 

αισθητά προς µια πνευµατική ενέργεια, δηλαδή προς την ανάµνηση εκείνων που είδε 

κάποτε στον ουρανό:  «δεῖ γὰρ ἄνθρωπον συνιέναι κατ᾽ εἶδος λεγόµενον, ἐκ πολλῶν 

ἰὸν αἰσθήσεων εἰς ἓν λογισµῷ συναιρούµενον· τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀνάµνησις ἐκείνων ἅ ποτ᾽ 

εἶδεν ἡµῶν ἡ ψυχὴ συµπορευθεῖσα θεῷ καὶ ὑπεριδοῦσα ἃ νῦν εἶναί φαµεν, καὶ 

ἀνακύψασα εἰς τὸ ὂν ὄντως» (249b -249c). 89 

Έτσι λοιπόν, η ανάµνηση αποτελεί τη σύνδεση της ψυχής µε την ιδέα. Η ψυχή 

του φιλοσόφου όµως πτερούται, σε χρόνο ανεξάρτητο από των υπολοίπων ψυχών, 

γιατί βρίσκεται πάντα κοντά σε εκείνα που είναι και ο θεός: «διὸ δὴ δικαίως µόνη 

πτεροῦται ἡ τοῦ φιλοσόφου διάνοια· πρὸς γὰρ ἐκείνοις ἀεί ἐστιν µνήµῃ κατὰ δύναµιν, 

πρὸς οἷσπερ θεὸς ὢν θεῖός ἐστιν» (249c). Ο µύθος της ψυχής λοιπόν καταλήγει µε την 
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αποδοχή των µυσταγωγιών από µέρους του φιλοσόφου, ο οποίος γεµίζει από θεό και 

βιώνει µια πνευµατική µεταρσίωση: «τοῖς δὲ δὴ τοιούτοις ἀνὴρ ὑποµνήµασιν ὀρθῶς 

χρώµενος, τελέους ἀεὶ τελετὰς τελούµενος, τέλεος ὄντως µόνος γίγνεται· ἐξιστάµενος δὲ 

τῶν ἀνθρωπίνων σπουδασµάτων καὶ πρὸς τῷ θείῳ γιγνόµενος, νουθετεῖται µὲν ὑπὸ 

τῶν πολλῶν ὡς παρακινῶν, ἐνθουσιάζων δὲ λέληθεν τοὺς πολλούς» (249d). 90 

 

3.4. Η σύγκριση του Μύθου της Ψυχής µε την Αλληγορία του 

Σπηλαίου στην πλατωνική Πολιτεία  

 

Ο Πλάτων στην Πολιτεία αναλύει εκτενώς τις θέσεις του σε σχέση µε την 

ανθρώπινη ψυχή. Θεωρούσε συγκεκριµένα ότι η ψυχή µετείχε στα γνωρίσµατα τόσο 

του αιώνιου όσο και του παροδικού κόσµου. Πρέπει λοιπόν στη ουσία της η ψυχή να 

έχει στοιχεία και από τον κόσµο των Ιδεών και από τον κόσµο των αισθήσεων. Το 

πρώτο µέρος παραπέµπει στο λογιστικόν, δηλαδή στον νου, στην έδρα της γνώσης 

και της αρετής που αυτή συνεπάγεται. Το άλλο µέρος είναι το µη λογικό, στο οποίο 

διακρίνονται το ευγενικότερο µέρος που πλησιάζει στο λογικό και το κατώτερο που 

αντιστέκεται σε αυτό. Το ευγενικότερο µέρος βρίσκεται στη δύναµη της βούλησης, 

δηλαδή στο θυµό, ενώ το κατώτερο µέρος στην απληστία των αισθήσεων, δηλαδή 

στην επιθυµία. Έτσι τα τρία αυτά στοιχεία αποτελούν τα στοιχεία της λειτουργίας και 

της διαίρεσης της ψυχής. Πρόκειται για την τριχοτόµηση της ψυχής, η οποία για 

πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Πολιτεία.91 Τα τρία αυτά στοιχεία ή λειτουργίες της 

ψυχής λοιπόν είναι το λογιστικόν, το βουλητικόν (θυµοειδές) και το επιθυµητικόν.92 

Πιο αναλυτικά, το λογιστικό µέρος είναι το µέρος της ψυχής µε το οποίο 

αποκτούµε γνώσεις και συλλογιζόµαστε (436a, 580d,518b, 439d). Οι βασικές του 

λειτουργίες είναι η αναζήτηση της αλήθειας και η αύξηση των γνώσεων και αντλεί 

την ηδονή του από τη διεύρυνση των γνώσεων που σχετίζονται µε την αλήθεια  

(518b) ενώ παράλληλα µας ωθεί σε πρακτικές επιλογές και στην ανακάλυψη των 

                                                           

90  Θεοδωρακόπουλος, 2000, 249c-d. 
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 Annas, 2006 
92 Windelband, Heimsoeh, 2001: 143-144.  
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θεωρηµάτων. Μια ακόµη βασική λειτουργία του λογιστικού µέρους είναι η 

κυβέρνηση της ψυχής και έτσι αντιστοιχεί στην τάξη των φυλάκων-βασιλέων, οι 

οποίοι πρέπει να κυβερνούν και τις άλλες δύο τάξεις. Το µέρος αυτό κυβερνά την 

ψυχή, καθώς φροντίζει για το συµφέρον της, ενώ τα άλλα δύο µέρη φροντίζουν 

βασικά για τον εαυτό τους. (441e): « Μνηµονευτέον ἄρα ἡµῖν ὅτι καὶ ἡµῶν ἕκαστος, 

ὅτου ἂν (e.) τὰ αὑτοῦ ἕκαστον τῶν ἐν αὐτῷ πράττῃ, οὗτος δίκαιός τε ἔσται καὶ τὰ αὑτοῦ 

πράττων». 

Στο σηµείο αυτό είναι σαφής και ο παραλληλισµός µε τους φύλακες-βασιλείς,  

καθώς πρόκειται για τη µόνη τάξη της Πολιτείας που έχει τη φροντίδα όλης της 

πόλης και των άλλων τάξεων. Επιπλέον ο βίος που διαµορφώνεται από την αφοσίωση 

στην αναζήτηση της αλήθειας αποτελεί τον καλύτερο βίο για τον άνθρωπο, δηλαδή ο 

φιλόσοφος βίος. Στο τέταρτο βιβλίο της Πολιτείας µάλιστα τονίζεται σε σχέση µε το 

λογιστικό, η ικανότητά του να κυβερνά, καθώς γνωρίζει τι είναι καλύτερο για την 

ψυχή (441e, 442c). Έτσι κυβερνά µε ορθολογικό τρόπο και συµβάλλει στο να 

ενεργούν οι άνθρωποι µε συντονισµένο τρόπο στη ζωή τους. Από την επιδίωξη των 

σκοπών αυτών, το λογιστικό µέρος αντλεί την ικανοποίησή του(518b): « ἐµπέπλησται, 

καὶ οὕτω δὴ τὴν µὲν εὐδαιµονίσειεν ἂν τοῦ πάθους τε καὶ βίου, τὴν δὲ ἐλεήσειεν, καὶ εἰ 

γελᾶν ἐπ’ αὐτῇ βούλοιτο, ἧττον ἂν καταγέλαστος ὁ γέλως αὐτῷ εἴη ἢ ὁ ἐπὶ τῇ ἄνωθεν ἐκ 

φωτὸς ἡκούσῃ».93 

Το άλλο µέρος της ψυχής είναι το θυµοειδές  (441a), το οποίο αποκαλείται 

στην Πολιτεία ως το µέρος της ψυχής που επιδιώκει την τιµή (581b): «Εἰ οὖν 

φιλόνικον αὐτὸ καὶ φιλότιµον προσαγορεύοιµεν, ἦ ἐµµελῶς ἂν ἔχοι; ᾿Αλλὰ µὴν ᾧ γε 

µανθάνοµεν, παντὶ δῆλον ὅτι πρὸς τὸ εἰδέναι τὴν ἀλήθειαν ὅπῃ ἔχει πᾶν ἀεὶ τέταται, καὶ 

χρηµάτων τε καὶ δόξης ἥκιστα τούτων τούτῳ µέλει». Επιπλέον η αναφορά στο 

θυµοειδές µέρος σχετίζεται µε το γεγονός ότι αποτελεί το µέρος που αντλεί 

ευχαρίστηση (581a-b) από τις τιµές και τη νίκη και όχι µόνο από την 

ανταγωνιστικότητα. Ο Πλάτων βέβαια αναφέρει ότι το συγκεκριµένο µέρος µπορεί 

να γίνει σκληρό (410d), εάν δεν εκτραφεί µε σωστό τρόπο, ενώ διαφορετικά µπορεί 

να καταστήσει τους ανθρώπους ανδρείους. Η διαφορά του µε το λογιστικό µέρος 

αποσαφηνίζεται στο σηµείο 441a, όπου λέγεται ότι το θυµοειδές αποτελεί το 

σύµµαχο του λόγου, εάν δεν διαφθαρεί από µια κακή αγωγή: «Αρ’ οὖν ἕτερον ὂν καὶ 
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τούτου, ἢ λογιστικοῦ τι εἶδος, ὥστε µὴ τρία ἀλλὰ δύο εἴδη εἶναι ἐν ψυχῇ, λογιστικὸν καὶ 

ἐπιθυµητικόν; ἢ καθάπερ ἐν τῇ πόλει συνεῖχεν αὐτὴν τρία (441a) ὄντα γένη, 

χρηµατιστικόν, ἐπικουρητικόν, βουλευτικόν, οὕτως καὶ ἐν ψυχῇ τρίτον τοῦτό ἐστι τὸ 

θυµοειδές, ἐπίκουρον ὂν τῷ λογιστικῷ φύσει, ἐὰν µὴ ὑπὸ κακῆς τροφῆς διαφθαρῇ;» 

Το τρίτο µέρος της ψυχής αποκαλείται στο σηµείο 439d της Πολιτείας ως το 

µέρος που επιθυµεί και γι αυτό το λόγο καλείται επιθυµητικόν: « ἐγγένηται, ἐκ 

λογισµοῦ, τὰ δὲ ἄγοντα καὶ ἕλκοντα διὰ παθηµάτων τε καὶ νοσηµάτων παραγίγνεται;» 

Ονοµάζεται έτσι λόγω της έντασης των επιθυµιών για το φαγητό, για το ποτό και για 

τις σωµατικές απολαύσεις (598d11-e4). Στο όγδοο και στο ένατο βιβλίο τονίζεται ότι 

το συγκεκριµένο µέρος της ψυχής µπορεί να επιτελέσει κάποια µορφή λογισµού σε 

σχέση µε τις επιθυµίες του. Επίσης στο σηµείο 580d-581a αποκαλείται ως το µέρος 

που επιδιώκει το χρήµα και το κέρδος, ενώ παράλληλα σχετίζεται µε τη δηµιουργία 

ονείρων για την εκπλήρωση της επιθυµιών  (571c-572b): «δευτέραν δὲ ἰδὲ τήνδε, ἐάν 

τι δόξῃ εἶναι.᾿Επειδή, ὥσπερ πόλις, ἦν δ’ ἐγώ, διῄρηται κατὰ τρία εἴδη, οὕτω καὶ ψυχὴ 

ἑνὸς ἑκάστου τριχῇ, (λογιστικὸν) δέξεται, ὡς ἐµοὶ δοκεῖ, καὶ ἑτέραν ἀπόδειξιν τήνδε.  

τριῶν ὄντων τριτταὶ καὶ ἡδοναί µοι φαίνονται, ἑνὸς ἑκάστου µία ἰδία· ἐπιθυµίαι τε 

ὡσαύτως καὶ ἀρχαί. Τὸ µέν, φαµέν, ἦν ᾧ µανθάνει ἄνθρωπος, τὸ δὲ ᾧ θυµοῦται, τὸ δὲ 

τρίτον διὰ πολυειδίαν ἑνὶ οὐκ ἔσχοµεν ὀνόµατι προσειπεῖν ἰδίῳ αὐτοῦ, ἀλλὰ ὃ µέγιστον 

καὶ ἰσχυρότατον εἶχεν ἐν αὑτῷ, τούτῳ ἐπωνοµάσαµεν· ἐπιθυµητικὸν γὰρ αὐτὸ 

κεκλήκαµεν διὰ σφοδρότητα τῶν τε περὶ τὴν ἐδωδὴν ἐπιθυµιῶν καὶ πόσιν καὶ 

ἀφροδίσια καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἀκόλουθα, καὶ φιλοχρήµατον δή, ὅτι διὰ χρηµάτων 

µάλιστα ἀποτελοῦνται (581a) αἱ τοιαῦται ἐπιθυµίαι». 

Το συγκεκριµένο µέρος της ψυχής αντιστοιχεί στην τάξη των δηµιουργών, το 

οποίο δεν αντιλαµβάνεται τίποτα άλλο πέρα από το στόχο του. Ένα βασικό 

χαρακτηριστικό των µερών της ψυχής είναι το γεγονός ότι το καθένα έχει τις δικές 

του ηδονές και τις δικές του επιθυµίες  (580d-587e), ενώ παράλληλα έχει την 

επίγνωση του άλλου. Το επιθυµητικόν δηλαδή µπορεί να ξεγελάσει τα άλλα µέρη της 

ψυχής, ενώ το λογιστικόν είναι σε θέση να τα κυβερνά. Υπάρχει όµως και η 

πιθανότητα να υπάρξει σύγκρουση µεταξύ τους και να προκληθεί πόλεµος εντός της 

ψυχής  (440e): «̔́Οτι τοὐναντίον ἢ ἀρτίως ἡµῖν φαίνεται περὶ τοῦ θυµοειδοῦς. τότε µὲν 

γὰρ ἐπιθυµητικόν τι αὐτὸ ᾠόµεθα εἶναι, νῦν δὲ πολλοῦ δεῖν φαµεν, ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον 

αὐτὸ ἐν τῇ τῆς ψυχῆς στάσει τίθεσθαι τὰ ὅπλα πρὸς τὸ λογιστικόν».Επιπλέον το 

θυµοειδές και το επιθυµητικόν µέρος µπορεί να προσπαθήσουν να σφετεριστούν 
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κάποιο ρόλο, ο οποίος δεν είναι δικός τους  (442a-b, 443d-e): «Καὶ τούτω δὴ οὕτω 

τραφέντε καὶ ὡς ἀληθῶς τὰ αὑτῶν µαθόντε καὶ παιδευθέντε προστήσεσθον τοῦ 

ἐπιθυµητικοῦ—ὃ δὴ πλεῖστον τῆς ψυχῆς ἐν ἑκάστῳ ἐστὶ καὶ χρηµάτων φύσει 

ἀπληστότατον—ὃ τηρήσετον µὴ τῷ πίµπλασθαι τῶν περὶ τὸ σῶµα καλουµένων ἡδονῶν 

πολὺ καὶ ἰσχυρὸν γενόµενον (b.) οὐκ αὖ τὰ αὑτοῦ πράττῃ, ἀλλὰ καταδουλώσασθαι καὶ 

ἄρχειν ἐπιχειρήσῃ ὧν οὐ προσῆκον αὐτῷ γένει, καὶ σύµπαντα τὸν βίον πάντων 

ἀνατρέψῃ». Σε πιο ιδανικές συνθήκες πρέπει όµως να βρίσκονται σε αρµονία (442d). 

Τα µέρη της ψυχής µάλιστα διακρίνονται για τις αρετές τους παράλληλα µε τις αρετές 

του κράτους (441c-442d): «Οὐκοῦν τῷ µὲν λογιστικῷ ἄρχειν προσήκει, σοφῷ ὄντι καὶ 

ἔχοντι τὴν ὑπὲρ ἁπάσης τῆς ψυχῆς προµήθειαν, τῷ δὲ θυµοειδεῖ ὑπηκόῳ εἶναι καὶ 

συµµάχῳ τούτου;» 

Οι τρεις τάξεις της πόλης λοιπόν µπορούν να υφίστανται, δεδοµένου ότι η 

πόλη αποτελεί την απεικόνιση της ανθρώπινης ψυχής και όπως µάλιστα είναι 

φτιαγµένοι οι άνθρωποι, µε τον ίδιο τρόπο είναι φτιαγµένη και η πόλη και έτσι οι 

εσωτερικές δοµές της ψυχής είναι το αίτιο για τις δοµές της πόλης. Αν τα µέρη της 

ψυχής λοιπόν συµφωνούν µεταξύ τους, σύµφωνα µε τη φύση τους, τότε αυτή η 

συµφωνία µεταφέρεται και στην πόλη.  

Ο Πλάτων στην Πολιτεία δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις παραφθορές 

της ψυχής, καθώς και στην περίπτωση που δεν κυβερνά το λογιστικό µέρος της 

ψυχής, στην οποία επικρατεί το θυµοειδές ή το επιθυµητικόν. Στην περίπτωση αυτή, 

ο τιµοκρατικός αποτελεί το πρώτο στάδιο της παρακµής, καθώς φροντίζει κυρίως για 

την τιµή και για την παλικαριά  (538,9). ∆είχνει µάλιστα σεβασµό για τους ισχυρούς, 

χωρίς να έχει κάποιον εσωτερικό ενδοιασµό σε σχέση µε την αγάπη του για τον 

πλούτο. Ο διάδοχός του είναι ο ολιγαρχικός  (553), ο οποίος αντιλαµβάνεται τον 

πλούτο ως το σηµαντικότερο πράγµα και λειτουργεί µε βάση το επιθυµητικόν µέρος 

της ψυχής του. Ο δηµοκρατικός τέλος απαλλάσσεται από το κύρος και από την 

αυτοσυγκράτηση της φιλοχρηµατίας  (559-561) και παραχωρεί την εξουσία του σε 

όποια επιθυµία µπορεί να βρεθεί πάνω από τις άλλες. Τέλος, η ψυχή του τυραννικού 

ανθρώπου θεωρείται υπόδουλη  (565-576) στις επιθυµίες.94 

                                                           

94 Windelband, Heimsoeh, 2001: 172-173 
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Οι προαναφερθέντες τύποι ανθρώπων κυριαρχούν, εφόσον δεν επικρατεί το 

λογιστικόν µέρος της ψυχής. Στην περίπτωση που επικρατεί επιτρέπει στον άνθρωπο 

να αποφασίζει µε κρίση, αντί να αφήνει την επιθυµία του να κερδίσει και στην 

περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος ελεύθερος, ενώ αυτός που κυβερνάται 

από κάποιο άλλο µέρος της ψυχής, θεωρείται ανελεύθερος και παθητικός. Έτσι 

λοιπόν σε κάθε τάξη µέσα στην Πολιτεία λειτουργεί ένα διαφορετικό µέρος της 

ψυχής: οι άρχοντες λειτουργούν µε βάση το λογιστικό µέρος της ψυχής, οι φύλακες 

µε βάση το θυµοειδές και οι δηµιουργοί µε βάση το επιθυµητικόν µέρος της ψυχής. 

Για τον Πλάτωνα όµως µόνο οι φύλακες-άρχοντες (βασιλείς) έχουν το κίνητρο να 

είναι δίκαιοι και µπορούν να είναι δίκαιοι µε τα δικά τους µέσα, ενώ οι υπόλοιπες 

τάξεις καθοδηγούνται από στόχους που δεν εξασφαλίζουν από µόνοι τους τη 

δικαιοσύνη.95  

Συγκεκριµένα, όσοι κατά τον Πλάτωνα προσαρµοστούν στη γη είναι σε θέση 

να αντικρίσουν τα αντικείµενα, τα οποία φωτίζονται από το ήλιο, ώσπου τελικά να 

αναγνωρίσουν την κυριαρχία του ήλιου, δηλαδή την ιδέα του Αγαθού, µε την οποία 

µπορούν να κατανοήσουν τον κόσµο και να απελευθερώσουν και τους άλλους 

δεσµώτες. Παράλληλα λοιπόν βρίσκονται η ψυχή που βγαίνει στον έξω κόσµο, 

δηλαδή στην πραγµατικότητα και η ψυχή που ανεβαίνει από τον ορατό κόσµο στον 

νοητό. Ο ελεύθερος δεσµώτης παραλληλίζεται ως προς αυτό µε τον φιλόσοφο, ο 

οποίος αποτελεί αντικείµενο χλευασµού, καθώς αναφέρεται στις ιδέες που γνώρισε 

και υποχρεώνεται να κατέβει στη σπηλιά, καθώς θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, 

προκειµένου να σώσει τους δεσµώτες που απέµειναν.96 

Επιπλέον, ο Πλάτων υποστήριξε το δυισµό της ψυχής και του σώµατος και 

την αναζήτηση του κακού σε ένα από τα δύο βασικά συστατικά της ανθρώπινης 

υπόστασης. Θεωρούσε µάλιστα το σώµα σαν φυλακή της ψυχής, ενώ στο δέκατο 

βιβλίο της Πολιτείας αναφέρει ως κακό της ψυχής την αδικία (609c). Ωστόσο η ψυχή 

δεν µπορεί να εξολοθρευθεί από το κακό και αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο που να την 

βλάπτει θεωρείται αθάνατη. Η αθανασία της ψυχής αποτελεί µια ιδιότητα που της 

δίνεται και στον πλατωνικό Φαῖδρο. Η τριµερής της σύσταση αποτελεί ένα ακόµη 

                                                           

95
 Γεωργούλης, 1939 

96 Said, Trede, Le Boulluec, 2001: 272 
 



 

 

49 

κοινό στοιχείο µε τον Φαῖδρο. Η διαφορά του όµως σε σχέση µε τον προαναφερθέντα 

διάλογο είναι ότι δεν αναπαριστά την ψυχή µε µια εικόνα, αλλά µε λογικούς όρους, 

καθώς το κάθε µέρος της ψυχής έχει πλέον το δικό του ξεχωριστό όνοµα. Σκοπός 

βέβαια είναι να συνενωθούν αυτά ως προς την αρµονία σε ένα όλον (Πολιτεία, 443c 

e). Η πραγµατική φύση της ψυχής είναι προφανής καθώς προσπαθεί να απαλλαγεί 

από το σώµα,  (611 e-612a) και έτσι δηµιουργείται στο σηµείο αυτό η εικόνα του 

θεού Γλαύκου, µε την οποία παρουσιάζει την ψυχή µετά την ένωσή της µε το σώµα 

(611cd): « Εἰς τὴν φιλοσοφίαν αὐτῆς, καὶ ἐννοεῖν ὧν ἅπτεται καὶ οἵων ἐφίεται ὁµιλιῶν, 

ὡς συγγενὴς οὖσα τῷ τε θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ τῷ ἀεὶ ὄντι, καὶ οἵα ἂν γένοιτο τῷ 

τοιούτῳ πᾶσα ἐπισποµένη καὶ ὑπὸ ταύτης τῆς ὁρµῆς ἐκκοµισθεῖσα ἐκ τοῦ πόντου ἐν ᾧ 

νῦν ἐστίν, καὶ περικρουσθεῖσα πέτρας (612a) τε καὶ ὄστρεα ἃ νῦν αὐτῇ, ἅτε γῆν 

ἑστιωµένῃ, γεηρὰ καὶ πετρώδη πολλὰ καὶ ἄγρια περιπέφυκεν ὑπὸ τῶν εὐδαιµόνων 

λεγοµένων ἑστιάσεων. καὶ τότ’ ἄν τις ἴδοι αὐτῆς τὴν ἀληθῆ φύσιν, εἴτε πολυειδὴς εἴτε 

µονοειδής, εἴτε ὅπῃ ἔχει καὶ ὅπως· νῦν δὲ τὰ ἐν τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ πάθη τε καὶ εἴδη, 

ὡς ἐγᾦµαι, ἐπιεικῶς αὐτῆς διεληλύθαµεν». 

Η τριχοτόµηση της ψυχής αποτελεί ένα θέµα, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε. 

εξετάζεται για πρώτη φορά στην πλατωνική Πολιτεία (Πολιτεία, ΙΧ,580d-581a).97 

Σύµφωνα µε την ερµηνεία της Πολιτείας, το λογιστικό µέρος κατευθύνει το θυµοειδές 

και το επιθυµητικόν. Παράλληλα όµως προβάλλεται και η διαφοροποίηση του νου 

από τα υπόλοιπα µέρη της ψυχής, καθώς µάλιστα ο νους ή το λογιστικόν µέρος είναι 

αθάνατα, σε αντίθεση µε το θυµοειδές και το επιθυµητικόν µέρος, τα οποία είναι 

θνητά και φθαρτά και έχουν δηµιουργηθεί από τους κατώτερους θεούς (Πολιτεία Χ, 

611b-612a): «ἐάσει—µήτε γε αὖ τῇ ἀληθεστάτῃ φύσει τοιοῦτον εἶναι ψυχήν, ὥστε 

πολλῆς ποικιλίας καὶ ἀνοµοιότητός τε καὶ διαφορᾶς γέµειν αὐτὸ πρὸς αὑτό.Οὐ ῥᾴδιον, 

ἦν δ’ ἐγώ, ἀίδιον εἶναι σύνθετόν τε ἐκ πολλῶν καὶ µὴ τῇ καλλίστῃ κεχρηµένον συνθέσει, 

ὡς νῦν ἡµῖν ἐφάνη ἡ ψυχή.῞Οτι µὲν τοίνυν ἀθάνατον ψυχή, καὶ ὁ ἄρτι λόγος καὶ οἱ 

ἄλλοι ἀναγκάσειαν ἄν· οἷον δ’ ἐστὶν τῇ ἀληθείᾳ, οὐ λελω(c.)βηµένον δεῖ αὐτὸ 

θεάσασθαι ὑπό τε τῆς τοῦ σώµατος κοινωνίας καὶ ἄλλων κακῶν, ὥσπερ νῦν ἡµεῖς 

θεώµεθα, ἀλλ’ οἷόν ἐστιν καθαρὸν γιγνόµενον, τοιοῦτον ἱκανῶς λογισµῷ διαθεατέον, 

καὶ πολύ γε κάλλιον αὐτὸ εὑρήσει καὶ ἐναργέστερον δικαιοσύνας τε καὶ ἀδικίας 

διόψεται καὶ πάντα ἃ νῦν διήλθοµεν». 

                                                           

97 Taylor, 1992: 356. 
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 Το θυµοειδές για την ακρίβεια συµπαραστέκεται στα µέρη λογιστικόν και 

επιθυµητικόν, ενώ κατευθύνεται προς το σωµατικό µέρος.98 Από το λογιστικό µέρος 

δηµιουργείται η σκέψη, ενώ από το θυµοειδές η ανδρεία και η βούληση και από το 

επιθυµητικόν οι επιθυµίες. Το λογιστικόν σε γενικές γραµµές έχει την κυρίαρχη θέση 

και κατευθύνει και τα υπόλοιπα µέρη της ψυχής, αλλά πολλές φορές υπερισχύουν τα 

υπόλοιπα µέρη της ψυχής και έτσι ο άνθρωπος υποδουλώνεται στη βούληση και στις 

επιθυµίες του.99 

 Όπως προαναφέρθηκε, η τριχοτόµηση της ψυχής και η σχέση µεταξύ των 

µερών αναπαρίσταται στον Φαῖδρο µε την εικόνα του άρµατος, στο οποίο ο ηνίοχος 

συµβολίζει το λογιστικόν µέρος, ενώ το υπάκουο άλογο συµβολίζει το θυµοειδές 

µέρος και το απείθαρχο άλογο το επιθυµητικόν. Η εικόνα αυτή ωστόσο είναι 

διαφορετική από την αντίστοιχη εικόνα της Πολιτείας, όπου το θυµοειδές και το 

επιθυµητικόν αποτελούν τα θνητά µέρη της ψυχής, τα οποία αποκτώνται µέσω της 

ενσωµάτωσης, ενώ στον Φαῖδρο η ψυχή συνίσταται σε τρία τµήµατα.  

 Επιπλέον, η οµοίωση προς το θείο αποτελεί τον στόχο της ψυχής, προς τον 

οποίο συγγενεύει και εµφανίζεται εναργώς στον Φαῖδρο. Ο συγκεκριµένος στόχος 

αποτελεί ένα διαρκές αίτηµα της πλατωνικής σκέψης, καθώς επαναλαµβάνεται και 

στην Πολιτεία (613b): ἀρετὴν εἰς ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ ὁµοιοῦσθαι θεῷ. Ένας 

ακόµη στόχος που εµφανίζεται και στους δύο διαλόγους αποτελεί η επιδίωξη του 

αγαθού από µέρους της ψυχής  (Πολιτ. 505d): «Θείῳ δὴ καὶ κοσµίῳ ὅ γε φιλόσοφος 

ὁµιλῶν κόσµιός τε (d.) καὶ θεῖος εἰς τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ γίγνεται· διαβολὴ δ’ ἐν πᾶσι 

πολλή». Η συγκεκριµένη πορεία µάλιστα αισθητοποιεί την άνοδο της ψυχής στην 

πηγή του φωτός (Πολιτ.517b): «Ταύτην τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, τὴν εἰκόνα, ὦ φίλε 

Γλαύκων, (b.) προσαπτέον ἅπασαν τοῖς ἔµπροσθεν λεγοµένοις, τὴν µὲν δι’ ὄψεως 

φαινοµένην ἕδραν τῇ τοῦ δεσµωτηρίου οἰκήσει ἀφοµοιοῦντα, τὸ δὲ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῇ 

φῶς τῇ τοῦ ἡλίου δυνάµει· τὴν δὲ ἄνω ἀνάβασιν καὶ θέαν τῶν ἄνω τὴν εἰς τὸν νοητὸν 

τόπον τῆς ψυχῆς ἄνοδον τιθεὶς οὐχ ἁµαρτήσῃ τῆς γ’ ἐµῆς ἐλπίδος, ἐπειδὴ ταύτης 

ἐπιθυµεῖς ἀκούειν. θεὸς δέ που οἶδεν εἰ ἀληθὴς οὖσα τυγχάνει». 100 

                                                           

98 Bormann, 2006: 189-190. 
99 Γεωργούλης, 1994: 221 
100 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 216-217. 
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 Μια ακόµη κοινή θέση και στους δύο διαλόγους αποτελεί η αρχή ότι όλες οι 

ψυχές επιθυµούν να θεασθούν την αλήθεια και γι αυτόν ακριβώς το λόγο ακολουθούν 

τη συγκεκριµένη κοπιώδη ανοδική πορεία, ενώ παράλληλα συνωστίζονται και 

συναγωνίζονται. Ωστόσο λίγες από αυτές το καταφέρνουν µε την καθαρή νόηση. Η 

θέση αυτή εκδηλώνεται και στην πλατωνική Πολιτεία, όπου αναφέρεται ότι είναι 

λίγοι αυτοί που µεταλαµβάνουν τον λογισµό.101 

 Ο κατάλογος των βίων ενυπάρχει εξίσου και στους δύο διαλόγους, καθώς 

µάλιστα δηµιουργείται βάσει του διαφορετικού ρυθµού κατά τον οποίον οι ιδέες 

ειδώθηκαν από τις ψυχές και βάσει της διαφορετικής εσωτερικής τους ουσίας και 

µνήµης. Από την Πολιτεία µάλιστα γίνεται γνωστό ότι η ποινή της ψυχής για τα δικά 

της αδικήµατα στην επίγειά της ζωή διαρκεί το δεκαπλάσιο χρόνο σε σχέση µε το 

χρόνο της επίγειας ζωής, η οποία σύµφωνα µε τον Πλάτωνα διαρκεί εκατό χρόνια. 

Με αυτόν τον τρόπο ερµηνεύεται το γεγονός ότι η διάρκεια της ποινής είναι χίλια 

χρόνια. Ωστόσο, οι αριθµοί έχουν σηµασία µόνο προκειµένου να τονιστεί η διαφορά 

µε την εξαίρεση της φιλοσοφικής ψυχής.102 

Επιπλέον, ο Πλάτων δεν απορρίπτει καµία ψυχή µε το να την χαρακτηρίσει 

σαν ανίατα άδικη, καθώς η ουσία της έγκειται στο γεγονός ότι κάποτε αντίκρισε τα 

όντως όντα. Έτσι στον Φαῖδρο διαφοροποιεί την άποψή του σε σχέση µε την Πολιτεία 

(615e), όπου αναφέρει ότι οι άνθρωποι που επρόκειτο να τιµωρηθούν, διακρίνονταν 

σε δύο είδη, δηλαδή σε αυτούς που ήταν δεκτικοί σε βελτίωση και η τιµωρία ήταν 

µέσο διαπαιδαγώγησης και στους «ανιάτους», των οποίων η τιµωρία είναι µέσο 

παραδειγµατισµού των υπολοίπων ανθρώπων: «ἦσαν δὲ καὶ ἰδιῶταί τινες τῶν (e.) 

µεγάλα ἡµαρτηκότων—οὓς οἰοµένους ἤδη ἀναβήσεσθαι οὐκ ἐδέχετο τὸ στόµιον, ἀλλ’ 

ἐµυκᾶτο ὁπότε τις τῶν οὕτως ἀνιάτως ἐχόντων εἰς πονηρίαν ἢ µὴ ἱκανῶς δεδωκὼς 

δίκην ἐπιχειροῖ ἀνιέναι». 103 

Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται ακόµη µια οµοιότητα ανάµεσα στους δύο 

διαλόγους σε σχέση µε την παρουσίαση της ψυχής. Συγκεκριµένα, στον Φαῖδρο, ο 

µύθος του ηνιόχου αναπαριστά την ψυχή και ερµηνεύει τους νόµους της λειτουργίας 

                                                           

101 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 222-223 
102 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 231-232 
103 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 232-233 
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της. Ο ηνίοχος συνδέεται µε τα φτερωτά άλογα και συγκρατεί τα ηνία της ψυχής, 

δηλαδή το λογικό µέρος, ενώ η σχέση του µε τον λευκό ίππο είναι εξίσου στενή, 

καθώς µπορεί να θριαµβεύσει όσο το άλογο «κρατάει γερά». Συµβολίζει µάλιστα το 

λογιστικόν µέρος, τη φρόνηση και τη δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα προσπαθεί να 

εξισορροπήσει τις σταθερές αποφάσεις, δίνει την κατεύθυνση των αλόγων και έχει 

άµεση ευθύνη για την πορεία του άρµατος. Η προσπάθειά του έγκειται στην ορθή 

κατεύθυνση του άρµατος, του επιθυµητικού και το θυµοειδούς µέρους της ψυχής, η 

οποία συνίσταται σε τέσσερις ιδιότητες, στη σωφροσύνη και την εγκράτεια, στην 

ανδρεία και στη φρόνηση-δικαιοσύνη. Έτσι η ηνιόχηση του οχήµατος αποτελεί µια 

επίπονη και δύσκολη διαδικασία. 

Στην Πολιτεία, προκειµένου ο Πλάτων να αποδώσει µε παραστατικό τρόπο 

την ιδέα του αγαθού και τον δύσκολο δρόµο της ανώτερης παιδείας των φυλάκων, 

προσεγγίζει το αγαθό µέσα από µια εποπτική περιγραφή. Γι αυτό προβαίνει στη 

διατύπωση της «Αλληγορίας του Σπηλαίου». Στη συγκεκριµένη αλληγορία 

συγκεφαλαιώνει την εικόνα της γραµµής και του ήλιου, παρουσιάζοντας την 

εκπαιδευτική διαδικασία και εφαρµόζοντας τις θέσεις αυτές στην πολιτική κοινότητα. 

Έτσι οι απαίδευτοι και οι αδαείς άνθρωποι παροµοιάζονται µε δεσµώτες, οι οποίοι 

είναι αλυσοδεµένοι στη σπηλιά, µπορούν να κοιτούν µόνο µπροστά τους και 

αντιλαµβάνονται γενικά τα πάντα µε τις αισθήσεις τους. Όταν όµως κάποιος 

δεσµώτης λυθεί, δει τα αντικείµενα και τη φωτιά και ανέλθει στον κόσµο των Ιδεών, 

προσπαθεί να απελευθερώσει και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Νιώθει µάλιστα το 

χρέος, αφού αντίκρισε ο ίδιος το φως του ήλιου και την ιδέα του Αγαθού να κατέβει 

στη σπηλιά και να δείξει και στους άλλους ανθρώπους το δρόµο της ανάβασης προς 

την αλήθεια. Έτσι η εκµάθηση της φιλοσοφίας είναι ανάλογη µε τη διαδικασία 

απελευθέρωσης των δεσµωτών, ενώ οι φιλόσοφοι σε αυτό το πλαίσιο µετά τον 

δύσκολο παιδευτικό δρόµο που διένυσαν προκειµένου να ατενίσουν το Αγαθό, 

νιώθουν την ανάγκη να ξεπεράσουν την προσωπική τους ευχαρίστηση και να ταχθούν 

στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.  

∆εδοµένων των παραπάνω, είναι φανερό ότι ο αγώνας του ηνιόχου στον Φαῖδρο 

µπορεί να παραλληλιστεί µε τον αγώνα του φιλοσόφου στην Πολιτεία, καθώς και οι 

δύο υποµένουν µια επίπονη και σκληρή διαδικασία, προκειµένου να κατευθύνει, ο 

ηνίοχος αφενός, το άρµα της ψυχής και τις ιδιότητές του και ο φιλόσοφος αφετέρου 

να απελευθερώσει τους ανθρώπους, έτσι ώστε να ατενίσουν την ιδέα του αγαθού. Και 

στις δύο περιπτώσεις η Ψυχή επιχειρεί να ανέβει, προκειµένου να ατενίσει την ιδέα 
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του καλού καγαθού. Στην περίπτωση του Φαίδρου η διαδικασία αυτή διευθετείται 

από τον ηνίοχο, ενώ στην περίπτωση της Πολιτείας, οι φιλόσοφοι αναλαµβάνουν να 

δουν την ιδέα, σε µια διαδικασία αναζήτησης της επιστήµης, της νόησης και της 

διάνοιας. Η πορεία των φτερωτών αρµάτων δηλώνει την άνοδο της ψυχής προς τη 

πηγή του φωτός, δηλώνει τον της « ψυχῆς ὁλκὸν ἀπὸ τοῦ γιγνοµένου ἐπὶ τὸ ὄν» 

(Πολ.521d). Το τέλος της πορείας, είναι το «θεάσθαι» και το «συνείναι». Είναι η 

θέαση της ιδέας και η γόνιµη επικοινωνία µε αυτή. 

 

 

4. Έρωτας  

4.1. Η φύση και τα αίτια του έρωτα 

 

Ο Έρωτας στην ελληνική µυθολογία αναπαρίστατο συνήθως µε τη µορφή 

ενός µικρού και γυµνού αγοριού, το οποίο είχε φτερά από χρυσό στους ώµους και 

τόξο στα χέρια του και έριχνε βέλη την καρδιά των θεών και των ανθρώπων. Ο 

Έρωτας οδηγούσε τα ζευγάρια στην ένωσή τους και µάλιστα µαζί µε τον Πόθο, τον 

Ίµερο και την Πειθώ υπηρετούσε και συνόδευε την Αφροδίτη, κρατώντας το κλειδί 

του δικού της δωµατίου. Χαρακτηριζόταν µάλιστα σαν γλυκόπικρος, ικανός οµιλητής 

µε δύναµη να δαµάζει τη βούληση των ανθρώπων και των θεών αλλά και το κορµί.104 

Όσον αφορά στην προέλευσή του, υπήρχε η πεποίθηση ότι ο Έρως ήταν γιος 

του Άρη και της Αφροδίτης ή της Γης και του Ουρανού ή και άλλων θεών, όπως ο 

Πόρος και η Πενία. Σύµφωνα µε άλλες µυθολογικές παραδόσεις, το Χάος, η νύχτα, 

το Έρεβος και ο Τάρταρος ήταν οι πρώτοι θεοί και η νύχτα µάλιστα γέννησε ένα 

αυγό, από το οποίο βγήκε τελικά ο Έρωτας. Μέσω αυτού συναρµόστηκαν και όλες οι 

δυνάµεις του κόσµου και έτσι δηµιουργήθηκαν ο Ουρανός, ο Ωκεανός, η Γη και οι 

άλλοι θεοί. Ένας άλλος µύθος ωστόσο αναφέρει ότι από το Χάος δηµιουργήθηκαν το 

Έρεβος και η Νύχτα, οι οποίοι αφού ενώθηκαν δηµιούργησαν τον Αιθέρα, τον Έρωτα 

                                                           

104 Κακριδής, 1986: 253-254 
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και την Μήτιδα. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι η Νύχτα και ο Αέρας ενώθηκαν και 

δηµιούργησαν τον Τάρταρο, ενώ στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν οι δύο Τιτάνες, οι 

οποίοι ζευγαρώθηκαν και γέννησαν ένα αυγό, που µε τη σειρά του δηµιούργησε τον 

κόσµο. Από την Νύχτα και την Σιωπή δηµιουργήθηκε το Χάος και στη συνέχεια ο 

Έρως, ο οποίος µάλιστα γέννησε το Φως, ενώ από αυτό δηµιουργήθηκε η πρώτη 

γενιά των Θεών και στη συνέχεια ο κόσµος και οι άνθρωποι.105 

Στο διδακτικό έπος Θεογονία του Ησιόδου, η Γη και ο Έρως αναφέρονται ως 

αυτογέννητες υπάρξεις. Ο έρως µάλιστα αναφέρεται ως µια ορµή που ενώνει τις 

υπόλοιπες δυνάµεις και τις εξωθεί στη δηµιουργία. Σε αυτό το πλαίσιο ο Έρωτας 

θεωρείται ως µια δύναµη που εκτυλίσσεται µεταξύ θεών και ανθρώπων και παραλύει 

τα µέλη τους (Θεογονία, 120-122). Υµνείται µάλιστα ως την πρώτη αρχή του 

κόσµου, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ως µια ακατανίκητη επιθυµία.106 

Παρουσιάζεται λοιπόν ως θεός φυσικής δύναµης, καθώς µάλιστα κυριεύει τα 

έµψυχα όντα, όπως και τα άψυχα, και τα ωθεί στην ένωση και στην αναπαραγωγή 

τους. Με αυτόν τον τρόπο ο Έρωτας παρουσιάζεται στους κοσµογονικούς µύθους  ως 

µια από τις βασικές δυνάµεις που εµφανίζονται από το Χάος και µέσω αυτής 

συντίθεται ο κόσµος. Φαίνεται λοιπόν ότι τα αίτια της δηµιουργίας του ανάγονται σε 

ένα απώτατο παρελθόν και δεν έχει γεννηθεί από κανέναν. Ένας εξίσου διαδεδοµένος 

µύθος, ήθελε τον Έρωτα να είναι µαζί µε τον Ίµερο ακόλουθοι της Αφροδίτης, η 

οποία δηµιουργήθηκε από τα γεννητικά όργανα του Ουρανού, τα οποία έκοψε ο 

Κρόνος, έπεσαν στη συνέχεια στη θάλασσα και  ταξίδεψαν µέχρι την Κύπρο. Έτσι 

λοιπόν σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ο Έρωτας αποτελεί στην ελληνική µυθολογία 

µια ενωτική και γόνιµη δύναµη, καθώς καταλαµβάνει έναν κοσµολογικό ρόλο και 

του αναγνωρίζεται έτσι µια βασική θέση. Αποτελεί µια µυθολογική µορφή, την οποία 

κόσµησε η λαϊκή και η καλλιτεχνική φαντασία, ενώ στη συνέχεια την µετέπλασσε η 

πλατωνική σκέψη, περιβάλλοντάς την µε έναν νέο ρόλο και µε νέες ιδιότητες, 107 στο 

πλαίσιο της φιλοσοφικής διαλεκτικής. 

 

                                                           

105 Κακριδής, 1986: 15-17 
106 Μιχαηλίδης, 1989: 109.  
107 Κακριδής, 1986: 254-255. 
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4.2. Ο Μύθος του έρωτα στον πλατωνικό Φαῖδρο  

 

Η έννοια του έρωτα αποτελούσε ένα βασικό θέµα της πλατωνικής σκέψης. 

Πρόκειται για έναν από τους δύο βασικούς θεµατικούς πυλώνες του πλατωνικού 

Φαῖδρου. Συγκεκριµένα, στον διάλογο ακούγονται δύο λόγοι σε σχέση µε τον έρωτα, 

από τον Λυσία, δηλαδή τον Φαίδρο, και τον Σωκράτη, οι οποίοι αποκαλύπτουν τις 

απόψεις του Πλάτωνα σε σχέση µε τον έρωτα. Είναι γεγονός ότι σε κανέναν από τους 

δύο λόγους δεν γίνεται αναφορά στην αληθινή ουσία του έρωτα.  

Πιο αναλυτικά, ο Λυσίας αποτελεί ένα τρίτο δραµατικό πρόσωπο, το οποίο αν 

και απουσιάζει, ζωντανεύει µέσα από τον λόγο του Φαίδρου. Στον λόγο του Λυσία, ο 

οποίος εκφωνείται από τον Φαίδρο, αναφέρεται ο µη εραστής, ο οποίος µάλιστα 

καταδικάζεται, όπως καταδικάζεται και ο Έρωτας ως κάτι επιβλαβές για τον ίδιο τον 

νεαρό. Ο µη εραστής αποπειράται να πείσει τον νεαρό να µην τον απαρνηθεί για χάρη 

του εραστή του και χρησιµοποιεί για τον λόγο αυτό πολλά επιχειρήµατα.108 

Ο Φαίδρος αναφέρει αρχικά τις βλάβες που παθαίνει κανείς από τον εραστή 

του, καθώς οι εραστές συχνά µετανιώνουν όταν ικανοποιήσουν µια επιθυµία τους, 

καθώς δεν λειτουργούν µε ανεξάρτητη βούληση (231a): «περὶ µὲν τῶν ἐµῶν 

πραγµάτων ἐπίστασαι, καὶ ὡς νοµίζω συµφέρειν ἡµῖν γενοµένων τούτων ἀκήκοας· 

ἀξιῶ δὲ µὴ διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέοµαι, ὅτι οὐκ ἐραστὴς ὤν σου τυγχάνω. ὡς 

ἐκείνοις µὲν τότε µεταµέλει ὧν ἂν εὖ ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς ἐπιθυµίας παύσωνται».  

Επίσης αναφέρει ότι οι εραστές µετρούν τα θέµατα που έχουν προκύψει και τα καλά 

που έχουν προσφέρει στον ερωµένο τους (231a-b). Εύκολα µάλιστα τοποθετούν σε 

υψηλή θέση έναν νέο αγαπηµένο, αλλά µπορούν εξίσου εύκολα να τον βλάψουν όταν 

η σχέση τους έχει καταστραφεί  (231c). Αναφέρει τον έρωτα σαν αρρώστια χωρίς 

λογική (231d). Συνάµα, ο νεαρός έχει περιορισµένες επιλογές και λίγες πιθανότητες 

να αποκτήσει έναν πραγµατικό αγαπηµένο, καθώς οι µη εραστές υπερέχουν (231d-e): 

                                                           

108 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 406-407.  
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«ἔτι δὲ εἰ διὰ τοῦτο ἄξιον (231c) τοὺς ἐρῶντας περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, ὅτι τούτους 

µάλιστά φασιν φιλεῖν ὧν ἂν ἐρῶσιν, καὶ ἕτοιµοί εἰσι καὶ ἐκ τῶν λόγων καὶ ἐκ τῶν 

ἔργων τοῖς ἄλλοις ἀπεχθανόµενοι τοῖς ἐρωµένοις χαρίζεσθαι, ῥᾴδιον γνῶναι, εἰ ἀληθῆ 

λέγουσιν, ὅτι ὅσων ἂν ὕστερον ἐρασθῶσιν, ἐκείνους αὐτῶν περὶ πλείονος ποιήσονται, 

καὶ δῆλον ὅτι, ἐὰν ἐκείνοις δοκῇ, καὶ τούτους κακῶς ποιήσουσιν. καίτοι πῶς εἰκός ἐστι 

τοιοῦτον πρᾶγµα προέσθαι (231d) τοιαύτην ἔχοντι συµφοράν, ἣν οὐδ᾽ ἂν ἐπιχειρήσειεν 

οὐδεὶς ἔµπειρος ὢν ἀποτρέπειν; καὶ γὰρ αὐτοὶ ὁµολογοῦσι νοσεῖν µᾶλλον ἢ σωφρονεῖν, 

καὶ εἰδέναι ὅτι κακῶς φρονοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθαι αὑτῶν κρατεῖν· ὥστε πῶς ἂν εὖ 

φρονήσαντες ταῦτα καλῶς ἔχειν ἡγήσαιντο περὶ ὧν οὕτω διακείµενοι βουλεύονται; καὶ 

µὲν δὴ εἰ µὲν ἐκ τῶν ἐρώντων τὸν βέλτιστον αἱροῖο, ἐξ ὀλίγων ἄν σοι ἡ ἔκλεξις εἴη· εἰ 

δ᾽ ἐκ τῶν ἄλλων τὸν σαυτῷ ἐπιτηδειότατον, ἐκ πολλῶν· ὥστε πολὺ (231e) πλείων ἐλπὶς 

ἐν τοῖς πολλοῖς ὄντα τυχεῖν τὸν ἄξιον τῆς σῆς φιλία»ς.  

Ο Φαίδρος αναφέρει και τα χαρακτηριστικά του ερωτευµένου, ο οποίος 

ζηλεύει και νιώθει έπαρση διαλαλώντας συχνά τη σχέση του µε τον νεαρό  (232a), 

ενώ συχνά ο κόσµος είναι καχύποπτος και τους κακολογεί  (232b). Συχνά µάλιστα ο 

ερωτευµένος αποµακρύνει τον αγαπηµένο του από άλλους φίλους και πρόσωπα, 

καθώς φοβάται µήπως προτιµήσει κάποιον που είναι πιο πλούσιος ή πιο µορφωµένος 

(232c-d). Άλλο χαρακτηριστικό του ερωτευµένου είναι ο πόθος του για το σώµα, πριν 

ακόµη γνωρίσει τον χαρακτήρα ή και την οικογένεια του αγαπηµένου του  (232e), 

ενώ συχνά καθίσταται βλαβερός, αφού επαινεί τα ελαττώµατα του αγαπηµένου του 

και φοβάται έτσι µήπως χάσει την φιλία του (233a): « εἰ τοίνυν τὸν νόµον τὸν 

καθεστηκότα δέδοικας, µὴ πυθοµένων τῶν ἀνθρώπων ὄνειδός σοι γένηται, εἰκός ἐστι 

(232a) τοὺς µὲν ἐρῶντας, οὕτως ἂν οἰοµένους καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ζηλοῦσθαι ὥσπερ 

αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν, ἐπαρθῆναι τῷ λέγειν καὶ φιλοτιµουµένους ἐπιδείκνυσθαι πρὸς 

ἅπαντας ὅτι οὐκ ἄλλως αὐτοῖς πεπόνηται· τοὺς δὲ µὴ ἐρῶντας, κρείττους αὑτῶν ὄντας, 

τὸ βέλτιστον ἀντὶ τῆς δόξης τῆς παρὰ τῶν ἀνθρώπων αἱρεῖσθαι. ἔτι δὲ τοὺς µὲν 

ἐρῶντας πολλοὺς ἀνάγκη πυθέσθαι καὶ ἰδεῖν ἀκολουθοῦντας τοῖς ἐρωµένοις καὶ ἔργον 

τοῦτο ποιουµένους, ὥστε ὅταν ὀφθῶσι διαλεγόµενοι (232b) ἀλλήλοις, τότε αὐτοὺς 

οἴονται ἢ γεγενηµένης ἢ µελλούσης ἔσεσθαι τῆς ἐπιθυµίας συνεῖναι· τοὺς δὲ µὴ ἐρῶντας 

οὐδ᾽ αἰτιᾶσθαι διὰ τὴν συνουσίαν ἐπιχειροῦσιν, εἰδότες ὅτι ἀναγκαῖόν ἐστιν ἢ διὰ 

φιλίαν τῳ διαλέγεσθαι ἢ δι᾽ ἄλλην τινὰ ἡδονήν. καὶ µὲν δὴ εἴ σοι δέος παρέστηκεν 

ἡγουµένῳ χαλεπὸν εἶναι φιλίαν συµµένειν, καὶ ἄλλῳ µὲν τρόπῳ διαφορᾶς γενοµένης 

κοινὴν <ἂν> ἀµφοτέροις καταστῆναι τὴν (232c) συµφοράν, προεµένου δέ σου ἃ περὶ 



 

 

57 

πλείστου ποιῇ µεγάλην ἄν σοι βλάβην ἂν γενέσθαι, εἰκότως ἂν τοὺς ἐρῶντας µᾶλλον ἂν 

φοβοῖο· πολλὰ γὰρ αὐτούς ἐστι τὰ λυποῦντα, καὶ πάντ᾽ ἐπὶ τῇ αὑτῶν βλάβῃ νοµίζουσι 

γίγνεσθαι. διόπερ καὶ τὰς πρὸς τοὺς ἄλλους τῶν ἐρωµένων συνουσίας ἀποτρέπουσιν, 

φοβούµενοι τοὺς µὲν οὐσίαν κεκτηµένους µὴ χρήµασιν αὐτοὺς ὑπερβάλωνται, τοὺς δὲ 

πεπαιδευµένους µὴ συνέσει κρείττους γένωνται· τῶν δὲ ἄλλο τι κεκτηµένων (232d) 

ἀγαθὸν τὴν δύναµιν ἑκάστου φυλάττονται. πείσαντες µὲν οὖν ἀπεχθέσθαι σε τούτοις εἰς 

ἐρηµίαν φίλων καθιστᾶσιν, ἐὰν δὲ τὸ σεαυτοῦ σκοπῶν ἄµεινον ἐκείνων φρονῇς, ἥξεις 

αὐτοῖς εἰς διαφοράν». 

Ο µη εραστής ωστόσο, σύµφωνα µε τον Λυσία δεν έχει αυτά τα γνωρίσµατα 

και είναι επωφελής για έναν νέο, καθώς νοιάζεται για το µελλοντικό του όφελος  

(233b): «τὰ δὲ (233b) καὶ αὐτοὶ χεῖρον διὰ τὴν ἐπιθυµίαν γιγνώσκοντες. τοιαῦτα γὰρ ὁ 

ἔρως ἐπιδείκνυται· δυστυχοῦντας µέν, ἃ µὴ λύπην τοῖς ἄλλοις παρέχει, ἀνιαρὰ ποιεῖ 

νοµίζειν· εὐτυχοῦντας δὲ καὶ τὰ µὴ ἡδονῆς ἄξια παρ᾽ ἐκείνων ἐπαίνου ἀναγκάζει 

τυγχάνειν· ὥστε πολὺ µᾶλλον ἐλεεῖν τοῖς ἐρωµένοις ἢ ζηλοῦν αὐτοὺς προσήκει». 

Επίσης ελέγχει τον εαυτό του και συγχωρεί τα λάθη του (233c), ενώ συνάµα τον 

προστατεύει από άλλα λάθη (233c) και έτσι είναι προτιµητέος. Μια τέτοια φιλία 

λοιπόν µπορεί να είναι σταθερή, καθώς είναι και δυνατή η σχέση προς τους γονείς, τα 

παιδιά και τους φίλους, αφού δεν προέρχεται από έρωτα µόνο αλλά και από άλλες 

συνθήκες  (233d): «ἐὰν δέ µοι πείθῃ, πρῶτον µὲν οὐ τὴν παροῦσαν ἡδονὴν θεραπεύων 

συνέσοµαί σοι, ἀλλὰ καὶ (233c) τὴν µέλλουσαν ὠφελίαν ἔσεσθαι, οὐχ ὑπ᾽ ἔρωτος 

ἡττώµενος ἀλλ᾽ ἐµαυτοῦ κρατῶν, οὐδὲ διὰ σµικρὰ ἰσχυρὰν ἔχθραν ἀναιρούµενος ἀλλὰ 

διὰ µεγάλα βραδέως ὀλίγην ὀργὴν ποιούµενος, τῶν µὲν ἀκουσίων συγγνώµην ἔχων, τὰ 

δὲ ἑκούσια πειρώµενος ἀποτρέπειν· ταῦτα γάρ ἐστι φιλίας πολὺν χρόνον ἐσοµένης 

τεκµήρια. εἰ δ᾽ ἄρα σοι τοῦτο παρέστηκεν, ὡς οὐχ οἷόν τε ἰσχυρὰν φιλίαν γενέσθαι ἐὰν 

µή τις ἐρῶν τυγχάνῃ, (233d) ἐνθυµεῖσθαι χρὴ ὅτι οὔτ᾽ ἂν τοὺς ὑεῖς περὶ πολλοῦ 

ἐποιούµεθα οὔτ᾽ ἂν τοὺς πατέρας καὶ τὰς µητέρας, οὔτ᾽ ἂν πιστοὺς φίλους ἐκεκτήµεθα, 

οἳ οὐκ ἐξ ἐπιθυµίας τοιαύτης γεγόνασιν ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρων ἐπιτηδευµάτων». Επίσης ο µη 

εραστής θα δώσει πολλά από τα καλά που έχει στον νεαρό και θα είναι φίλος µαζί 

του, ακόµη κι όταν χαθεί η οµορφιά του  (234a): «οὐδὲ τοῖς προσαιτοῦσι (234a) 

µόνον, ἀλλὰ τοῖς τοῦ πράγµατος ἀξίοις· οὐδὲ ὅσοι τῆς σῆς ὥρας ἀπολαύσονται, ἀλλ᾽ 

οἵτινες πρεσβυτέρῳ γενοµένῳ τῶν σφετέρων ἀγαθῶν µεταδώσουσιν· οὐδὲ οἳ 

διαπραξάµενοι πρὸς τοὺς ἄλλους φιλοτιµήσονται, ἀλλ᾽ οἵτινες αἰσχυνόµενοι πρὸς 

ἅπαντας σιωπήσονται· οὐδὲ τοῖς ὀλίγον χρόνον σπουδάζουσιν, ἀλλὰ τοῖς ὁµοίως διὰ 
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παντὸς τοῦ βίου φίλοις ἐσοµένοις·»  Η σχέση  τους λοιπόν είναι επωφελής  (234c): 

«ἴσως ἂν οὖν ἔροιό µε εἰ ἅπασίν σοι παραινῶ τοῖς µὴ ἐρῶσι χαρίζεσθαι. ἐγὼ µὲν οἶµαι 

οὐδ᾽ ἂν τὸν ἐρῶντα πρὸς ἅπαντάς σε κελεύειν τοὺς ἐρῶντας ταύτην ἔχειν τὴν (234c) 

διάνοιαν». 

Ο συγκεκριµένος λόγος για τον έρωτα αποτελεί ένα ρητορικό δηµιούργηµα 

και γι αυτό τον λόγο είναι απρόσωπος και ψυχρός, σχεδόν υπολογιστικός. Τα 

επιχειρήµατά του είναι λίγα, ενώ απουσιάζει η εσωτερική οργάνωση. Ο Λυσίας 

λοιπόν µε αυτόν τον λόγο επιδιώκει τη δηµιουργία απέχθειας απέναντι στον εραστή. 

Επιχειρεί µάλιστα να πείσει τον νέο να του χαρίσει την οµορφιά του, καθώς δεν 

αισθάνεται καµία κλίση προς αυτόν. Για τον Λυσία λοιπόν ο έρωτας είναι κατά βάση 

η σωµατική κατοχή του νεαρού, χωρίς να έχει κάποια συναισθηµατική βάση. 

Πρόκειται περισσότερο για έναν βάναυσο έρωτα, ο οποίος έχει µόνο ηδονιστική 

σκοπιά και τον πρώτο ρόλο κατέχει η απόλαυση του σωµατικού κάλλους του 

νεαρού.109 

Μετά τον λόγο του Φαίδρου, αναπτύσσεται ο λόγος του Σωκράτη, ο οποίος 

πιέζεται να αναπτύξει το θέµα ανταγωνιζόµενος τον Λυσία.  (237a): «ἐγκαλυψάµενος 

ἐρῶ, ἵν᾽ ὅτι τάχιστα διαδράµω τὸν λόγον καὶ µὴ βλέπων πρὸς σὲ ὑπ᾽ αἰσχύνης 

διαπορῶµαι». Ήδη από τα πρώτα λόγια του Σωκράτη παρουσιάζεται το ψεύδος του 

Λυσία και η προσπάθεια του Σωκράτη να το αποκαλύψει. Στην προσπάθειά του αυτή 

θέτει το θέµα του Έρωτα σε µια ορθή βάση, καθώς προσπαθεί να παρουσιάσει την 

έννοια και την ουσία του. Παρουσιάζει λοιπόν τον έρωτα ως µια επιθυµία  (237d), η 

οποία εντάσσεται στο επιθυµητικό µέρος της ψυχής και αποτελεί µια διάθεση της 

ψυχής. Έτσι από την αρχή φαίνεται το σφάλµα του Λυσία, καθώς διαφοροποίησε τον 

εραστή από τον µη εραστή, καθώς και στους δύο υπάρχει η επιθυµία.110 

Προκειµένου να οριστεί η συγκεκριµένη έννοια πρέπει να ελεγχθούν δυο 

δυνάµεις, η επιθυµία για τις ηδονές, η οποία είναι έµφυτη, και η σωστή γνώµη, 

δηλαδή η δόξα, η οποία θέλει να φτάσει στο άριστο και οδηγείται από το λογικό. 

(237e).Όταν κυριαρχεί η λογική επικρατεί η σωφροσύνη, ενώ όταν κυριαρχεί η 

επιθυµία για τις ηδονές, τότε η συγκεκριµένη κατάσταση καλείται ακολασία, δηλαδή 

                                                           

109 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 90 
110 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 106-107 
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ύβρη (237e): «περὶ ἔρωτος οἷόν τ᾽ ἔστι καὶ ἣν ἔχει δύναµιν, (237d) ὁµολογίᾳ θέµενοι 

ὅρον, εἰς τοῦτο ἀποβλέποντες καὶ ἀναφέροντες τὴν σκέψιν ποιώµεθα εἴτε ὠφελίαν εἴτε 

βλάβην παρέχει». Η επιθυµία για την απόλαυση των σωµάτων έφτασε σε µεγάλη 

δύναµη σε ένα τέτοιο πλαίσιο και γι αυτό τον λόγο ονοµάζεται Έρωτας, σύµφωνα µε 

τον Σωκράτη (238c): «ἡ γὰρ ἄνευ λόγου δόξης ἐπὶ τὸ ὀρθὸν ὁρµώσης κρατήσασα 

ἐπιθυµία (238c) πρὸς ἡδονὴν ἀχθεῖσα κάλλους, καὶ ὑπὸ αὖ τῶν ἑαυτῆς συγγενῶν 

ἐπιθυµιῶν ἐπὶ σωµάτων κάλλος ἐρρωµένως ῥωσθεῖσα νικήσασα ἀγωγῇ, ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς 

ῥώµης ἐπωνυµίαν λαβοῦσα, ἔρως ἐκλήθη».  

Έτσι λοιπόν άµεσα εµφανίζεται µια διάκριση ανάµεσα στον υβριστικό και 

στον φιλοσοφικό έρωτα, η οποία είναι βασική στην κοσµοθεωρία του Πλάτωνα. 

Υπάρχει λοιπόν αυτός που διακατέχεται από την επιθυµία και την ηδονή και επιθυµεί 

να καταστήσει τον αγαπηµένο του όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο σε αυτόν. Γι αυτό 

το λόγο µάλιστα προσπαθεί να τον κάνει απαίδευτο και δειλό (239a), καθώς επίσης 

τον κρατάει µακριά από τις συναναστροφές του (239a) και ιδίως από όσες θα τον 

οδηγούσαν στη φιλοσοφία (239b). Οι συγκεκριµένες κινήσεις προέρχονται από την 

επιθυµία του να υστερεί ο αγαπηµένος του µένοντας στην άγνοια και να µην τον 

εγκαταλείψει (239b): « οὔτε δὴ κρείττω οὔτε ἰσούµενον ἑκὼν ἐραστὴς παιδικὰ 

ἀνέξεται, ἥττω δὲ καὶ ὑποδεέστερον ἀεὶ ἀπεργάζεται· ἥττων δὲ ἀµαθὴς σοφοῦ, δειλὸς 

ἀνδρείου, ἀδύνατος εἰπεῖν ῥητορικοῦ, βραδὺς ἀγχίνου. τοσούτων κακῶν καὶ ἔτι 

πλειόνων κατὰ τὴν διάνοιαν ἐραστὴν ἐρωµένῳ ἀνάγκη γιγνοµένων τε καὶ φύσει 

ἐνόντων (τῶν) µὲν ἥδεσθαι, τὰ δὲ παρασκευάζειν, ἢ στέρεσθαι τοῦ παραυτίκα ἡδέος. 

φθονερὸν δὴ ἀνάγκη (239b) εἶναι, καὶ πολλῶν µὲν ἄλλων συνουσιῶν ἀπείργοντα καὶ 

ὠφελίµων ὅθεν ἂν µάλιστ᾽ ἀνὴρ γίγνοιτο, µεγάλης αἴτιον εἶναι βλάβης, µεγίστης δὲ τῆς 

ὅθεν ἂν φρονιµώτατος εἴη». 

Έτσι, αυτός που διακατέχεται από τον έρωτα δεν θεωρείται ωφέλιµος 

σύντροφος, καθώς είναι βλαβερός για το σώµα του αγαπηµένου του, αλλά και για 

ζητήµατα που σχετίζονται µε την ψυχή του (239c). Φαίνεται ότι δεν θα του επιτραπεί 

να σκληραγωγηθεί και θα τον αποµακρύνει από κάθε ανδρική εµπειρία, καθώς 

µάλιστα θα τον παροτρύνει να ακολουθήσει έναν απαλό τρόπο ζωής µε άξονα τον 

καλλωπισµό. Ωστόσο ένας τέτοιος άνδρας φαίνεται ότι θεωρείται άχρηστος στον 

πόλεµο  (239d). Επίσης ο εραστής µένει αποµακρυσµένος από τα πρόσωπα της 

οικογένειάς του, καθώς η συναναστροφή µε αυτά µπορεί να τον εµποδίσει στις 

επιδιώξεις του  (293e): « τὰ µὲν οὖν κατὰ (239c) διάνοιαν ἐπίτροπός τε καὶ κοινωνὸς 
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οὐδαµῇ λυσιτελὴς ἀνὴρ ἔχων ἔρωτα. τὴν δὲ τοῦ σώµατος ἕξιν τε καὶ θεραπείαν οἵαν τε 

καὶ ὡς θεραπεύσει οὗ ἂν γένηται κύριος, ὃς ἡδὺ πρὸ ἀγαθοῦ ἠνάγκασται διώκειν, δεῖ 

µετὰ ταῦτα ἰδεῖν. ὀφθήσεται δὴ µαλθακόν τινα καὶ οὐ στερεὸν διώκων, οὐδ᾽ ἐν ἡλίῳ 

καθαρῷ τεθραµµένον ἀλλὰ ὑπὸ συµµιγεῖ σκιᾷ, πόνων µὲν ἀνδρείων καὶ ἱδρώτων 

ξηρῶν ἄπειρον, ἔµπειρον δὲ ἁπαλῆς καὶ ἀνάνδρου (239d) διαίτης, ἀλλοτρίοις χρώµασι 

καὶ κόσµοις χήτει οἰκείων κοσµούµενον, ὅσα τε ἄλλα τούτοις ἕπεται πάντα 

ἐπιτηδεύοντα, ἃ δῆλα καὶ οὐκ ἄξιον περαιτέρω προβαίνειν, ἀλλὰ ἓν κεφάλαιον 

ὁρισαµένους ἐπ᾽ ἄλλο ἰέναι· τὸ γὰρ τοιοῦτον σῶµα ἐν πολέµῳ τε καὶ ἄλλαις χρείαις 

ὅσαι µεγάλαι οἱ µὲν ἐχθροὶ θαρροῦσιν, οἱ δὲ φίλοι καὶ αὐτοὶ οἱ ἐρασταὶ φοβοῦνται. 

τοῦτο µὲν οὖν ὡς δῆλον ἐατέον, τὸ δ᾽ ἐφεξῆς ῥητέον, (239e) τίνα ἡµῖν ὠφελίαν ἢ τίνα 

βλάβην περὶ τὴν κτῆσιν ἡ τοῦ ἐρῶντος ὁµιλία τε καὶ ἐπιτροπεία παρέξεται». 

Άλλο εµπόδιο είναι και η περιουσία του, ενώ τέλος επιδιώκεται να µείνει 

χωρίς  (240a) παιδιά και οικογένεια, έτσι ώστε να µπορεί να απολαµβάνει την ηδονή, 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα (240a): «πατρὸς γὰρ καὶ µητρὸς καὶ συγγενῶν καὶ φίλων 

στέρεσθαι ἂν αὐτὸν δέξαιτο, (240a) διακωλυτὰς καὶ ἐπιτιµητὰς ἡγούµενος τῆς ἡδίστης 

πρὸς αὐτὸν ὁµιλίας». Σηµαντικό επίσης είναι ότι η συντροφιά του εραστή στον 

αγαπηµένο είναι απεχθής, καθώς ο συνοµήλικος τέρπει τον συνοµήλικο, καθώς η ίδια 

ηλικία οδηγεί σε ίδιες ηδονές. Ο µεγαλύτερος εραστής όµως δεν αποµακρύνεται από 

κοντά του και µετατρέπεται σε υπηρέτη του αγαπηµένου. Ο αγαπηµένος από την 

άλλη κουράζεται από την όψη του εραστή και φυλάγεται από φύλακες ενώ σε καθετί 

που κάνει ακούει υπερβολικούς ψόγους και επαίνους, καθώς ο εραστής µιλάει ωµά 

και αηδιαστικά χωρίς φραγµούς (240b-e). Όταν όµως περάσει ο πόθος του, γίνεται 

άπιστος (240e) και ξεχνάει τις υποσχέσεις του. Στην περίπτωση αυτή είναι αδύνατον 

να πραγµατοποιήσει τις υποσχέσεις του και έτσι εγκαταλείπει το νέο (241a-b). Τότε ο 

νέος κυνηγά τον εραστή και καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να χαρίζει τον εαυτό του σε 

κάποιον που διακατέχεται από έρωτα και λειτουργεί χωρίς λογική. (241b-c). Η 

συγκεκριµένη φιλία µάλιστα παραλληλίζεται µε τη φιλία του λύκου µε το αρνί 

(241d): «ἔστι µὲν δὴ καὶ ἄλλα κακά, ἀλλά τις δαίµων ἔµειξε τοῖς (240b) πλείστοις ἐν τῷ 

παραυτίκα ἡδονήν, οἷον κόλακι, δεινῷ θηρίῳ καὶ βλάβῃ µεγάλῃ, ὅµως ἐπέµειξεν ἡ 

φύσις ἡδονήν τινα οὐκ ἄµουσον, καί τις ἑταίραν ὡς βλαβερὸν ψέξειεν ἄν, καὶ ἄλλα 

πολλὰ τῶν τοιουτοτρόπων θρεµµάτων τε καὶ ἐπιτηδευµάτων, οἷς τό γε καθ᾽ ἡµέραν 

ἡδίστοισιν εἶναι ὑπάρχει· παιδικοῖς δὲ ἐραστὴς πρὸς τῷ βλαβερῷ καὶ εἰς τὸ 

συνηµερεύειν πάντων (240c) ἀηδέστατον. ἥλικα γὰρ δὴ καὶ ὁ παλαιὸς λόγος τέρπειν τὸν 
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ἥλικα--ἡ γὰρ οἶµαι χρόνου ἰσότης ἐπ᾽ ἴσας ἡδονὰς ἄγουσα δι᾽ ὁµοιότητα φιλίαν 

παρέχεται--ἀλλ᾽ ὅµως κόρον γε καὶ ἡ τούτων συνουσία ἔχει. καὶ µὴν τό γε ἀναγκαῖον αὖ 

βαρὺ παντὶ περὶ πᾶν λέγεται· ὃ δὴ πρὸς τῇ ἀνοµοιότητι µάλιστα ἐραστὴς πρὸς παιδικὰ 

ἔχει. νεωτέρῳ γὰρ πρεσβύτερος συνὼν οὔθ᾽ ἡµέρας οὔτε νυκτὸς ἑκὼν ἀπολείπεται, ἀλλ᾽ 

ὑπ᾽ (240d) ἀνάγκης τε καὶ οἴστρου ἐλαύνεται, ὃς ἐκείνῳ µὲν ἡδονὰς ἀεὶ διδοὺς ἄγει, 

ὁρῶντι, ἀκούοντι, ἁπτοµένῳ, καὶ πᾶσαν αἴσθησιν αἰσθανοµένῳ τοῦ ἐρωµένου, ὥστε 

µεθ᾽ ἡδονῆς ἀραρότως αὐτῷ ὑπηρετεῖν· τῷ δὲ δὴ ἐρωµένῳ ποῖον παραµύθιον ἢ τίνας 

ἡδονὰς διδοὺς ποιήσει τὸν ἴσον χρόνον συνόντα µὴ οὐχὶ ἐπ᾽ ἔσχατον ἐλθεῖν ἀηδίας--

ὁρῶντι µὲν ὄψιν πρεσβυτέραν καὶ οὐκ ἐν ὥρᾳ, ἑποµένων δὲ τῶν ἄλλων ταύτῃ, ἃ καὶ 

λόγῳ (240e) ἐστὶν ἀκούειν οὐκ ἐπιτερπές, µὴ ὅτι δὴ ἔργῳ ἀνάγκης ἀεὶ προσκειµένης 

µεταχειρίζεσθαι, φυλακάς τε δὴ καχυποτόπους φυλαττοµένῳ διὰ παντὸς καὶ πρὸς 

ἅπαντας, ἀκαίρους τε ἐπαίνους καὶ ὑπερβάλλοντας ἀκούοντι, ὡς δ᾽ αὕτως ψόγους 

νήφοντος µὲν οὐκ ἀνεκτούς, εἰς δὲ µέθην ἰόντος πρὸς τῷ µὴ ἀνεκτῷ ἐπαισχεῖς, 

παρρησίᾳ κατακορεῖ καὶ ἀναπεπταµένῃ χρωµένου; (241d) ὡς λύκοι ἄρνας ἀγαπῶσιν, 

ὣς παῖδα φιλοῦσιν ἐρασταί. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ὦ Φαῖδρε. οὐκέτ᾽ ἂν τὸ πέρα ἀκούσαις ἐµοῦ 

λέγοντος, ἀλλ᾽ ἤδη σοι τέλος ἐχέτω ὁ λόγος».  

Ο συγκεκριµένος λόγος φαίνεται ότι είναι ανώτερος από τον λόγο του Λυσία, 

καθώς αρχίζει µε την εννοιολογική οριοθέτηση του έρωτα, αποδεικνύοντας ότι ο 

Σωκράτης είναι ικανός στην παραγωγή καλών λόγων, όπως και οι επαγγελµατίες 

ρήτορες και µπορεί να προχωρήσει στην βαθύτερη αντίληψη των πραγµάτων και της 

ουσίας τους, διαχωρίζοντας τη φιλοσοφία από την ρητορική. Ο Σωκράτης δεν ορίζει 

τον Έρωτα πραγµατικά, αλλά τον ορίζει ως ασθένεια, µε κριτήρια και 

χαρακτηρισµούς του Λυσία, τα οποία µάλιστα οργανώνει και συνδέει λογικά.111 

Μετά τον συγκεκριµένο λόγο, ο Σωκράτης επιχειρεί να εκφωνήσει έναν νέο 

λόγο προς τιµή του Έρωτα. Οµολογεί στην περίπτωση αυτή ότι έκανε ένα αµάρτηµα 

(242b-c) και όσα είπε ενάντια στον έρωτα ήταν ανόητα και ανίερα  (242d). Ο Πλάτων 

αξιοποιώντας την προαναφερθείσα µυθολογική παράδοση δέχεται τον Έρωτα ως υιό 

της Αφροδίτης  (242d) και ως θεό που δεν µπορεί να διαπράξει κάτι κακό(242e): 

«δεινόν, ὦ Φαῖδρε, δεινὸν λόγον αὐτός τε ἐκόµισας ἐµέ τε ἠνάγκασας εἰπεῖ… 

εὐήθη καὶ ὑπό τι ἀσεβῆ· οὗ τίς ἂν εἴη δεινότερος; 

…..τί οὖν; τὸν ἔρωτα οὐκ Ἀφροδίτης καὶ θεόν τινα ἡγῇ; (242e) διὰ τοῦ ἐµοῦ στόµατος 
                                                           

111 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 122-127 
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καταφαρµακευθέντος ὑπὸ σοῦ ἐλέχθη. εἰ δ᾽ ἔστιν, ὥσπερ οὖν ἔστι, θεὸς ἤ τι θεῖον ὁ 

Ἔρως, οὐδὲν ἂν κακὸν εἴη, τὼ δὲ λόγω τὼ νυνδὴ περὶ αὐτοῦ εἰπέτην ὡς τοιούτου 

ὄντος· ταύτῃ τε οὖν ἡµαρτανέτην περὶ τὸν ἔρωτα, ἔτι τε ἡ εὐήθεια αὐτοῖν πάνυ ἀστεία, 

τὸ µηδὲν ὑγιὲς λέγοντε» Πρόκειται για µια προσπάθεια να συνδέσει τον θεό µε τους 

θνητούς δηλαδή τις καθηµερινές πράξεις µε την θεωρία του ουρανού.112  

 Έτσι ο Σωκράτης αναιρεί στην περίπτωση αυτή και τον δικό του λόγο, καθώς 

και τον λόγο του Λυσία, καθώς χαρακτηρίζει αναιδείς τους συγκεκριµένους λόγους 

και σχηµατισµένους από ανθρώπους που δεν είδαν τον µεγαλόψυχο έρωτα (243c), 

ενώ τονίζει ότι σίγουρα θα διαφωνούσε µε τις συγκεκριµένες θέσεις ένας άνθρωπος 

που έχει γνωρίσει τον Έρωτα (243c): «καὶ γάρ, ὠγαθὲ Φαῖδρε, ἐννοεῖς ὡς ἀναιδῶς 

εἴρησθον τὼ λόγω, οὗτός τε καὶ ὁ ἐκ τοῦ βιβλίου ῥηθείς. εἰ γὰρ ἀκούων τις τύχοι ἡµῶν 

γεννάδας καὶ πρᾷος τὸ ἦθος, ἑτέρου δὲ τοιούτου ἐρῶν ἢ καὶ πρότερόν ποτε ἐρασθείς, 

λεγόντων ὡς διὰ σµικρὰ µεγάλας ἔχθρας οἱ ἐρασταὶ ἀναιροῦνται καὶ ἔχουσι πρὸς τὰ 

παιδικὰ φθονερῶς τε καὶ βλαβερῶς, πῶς οὐκ ἂν οἴει αὐτὸν ἡγεῖσθαι ἀκούειν ἐν ναύταις 

που τεθραµµένων καὶ οὐδένα ἐλεύθερον ἔρωτα ἑωρακότων». 

 Στην παλινωδία ο Σωκράτης έρχεται να αποκαταστήσει τον έρωτα. Μετά την 

ιεράρχηση των «ποιοτήτων» των ψυχών, ανάλογα µε τα πόσα είδε η καθεµιά από τον 

υπερουράνιο τόπο, έγινε ανάλογη ιεράρχηση των ειδών της ζωής των ανθρώπων, 

καθώς  επίσης έγινε λόγος για την προαιώνια τάση της ψυχής, όταν ενσωµατώνεται 

στον αισθητό κόσµο, να ξαναθυµάται την πρότερη µετάληψη της ιδέας. Η ψυχή του 

φιλοσόφου είναι αυτή που έχει την εντονότερη θύµηση των ιδεών. Μέσω της 

ανάµνησης έχει τη δυνατότητα να πλησιάζει το θείο και να κυριεύεται από το πάθος 

της ανώτερης µανίας, τον έρωτα. Ο έρωτας αποτελεί την κινητήρια δύναµη της ψυχής 

και οι αισθήσεις κάνουν τον άνθρωπο να θυµηθεί όσα η ψυχή του γνώριζε. Στην 

ουσία η λογική σκέψη συλλαµβάνει την έννοια του  έρωτα  και χρειάζεται σε αυτό το 

πλαίσιο η σωστή µέθοδος για να έρθει στην επιφάνεια. Η παιδεία λειτουργεί 

αποτελεσµατικά στο πλαίσιο αυτό, καθώς κατευθύνει την ψυχή, έτσι ώστε να θυµηθεί 

την ιδέα του έρωτα που είχε γνωρίσει στον κόσµο των Ιδεών (249c). 

              Ο λόγος του Σωκράτη φτάνει τώρα την τέταρτη κατά σειρά µανία, την 

ερωτική. Έτσι ο φιλοσοφικός νους, προσεγγίζοντας το θείον αντικρύζει την επίγεια 

                                                           

112 Μιχαηλίδης, 1998: 176-178 
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οµορφιά, αποκτά φτερά και ετοιµάζεται να πετάξει, καθώς µάλιστα θυµάται πλέον 

την αληθινή ιδέα της οµορφιάς: «ἔστι δὴ οὖν δεῦρο ὁ πᾶς ἥκων λόγος περὶ τῆς 

τετάρτης µανίας--ἣν ὅταν τὸ τῇδέ τις ὁρῶν κάλλος, τοῦ ἀληθοῦς ἀναµιµνῃσκόµενος, 

πτερῶταί τε καὶ ἀναπτερούµενος προθυµούµενος ἀναπτέσθαι, ἀδυνατῶν δέ, ὄρνιθος 

δίκην βλέπων ἄνω, τῶν κάτω δὲ ἀµελῶν, αἰτίαν ἔχει ὡς µανικῶς διακείµενος» (249d). 

Η  µανία και η ανάµνηση παρουσιάζονται συνδεδεµένες µε την πτέρωση της ψυχής.    

Μέσω της ανάµνησης λοιπόν αναπτύσσεται ο µύθος του έρωτα, ο οποίος 

ανάγει τον λόγο στην ίδια τη ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο µύθος της ψυχής αποτελεί 

την απαραίτητη βάση του µύθου του έρωτα, δεδοµένου µάλιστα ότι η οµορφιά, το 

κάλλος αποτυπώνεται ως µια βασική αρχέτυπη ιδέα, την οποία µετέλαβε η ψυχή κατά 

την περιφορά της στον υπερουράνιο τόπο. Η ερωτική µανία λοιπόν εκλαµβάνεται ως 

αρίστη, καθώς: «ὡς ἄρα αὕτη πασῶν τῶν ἐνθουσιάσεων ἀρίστη τε καὶ ἐξ ἀρίστων τῷ 

τε ἔχοντι καὶ τῷ κοινωνοῦντι αὐτῆς γίγνεται, καὶ ὅτι ταύτης µετέχων τῆς µανίας ὁ ἐρῶν 

τῶν καλῶν ἐραστὴς καλεῖται» (249e). Έτσι  ο γνήσιος εραστής είναι αυτός που αγαπά 

την οµορφιά και καταλαµβάνεται από την άριστη ερωτική µανία. Ωστόσο, είναι λίγες 

οι ψυχές εκείνες, οι οποίες είναι σε θέση να ανασυνθέσουν την οµορφιά µε το 

κάλλος. Όσες όµως το καταφέρνουν, εκστασιάζονται αλλά δεν µπορούν να 

ερµηνεύσουν το πάθος που τις διατρέχει: «ἀναµιµνῄσκεσθαι δὲ ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα οὐ 

ῥᾴδιον ἁπάσῃ, …ὀλίγαι δὴ λείπονται αἷς τὸ τῆς µνήµης ἱκανῶς πάρεστιν· αὗται δέ, ὅταν 

τι τῶν ἐκεῖ ὁµοίωµα ἴδωσιν, ἐκπλήττονται καὶ οὐκέτ᾽ <ἐν> αὑτῶν γίγνονται, ὃ δ᾽ ἔστι 

τὸ πάθος ἀγνοοῦσι διὰ τὸ µὴ ἱκανῶς διαισθάνεσθαι» (250a-250b).  

Οι λίγοι που το καταφέρνουν αποτελούν τους φιλοσόφους, οι οποίοι 

ακολουθώντας τον ∆ία και τους άλλους θεούς αντικρύζουν ένα ιδιαίτερο θέαµα και 

µυώνται σε οράµατα καθαρά διαχωρίζοντας ωστόσο την ψυχή τους από το σώµα 

τους: «κάλλος δὲ τότ᾽ ἦν ἰδεῖν λαµπρόν, ὅτε σὺν εὐδαίµονι χορῷ µακαρίαν ὄψιν τε καὶ 

θέαν, ἑπόµενοι µετὰ µὲν ∆ιὸς ἡµεῖς, ἄλλοι δὲ µετ᾽ ἄλλου θεῶν, εἶδόν τε καὶ ἐτελοῦντο 

τῶν τελετῶν ἣν θέµις λέγειν µακαριωτάτην, ἣν ὠργιάζοµεν ὁλόκληροι …ὁλόκληρα δὲ 

καὶ ἁπλᾶ καὶ ἀτρεµῆ καὶ εὐδαίµονα φάσµατα µυούµενοί τε καὶ ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ 

καθαρᾷ, καθαροὶ ὄντες καὶ ἀσήµαντοι τούτου ὃ νῦν δὴ σῶµα περιφέροντες 

ὀνοµάζοµεν, ὀστρέου τρόπον δεδεσµευµένοι» (250b -250c). Εµπίπτουν λοιπόν σε µια 

κατάσταση έκστασης που διατηρεί τα χαρακτηριστικά της υπερβατικής µνήµης, ενώ 

η ίδια η ψυχή συνειδητοποιεί την ουσία της µέσω του έρωτα του δικού της θεού, τον 
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οποίο ακολουθούσε στην αρµατοδροµία, προσβλέποντας στον ∆ία που συµβολίζει 

τον ανώτατο τρόπο φιλοσοφικής ζωής.  

Οι φιλοσοφικές ψυχές που εµπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία θεάζονται 

από κοινού  την ιδέα του κάλλους, καθώς ακολούθησαν το άρµα του ∆ιός και ο 

φιλοσοφικός έρωτας γίνεται παιδαγωγικός. Όσον αφορά στην ιδέα του κάλλους, µέσα 

στον διάλογο χαρακτηρίζεται ως «µετ᾽ ἐκείνων τε ἔλαµπεν ὄν» (250d), ενώ φαίνεται 

ότι γίνεται αντιληπτή µόνο από τους φιλοσόφους και στη γη µέσω της όρασης:   

«δεῦρό τ᾽ ἐλθόντες κατειλήφαµεν αὐτὸ διὰ τῆς ἐναργεστάτης αἰσθήσεως τῶν ἡµετέρων 

στίλβον ἐναργέστατα. ὄψις γὰρ ἡµῖν ὀξυτάτη τῶν διὰ τοῦ σώµατος ἔρχεται αἰσθήσεων» 

(250d). Η όραση ωστόσο δεν φανέρωσε τα εσωτερικά της ψυχής, αλλά το αισθητό 

σωµατικό κάλλος: «ᾗ φρόνησις οὐχ ὁρᾶται--…καὶ τἆλλα ὅσα ἐραστά· νῦν δὲ κάλλος 

µόνον ταύτην ἔσχε µοῖραν, ὥστ᾽ ἐκφανέστατον εἶναι καὶ ἐρασµιώτατον» (250d-250e). 

Η λάµψη αυτού άλλωστε αποτελεί και το κοινό σηµείο µεταξύ αισθητού και νοητού 

κόσµου.  

Ο ατροφικός στην ψυχή ωστόσο φαίνεται ότι δεν µπορεί να αντιληφθεί το 

νοητό κάλλος, παρά µόνο την ηδονή και την ακολασία, καρπώµενος  κυρίως το ένυλο 

κάλλος: «ὁ µὲν οὖν µὴ νεοτελὴς ἢ διεφθαρµένος οὐκ ὀξέως ἐνθένδε ἐκεῖσε φέρεται 

πρὸς αὐτὸ τὸ κάλλος, θεώµενος αὐτοῦ τὴν τῇδε ἐπωνυµίαν, ὥστ᾽ οὐ σέβεται προσορῶν, 

ἀλλ᾽ ἡδονῇ … καὶ ὕβρει προσοµιλῶν οὐ δέδοικεν οὐδ᾽ αἰσχύνεται παρὰ φύσιν ἡδονὴν 

διώκων» (250e-251a). Από την άλλη ο πολυθεάµων, όπως χαρακτηρίζεται στον 

πλατωνικό διάλογο, είναι σε θέση να αντικρύσει ένα θεόµορφο πρόσωπο και σώµα 

και έτσι ταράζεται, νιώθει σεβασµό και ανακαλεί το προαίώνιο αρχέτυπο της 

οµορφιάς:  «ὁ δὲ ἀρτιτελής, ὁ τῶν τότε πολυθεάµων, ὅταν θεοειδὲς πρόσωπον ἴδῃ 

κάλλος εὖ µεµιµηµένον ἤ τινα σώµατος ἰδέαν, πρῶτον µὲν ἔφριξε καί τι τῶν τότε 

ὑπῆλθεν αὐτὸν δειµάτων, εἶτα προσορῶν ὡς θεὸν σέβεται, καὶ εἰ µὴ ἐδεδίει τὴν τῆς 

σφόδρα µανίας δόξαν, θύοι ἂν ὡς ἀγάλµατι καὶ θεῷ τοῖς παιδικοῖς» (251a).  

Αν και η ψυχή λοιπόν έχασε φτερά, πέφτοντας στη γη και προσκολλώµενη 

στο σώµα, ωστόσο τα ξαναβρίσκει δεχόµενη το φως της οµορφιάς. Καθώς λοιπόν ο 

γνήσιος εραστής προσεγγίζει το κάλλος: «ἱδρὼς καὶ θερµότης ἀήθης λαµβάνει»(251b) 

η ψυχή του θερµαίνεται «δεξάµενος γὰρ τοῦ κάλλους τὴν ἀπορροὴν διὰ τῶν ὀµµάτων 

ἐθερµάνθη» (251b). Η θέα της αισθητής οµορφιάς τρέφει τα φτερά της ψυχής, την 

ίδια την ψυχή. Η θερµότητα κάνει την ψυχή πιο εύπλαστη, µαλακώνει και λιώνει την 
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σκληρή περιοχή που δεν επέτρεπε στα φτερά να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν «ᾗ ἡ 

τοῦ πτεροῦ φύσις ἄρδεται, θερµανθέντος δὲ ἐτάκη τὰ περὶ τὴν ἔκφυσιν, ἃ πάλαι ὑπὸ 

σκληρότητος συµµεµυκότα εἶργε µὴ βλαστάνειν, ἐπιρρυείσης δὲ τῆς τροφῆς ᾤδησέ τε 

καὶ ὥρµησε φύεσθαι ἀπὸ τῆς ῥίζης ὁ τοῦ πτεροῦ καυλὸς ὑπὸ πᾶν τὸ τῆς ψυχῆς 

εἶδος»(251b). Η ίδια η ψυχή  όταν αντικρύζει τον όµορφο νέο, καταλαµβάνεται από 

ίµερο και έτσι ηρεµεί και γεµίζει χαρά  «ὅταν µὲν οὖν βλέπουσα πρὸς τὸ τοῦ παιδὸς 

κάλλος, ἐκεῖθεν µέρη ἐπιόντα καὶ ῥέοντ᾽--ἃ δὴ διὰ ταῦτα ἵµερος καλεῖται--δεχοµένη 

[ τὸν ἵµερον] ἄρδηταί τε καὶ θερµαίνηται, λωφᾷ τε τῆς ὀδύνης καὶ γέγηθεν·» (251c-

251d). Όταν όµως αποµακρύνεται από αυτόν, ξεραίνεται και σταµατάει η βλάστησή 

της. Η χαρά της επανέρχεται όταν θυµάται το κάλλος που θεάθηκε: « ἡ δ᾽ ἐντὸς µετὰ 

τοῦ ἱµέρου ἀποκεκλῃµένη, πηδῶσα οἷον τὰ σφύζοντα, τῇ διεξόδῳ ἐγχρίει ἑκάστη τῇ 

καθ᾽ αὑτήν, ὥστε πᾶσα κεντουµένη κύκλῳ ἡ ψυχὴ οἰστρᾷ καὶ ὀδυνᾶται, µνήµην δ᾽ αὖ 

ἔχουσα τοῦ καλοῦ γέγηθεν»(251d). Όταν µάλιστα ο εραστής ατενίζει το εσωτερικό της 

ψυχής, τα µέρη της ρέουν στη δική του ψυχή και αυτό το κύµα της οµορφιάς λέγεται 

ίµερος. Ο Πλάτων, ετυµολογεί τον ίµερο, ως το ρεύµα της οµορφιάς που δέχεται 

µέσα της η ψυχή. Ο ίµερος απαλύνει τον εραστή από τους πόνους και αφήνει µια 

γλυκεία αίσθηση (251e).  Το πάθος που δηµιουργείται στην ψυχή ονοµάζεται έρωτας 

ή πτέρωτας, καθώς έχει φτερά «τοῦτο δὲ τὸ πάθος…ἄνθρωποι µὲν ἔρωτα ὀνοµάζουσιν, 

θεοὶ … λέγουσι δὲ οἶµαί τινες Ὁµηριδῶν …· ὑµνοῦσι δὲ ὧδε-- ««τὸν δ᾽ ἤτοι θνητοὶ µὲν 

ἔρωτα καλοῦσι ποτηνόν,ἀθάνατοι δὲ Πτέρωτα, διὰ πτεροφύτορ᾽ ἀνάγκην»» (252b-

252c). Χρησιµοποιώντας λοιπόν σύµβολα που απεικονίζουν τον έρωτα ως φτερωτό 

θεό, κλείνει ο Πλάτων το πρώτο µέρος του µύθου για τον έρωτα, στον οποίο επιχειρεί 

τη σύνδεση αισθητού και νοητού κόσµου.  

Τώρα γίνεται, µια εκ νέου ιεράρχηση των ειδών της ζωής, σε αντιστοιχία µε 

τη συµπεριφορά του καθενός απέναντι στη µανία του έρωτα. Καθένας διαλέγει τον 

θεό του, και αναλόγως τον τιµά και τον σέβεται, αναλόγως δε διαλέγει και τον έρωτά 

του και τον τιµά και αυτόν σαν άλλο ιερό θεό. Οι θεοί µε τα δικά τους χαρίσµατα και 

ιδιαιτερότητες ο καθένας, προβάλλουν ως ιδανικά πρότυπα βίου, ενός βίου που 

ενεργεί παιδευτικά στη διαµόρφωση του αγαπηµένου προσώπου. Ο έρωτας συνέχει 

εραστή και ερώµενο σε µια κοινή υπέρβαση προς το θείο παράδειγµα και ανοίγεται  ο 

δρόµος µιας άλλης διαλεκτικής, της φιλοσοφικής. Έρως και παιδεία δεν είναι δυνατά 

να νοηθούν στον Πλάτωνα, χωρίς την υπερβατικότητα της ιδέας, δίχως τον θεό που 

ακολουθεί εραστής και ερώµενος, παιδεύων και παιδαγωγούµενος. Και οι δυο 
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ευπορούν, ο µεν «διὰ τὸ συντόνως ἠναγκάσθαι πρὸς τὸν θεὸν βλέπειν»(253a), ο δε δια 

την καθοδηγούµενη πορεία προς το «οµοιοῦσθαι τῷ θεῷ». Οι αληθινοί παιδαγωγοί, 

επίπονα ανευρίσκουν τον συγγενεύοντα θεό µέσα τους, και απαιτούν ν’ αγαπήσουν  

κάποιον που έχει την ίδια φύση. Η αντικειµενική συγγένεια της ιδέας είναι αυτή που 

ενώνει εραστή και ερώµενο. Ο γνήσιος εραστής, ο γνήσιος παιδαγωγός και 

καθοδηγητής, ο ίδιος ανευρίσκει και τον παιδαγωγούµενο. Αυτός είναι ο 

σκληρότερος και ιερότερος αγώνας του παιδαγωγού. Να κερδίσει µια καινούρια 

ψυχή,  να τη σώσει και να τη  οµοιώσει στο θεό. 

Έτσι ο έρωτας θεωρείται παιδαγωγικός και για τον ερωµένο και για τον 

εραστή, καθώς και ο παιδαγωγός προχωρά µε τον παιδαγωγούµενο, µε στόχο την 

άνοδο της ψυχής και την εύρεση του ιδεατού κάλλους. Κάθε φορά µάλιστα που η 

ψυχή θυµάται τις ιδέες επιχειρεί ένα νέο ταξίδι στον ουρανό. Η βασική της ιδιότητα 

είναι η ερωτική της διάθεση που προέρχεται από τους δύο ίππους, δηλαδή από το 

θυµοειδές και το επιθυµητικόν µέρος. Ο έρωτας λοιπόν παραµένει έτσι αθέατος και 

κρυµµένος ανάµεσα στα φτερά των δύο αλόγων και έτσι η ψυχή θεωρείται η δύναµη 

που εκφράζεται µέσα από τα φτερά και τον έρωτα. Έτσι η ουσία της ψυχής είναι η 

δύναµή της. Η ανάµνηση λοιπόν οδηγεί στην πρότερη θεασθείσα Ιδέα, στην γνώση 

και αφορµή της είναι η αίσθηση, δηλαδή η θέαση του κάλλους.  

 Η εικονική τριχοτόµηση της ψυχής, που έγινε στην αρχή του µύθου της 

ψυχής, πρέπει εκ νέου, να έρθει στο νου. Τα  δυο άλογα και ο ηνίοχος, ξανάρχονται 

στη θύµηση «καθάπερ ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ µύθου τριχῇ διείλοµεν ψυχὴν ἑκάστην, 

ἱπποµόρφω µὲν δύο τινὲ εἴδη, ἡνιοχικὸν δὲ εἶδος τρίτον, καὶ νῦν ἔτι ἡµῖν ταῦτα µενέτω» 

(253c-253d) Ο ηνίοχος µε τη σειρά του διαχειρίζεται τη θεία ορµή για να 

ακολουθήσει την ποµπή του άρµατος και να µην γκρεµιστεί στη γη. Συγκεκριµένα ο 

ηνίοχος του καλού αλόγου, δηλαδή του «θυµού», µπορεί να το κατευθύνει και 

υποκινείται από τη φιλοτιµία, οδηγούµενος από τον νου και από τη λογική (253d). 

Από την άλλη η επιθυµία που καταβάλλει το αριστερό άλογο πρεσβεύει την ύβρη και 

την αλαζονεία  (253e) προσπαθώντας ωστόσο να αντισταθεί: «τρίτον, καὶ νῦν ἔτι ἡµῖν 

ταῦτα µενέτω. τῶν δὲ δὴ ἵππων ὁ µέν, φαµέν, ἀγαθός, ὁ δ᾽ οὔ· ἀρετὴ δὲ τίς τοῦ ἀγαθοῦ 

ἢ κακοῦ κακία, οὐ διείποµεν, νῦν δὲ λεκτέον. ὁ µὲν τοίνυν αὐτοῖν ἐν τῇ καλλίονι στάσει 

ὢν τό τε εἶδος ὀρθὸς καὶ διηρθρωµένος, ὑψαύχην, ἐπίγρυπος, λευκὸς ἰδεῖν, 

µελανόµµατος, τιµῆς ἐραστὴς µετὰ σωφροσύνης τε καὶ αἰδοῦς, καὶ ἀληθινῆς δόξης 

ἑταῖρος, ἄπληκτος, κελεύσµατι µόνον καὶ (253e) λόγῳ ἡνιοχεῖται· ὁ δ᾽ αὖ σκολιός, 
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πολύς, εἰκῇ συµπεφορηµένος, κρατεραύχην, βραχυτράχηλος, σιµοπρόσωπος, 

µελάγχρως, γλαυκόµµατος, ὕφαιµος, ὕβρεως καὶ ἀλαζονείας ἑταῖρος, περὶ ὦτα λάσιος, 

κωφός, µάστιγι µετὰ κέντρων µόγις ὑπείκων». Η πάλη που σηµειώνεται στο εσωτερικό 

της ψυχής αρχίζει όταν η οµορφιά φτάσει στα µάτια του ηνίοχου  (254a-b) και 

συγκεκριµένα συντελείται σε σχέση µε την πλευρά που θα επικρατήσει. Καθώς 

γίνεται η συγκεκριµένη πάλη, εµφανίζεται ξανά στον ηνίοχο το αρχέτυπο της 

οµορφιάς. Η συγκίνηση της ψυχής τη δεδοµένη χρονική στιγµή είναι συγκλονιστική, 

καθώς συνταράσσει την ψυχή και την κάνει να τραβηχτεί από ευλάβεια (254b): «ὅταν 

δ᾽ οὖν ὁ ἡνίοχος ἰδὼν τὸ ἐρωτικὸν ὄµµα, πᾶσαν αἰσθήσει διαθερµήνας τὴν ψυχήν, 

γαργαλισµοῦ τε καὶ πόθου (254a) κέντρων ὑποπλησθῇ, ὁ µὲν εὐπειθὴς τῷ ἡνιόχῳ τῶν 

ἵππων, ἀεί τε καὶ τότε αἰδοῖ βιαζόµενος, ἑαυτὸν κατέχει µὴ ἐπιπηδᾶν τῷ ἐρωµένῳ· ὁ δὲ 

οὔτε κέντρων ἡνιοχικῶν οὔτε µάστιγος ἔτι ἐντρέπεται, σκιρτῶν δὲ βίᾳ φέρεται, καὶ 

πάντα πράγµατα παρέχων τῷ σύζυγί τε καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάζει ἰέναι τε πρὸς τὰ παιδικὰ 

καὶ µνείαν ποιεῖσθαι τῆς τῶν ἀφροδισίων χάριτος. τὼ δὲ κατ᾽ ἀρχὰς µὲν ἀντιτείνετον 

(254b) ἀγανακτοῦντε, ὡς δεινὰ καὶ παράνοµα ἀναγκαζοµένω·» 

Στη θέα του ωραίου λοιπόν, ο ηνίοχος, δηλαδή ο νους τροµάζει και προσπαθεί να 

σύρει τα ηνία του προς τα πίσω: «ἰδοῦσα δὲ ἔδεισέ τε καὶ σεφθεῖσα ἀνέπεσεν ὑπτία, καὶ 

ἅµα ἠναγκάσθη εἰς τοὐ πίσω ἑλκύσαι τὰς ἡνίας οὕτω σφόδρα, ὥστ᾽ ἐπὶ τὰ ἰσχία ἄµφω 

καθίσαι τὼ ἵππω» (254b-254c).  Το ένα άλογο γυρίζει πίσω εκουσίως το άλλο όµως  

γυρίζει µε εξαναγκασµό: «τὸν µὲν ἑκόντα διὰ τὸ µὴ ἀντιτείνειν, τὸν δὲ ὑβριστὴν µάλ᾽ 

ἄκοντα»(254c). Έτσι τα δύο άλογα δρουν το καθένα µε ξεχωριστό τρόιπο: «ἀπελθόντε 

δὲ ἀπωτέρω, ὁ µὲν ὑπ᾽ αἰσχύνης τε καὶ θάµβους ἱδρῶτι πᾶσαν ἔβρεξε τὴν ψυχήν, ὁ δὲ 

λήξας τῆς ὀδύνης, ἣν ὑπὸ τοῦ χαλινοῦ τε ἔσχεν καὶ τοῦ πτώµατος, µόγις ἐξαναπνεύσας 

ἐλοιδόρησεν ὀργῇ, πολλὰ κακίζων τόν τε ἡνίοχον καὶ τὸν ὁµόζυγα ὡς δειλίᾳ τε καὶ 

ἀνανδρίᾳ λιπόντε τὴν τάξιν καὶ ὁµολογίαν»(254c-254d).  Σε αυτή την περίπτωση ο 

εραστής µπορεί να ακολουθήσει τον αγαπηµένο µε αιδοσύνη και φόβο, «ὥστε 

συµβαίνει τότ᾽ ἤδη τὴν τοῦ ἐραστοῦ ψυχὴν τοῖς παιδικοῖς αἰδουµένην τε καὶ δεδιυῖαν 

ἕπεσθαι» (254e-255a), καθώς µάλιστα το µαύρο άλογο συντάσσεται µε αυτά που 

θέλει ο νους, για να επιτευχθεί το καλό.   

Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται στο έργο η διαλεκτική του πάθους και της 

νου, καθώς και ο αγώνας της ψυχής να ενώσει τα µέρη της. Η παιδαγώγηση της 

ψυχής και η σύνταξη του επιθυµητικού µέρους µε τα υπόλοιπα αποτελεί την αρχή 

στην λατρεία του αγαπηµένου προσώπου, το οποίο πλέον θεωρείται ισόθεο και 
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δέχεται τη λατρεία:  «ἅτε οὖν πᾶσαν θεραπείαν ὡς ἰσόθεος θεραπευόµενος οὐχ ὑπὸ 

σχηµατιζοµένου τοῦ ἐρῶντος ἀλλ᾽ ἀληθῶς τοῦτο πεπονθότος»(255a). Η ψυχή του νέου 

λοιπόν µεταστρέφεται και αναγνωρίζει τις προθέσεις του:  «καὶ αὐτὸς ὢν φύσει φίλος 

τῷ θεραπεύοντι, ἐὰν ἄρα καὶ ἐν τῷ πρόσθεν ὑπὸ συµφοιτητῶν ἤ τινων ἄλλων 

διαβεβληµένος ᾖ, λεγόντων ὡς αἰσχρὸν ἐρῶντι πλησιάζειν, καὶ διὰ τοῦτο ἀπωθῇ τὸν 

ἐρῶντα, προϊόντος δὲ ἤδη τοῦ χρόνου ἥ τε ἡλικία καὶ τὸ χρεὼν ἤγαγεν εἰς τὸ προσέσθαι 

αὐτὸν εἰς ὁµιλίαν»( 255a-255b), γινόµενος ο ίδιος εραστής και βιώνοντας το πτέρωµα 

της δικής του ψυχής: «προσεµένου δὲ καὶ λόγον καὶ ὁµιλίαν δεξαµένου, ἐγγύθεν ἡ 

εὔνοια γιγνοµένη τοῦ ἐρῶντος ἐκπλήττει τὸν ἐρώµενον διαισθανόµενον ὅτι οὐδ᾽ οἱ 

σύµπαντες ….φιλίας οὐδεµίαν παρέχονται πρὸς τὸν ἔνθεον φίλον…. τότ᾽ ἤδη ἡ τοῦ 

ῥεύµατος ἐκείνου πηγή, ὃν ἵµερον Ζεὺς Γανυµήδους ἐρῶν ὠνόµασε, πολλὴ φεροµένη 

πρὸς τὸν ἐραστήν, ἡ µὲν εἰς αὐτὸν ἔδυ, ἡ δ᾽ ἀποµεστουµένου ἔξω ἀπορρεῖ· καὶ οἷον 

πνεῦµα ἤ τις ἠχὼ ἀπὸ λείων τε καὶ στερεῶν ἁλλοµένη πάλιν ὅθεν ὡρµήθη φέρεται, 

οὕτω τὸ τοῦ κάλλους ῥεῦµα πάλιν εἰς τὸν καλὸν διὰ τῶν ὀµµάτων ἰόν, ᾗ πέφυκεν ἐπὶ 

τὴν ψυχὴν ἰέναι ἀφικόµενον καὶ ἀναπτερῶσαν, τὰς διόδους τῶν πτερῶν ἄρδει τε καὶ 

ὥρµησε πτεροφυεῖν τε καὶ τὴν τοῦ ἐρωµένου αὖ ψυχὴν ἔρωτος ἐνέπλησεν»(255b-255d). 

Μέσα στον εραστή, βλέπει τον ίδιο τον εαυτό του, σαν σε καθρέφτη, «ὥσπερ δὲ ἐν 

κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν»( 255d).  

Ο εραστής λοιπόν θεραπεύει τον πόνο του αγαπηµένου:  «καὶ ὅταν µὲν ἐκεῖνος 

παρῇ, λήγει κατὰ ταὐτὰ ἐκείνῳ τῆς ὀδύνης»(255d), ενώ όταν βρίσκονται µακριά 

υπάρχει ο αντέρωτας, το οµοίωµα του έρωτος, «ὅταν δὲ ἀπῇ, κατὰ ταὐτὰ αὖ ποθεῖ καὶ 

ποθεῖται, εἴδωλον ἔρωτος ἀντέρωτα ἔχων» (255e). Ωστόσο, ο αντέρωτας δεν φτάνει 

καθώς αποτελεί είδωλο του έρωτα και δεν αντιλαµβάνεται τον έρωτα µε καθαρό 

βλέµµα.   

Έτσι είναι αναγκαίος ο έρωτας για το όµορφο σώµα, προκειµένου να επιτευχθεί η 

ανάβαση της ψυχής στην ιδέα και η άφιξη της ψυχής στον έρωτα του θεού της και 

στην ευδαιµονία. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης θεωρείται η προσέγγιση από την 

ψυχή του κάλλους των σωµάτων, γεγονός που αποτελεί αναβαθµό της ψυχής και όχι 

καταληκτικό στάδιο. Άλλωστε ακόµη κι αν τα κακότροπα άλογα των δύο ψυχών είναι 

αντιµέτωπα, είναι και τα καλόγνωµα στην ίδια κατάσταση, φέρνοντας την ισορροπία 

στην έκρηξη της αµοιβαίας έλξης:  «ἐν οὖν τῇ συγκοιµήσει τοῦ µὲν ἐραστοῦ ὁ 

ἀκόλαστος ἵππος ἔχει ὅτι λέγῃ πρὸς τὸν ἡνίοχον, καὶ ἀξιοῖ ἀντὶ πολλῶν πόνων σµικρὰ 

ἀπολαῦσαι· ὁ δὲ τῶν παιδικῶν ἔχει µὲν οὐδὲν εἰπεῖν, σπαργῶν δὲ καὶ ἀπορῶν 
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περιβάλλει τὸν ἐραστὴν καὶ φιλεῖ, ὡς σφόδρ᾽ εὔνουν ἀσπαζόµενος, …· ὁ δὲ ὁµόζυξ αὖ 

µετὰ τοῦ ἡνιόχου πρὸς ταῦτα µετ᾽ αἰδοῦς καὶ λόγου ἀντιτείνει»(255e-256a).  

Αν τα καλύτερα µέρη της ψυχής επικρατήσουν στις ψυχές των δύο, τότε εραστής 

και ερώµενος θα καταλήξουν στην τακτική ζωή και στη φιλοσοφία, βιώνοντας µια 

ευδαίµονα ζωή: «ἐὰν µὲν δὴ οὖν εἰς τεταγµένην τε δίαιταν καὶ φιλοσοφίαν νικήσῃ τὰ 

βελτίω τῆς διανοίας ἀγαγόντα, µακάριον µὲν καὶ ὁµονοητικὸν τὸν ἐνθάδε βίον 

διάγουσιν, ἐγκρατεῖς αὑτῶν καὶ κόσµιοι ὄντες, δουλωσάµενοι µὲν ᾧ κακία ψυχῆς 

ἐνεγίγνετο, ἐλευθερώσαντες δὲ ᾧ ἀρετή·» (256a-256b). Γίνονται λοιπόν συνοδοιπόροι 

του ∆ία, κατακτώντας το πρώτο γύρισµα της ψυχής:  «τελευτήσαντες δὲ δὴ ὑπόπτεροι 

καὶ ἐλαφροὶ γεγονότες τῶν τριῶν παλαισµάτων τῶν ὡς ἀληθῶς Ὀλυµπιακῶν ἓν 

νενικήκασιν»(256b). 

Άλλωστε σύµφωνα µε τον µύθο της ψυχής, οι ψυχές όσων φιλοσόφησαν χωρίς 

δόλο ή που αγάπησαν µε φιλοσοφία, διάλεξαν τον φιλοσοφικό βίο, µέχρι η ψυχή τους 

να επιστρέψει στην πηγή της. Η φιλοσοφία στην οποία φτάνει τελικά η ψυχή του 

ανθρώπου αποτελεί το ανώτερο αγώνισµά της, το οποίο είναι ανώτερο και από τη 

σωφροσύνη και από τη θεϊκή µανία, «οὗ µεῖζον ἀγαθὸν οὔτε σωφροσύνη ἀνθρωπίνη 

οὔτε θεία µανία δυνατὴ πορίσαι ἀνθρώπῳ» (256b). Εάν όµως διαλέξουν οι εραστές 

µια ζωή χωρίς φιλοσοφία, τότε η σχέση τους καταλήγει στην παιδεραστία , καθώς θα 

επικρατήσουν τα κακότροπα άλογα και οι ψυχές τους δεν θα φτερωθούν:  «ἐὰν δὲ δὴ 

διαίτῃ φορτικωτέρᾳ τε καὶ ἀφιλοσόφῳ, φιλοτίµῳ δὲ χρήσωνται,….τὼ ἀκολάστω αὐτοῖν 

ὑποζυγίω λαβόντε τὰς ψυχὰς ἀφρούρους, ….ἐν δὲ τῇ τελευτῇ ἄπτεροι µέν, ὡρµηκότες δὲ 

πτεροῦσθαι ἐκβαίνουσι τοῦ σώµατος» (256b-256d). Ακόµη και αυτοί που ελάχιστα 

φτάνουν στη φιλοσοφία κερδίζουν την ορµή για το πτέρωµα της ψυχής: «ὥστε οὐ 

σµικρὸν ἆθλον τῆς ἐρωτικῆς µανίας φέρονται»(256d), ενώ θα φτερωθούν όταν έρθει η 

ώρα τους, «ἤδη τῆς ὑπουρανίου πορείας, καὶ ὁµοπτέρους ἔρωτος χάριν, ὅταν γένωνται, 

γενέσθαι» (256d-256e). 

Έτσι επιτελείται η ερωτική γέννηση και η δηµιουργία "τόκος ἐν καλῶ", καθώς ο 

ερώµενος αναδύεται σε έναν πλατύτερο εαυτό που ξεπερνά το Εγώ του. Το ερωτικό 

είδωλο λοιπόν ενώνει τη λαχτάρα των δύο εραστών σε ένα ιδανικό παρόν , καθώς 

µάλιστα γίνονται συνοδοιπόροι του ∆ιός και επιδιώκουν την αναγωγή στην πρώτη 

τους πηγή. 
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Ο φιλοσοφικός έρωτας λοιπόν έτσι όπως παρουσιάζεται από τον Πλάτωνα 

αποτελεί µια ανώτερη µορφή παιδείας, καθώς ενδυναµώνει την φρόνηση του εραστή, 

έτσι ώστε να ισορροπήσει το νου και τις δυνάµεις της ψυχής του. Η αυτοσυγκράτηση 

λοιπόν θυµίζει κάτι από τις ιδέες και έτσι η ψυχή κοντά στη φιλοσοφία κατακτά την 

αλήθεια µέσα από τον έρωτα. Ο νέος λαµβάνει την ιδέα µέσα από την καθαρή 

γλώσσα της φιλοσοφίας, ενώ ο εραστής µεταδίδει στον έφηβο τον τρόπο κατάκτησης 

του αγαθού. Εξάλλου ο φιλόσοφος διέπεται από τον πραγµατικό έρωτα καθώς 

πλησιάζει τον αγαπηµένο που σηµαίνει ότι αποδέχεται τον έρωτα σαν παιδαγωγό. 

Έτσι ο έρωτας οδηγεί τους πεπαιδευµένους στην ιδέα.113 

 

4.3. Ο πλατωνικός έρωτας στο Συµπόσιο 

 

Στο πλατωνικό Συµπόσιο συµµετείχε µια σειρά από εξέχοντες άνδρες της 

Αθήνας, οι οποίοι είναι γνωστοί στην κλασσική γραµµατεία από την ενεργό 

συµµετοχή τους στη πολιτική, καλλιτεχνική, κοινωνική και επιστηµονική ζωή της 

πόλης. Συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες στον διάλογο είναι ο Αριστόδηµος, ο 

Φαίδρος, ο Αγάθωνας, ο Ερυξίµαχος, ο Αριστοφάνης, ο Παυσανίας και ο Σωκράτης, 

ενώ αφηγητής του Συµποσίου είναι ο Απολλόδωρος, ο οποίος εξιστορεί τα όσα 

συνέβησαν στο συµπόσιο από δεύτερο χέρι, καθώς ο ίδιος λόγω του νεαρού της 

ηλικίας του δεν ήταν εφικτό να παρευρεθεί. 

Ο πρώτος που παίρνει το λόγο στο Συµπόσιο είναι ο Φαίδρος, ο οποίος 

αναφέρεται ήδη από την αρχή στον τρόπο, µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι 

άνθρωποι τον έρωτα (178b-184b).114 Ο Φαίδρος προκειµένου να 

επιχειρηµατολογήσει και να αναλύσει τις απόψεις του για τη σύλληψη ενός έρωτα-

θεού, ο οποίος χαρίζει στους ανθρώπους τα µέγιστα αγαθά, κάνει χρήση των 

φιλολογικών και µυθολογικών του αποθεµάτων, µε αναφορές στον Ησίοδο, τον 

Παρµενίδη και τον Ακουσίλαο: γονῆς γὰρ Ἔρωτος οὔτ᾽ εἰσὶν οὔτε λέγονται ὑπ᾽ 

                                                           

113 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 275-279 
114

 Συκουτρής, 1999.  
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οὐδενὸς οὔτε ἰδιώτου οὔτε ποιητοῦ, ἀλλ᾽ Ἡσίοδος πρῶτον µὲν Χάος φησὶ γενέσθαι… 

Παρµενίδης δὲ τὴν γένεσιν λέγει πρώτιστον µὲν Ἔρωτα θεῶν µητίσατο πάντων.  

Ο Παυσανίας είναι ο επόµενος που παίρνει το λόγο και φέρνει τον έρωτα σε 

σχέση  µε τη θεά Αφροδίτη υποστηρίζοντας ότι όπως η Αφροδίτη έτσι και ο έρωτας 

έχει δύο µορφές. Υποστηρίζει µάλιστα ότι ο έρωτας, ο οποίος στηρίζεται στην 

οµορφιά του σώµατος και όχι της ψυχής αντιστοιχεί στην Πάνδηµη Αφροδίτη και µε 

αυτόν τον τρόπο ερωτεύονται οι κατώτεροι άνθρωποι, οι οποίοι αποσκοπούν µόνο 

στη σαρκική απόλαυση και όχι στην ψυχική ανύψωση. Αντιθέτως, οι ανώτερα 

πνευµατικά άνθρωποι είναι αυτοί που ερωτεύονται σύµφωνα µε την ουράνια 

Αφροδίτη. Αυτοί δεν αποσκοπούν µόνο στη σαρκική απόλαυση, αλλά στην 

ολοκλήρωσή τους µέσα από τον έρωτα. Αυτοί οι άνθρωποι φροντίζουν να κρατούν 

τους όρκους και τις υποσχέσεις που έχουν δώσει ο ένας στον άλλο, γιατί το αίσθηµά 

τους δεν είναι εφήµερο, εφόσον δεν στηρίζεται µόνο στη σαρκική απόλαυση, αλλά 

κυρίως στην ψυχική ένωση: «Ὁ µὲν οὖν τῆς Πανδήµου Ἀφροδίτης ὡς ἀληθῶς 

πάνδηµός (181b) ἐστι καὶ ἐξεργάζεται ὅ τι ἂν τύχῃ· καὶ οὗτός ἐστιν ὃν οἱ φαῦλοι τῶν 

ἀνθρώπων ἐρῶσιν. ἐρῶσι δὲ οἱ τοιοῦτοι πρῶτον µὲν οὐχ ἧττον γυναικῶν ἢ παίδων, 

ἔπειτα ὧν καὶ ἐρῶσι τῶν σωµάτων µᾶλλον ἢ τῶν ψυχῶν, ἔπειτα ὡς ἂν δύνωνται 

ἀνοητοτάτων, πρὸς τὸ διαπράξασθαι µόνον βλέποντες, ἀµελοῦντες δὲ τοῦ καλῶς ἢ µή·»  

Ο Ερυξίµαχος µελετά το ζήτηµα του έρωτα από ιατρικής άποψης, 

αναφέροντας ότι είναι «ένας νόµος της φυσικής». Μέσα από µια συγκυρία ερωτικών 

δυνάµεων, όπως η ζέστη, το κρύο, η πίκρα και η γλύκα ασκεί έντονη κριτική σε όλα 

όσα διατύπωσαν οι συνοµιλητές του. Τον χαρακτηρίζει µάλιστα σαν µια συµπαντική 

δύναµη, η οποία χρειάζεται προκειµένου να εναρµονίσει και να αποκαταστήσει τις 

αρµονικές σχέσεις, όχι µόνο ανάµεσα στους ανθρώπους αλλά και ανάµεσα στους 

θνητούς και στους θεούς. Ο έρωτας είναι µια φυσική δύναµη που καθορίζει τη 

λειτουργία των αντιθέτων. Χαρακτηρίζει λοιπόν τον έρωτα σαν παντοδύναµο (186b): 

«Τὸ µὲν γὰρ διπλοῦν εἶναι τὸν Ἔρωτα δοκεῖ µοι καλῶς διελέσθαι. ὅτι δὲ οὐ µόνον ἐστὶν 

ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς καλοὺς ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ καὶ ἐν τοῖς 

ἄλλοις, τοῖς τε σώµασι τῶν πάντων ζῴων καὶ τοῖς ἐν τῇ γῇ φυοµένοις καὶ ὡς ἔπος 

εἰπεῖν ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι, καθεωρακέναι µοι δοκῶ ἐκ τῆς ἰατρικῆς, τῆς ἡµετέρας (186b) 

τέχνης, ὡς µέγας καὶ θαυµαστὸς καὶ ἐπὶ πᾶν ὁ θεὸς τείνει καὶ κατ᾽ ἀνθρώπινα καὶ κατὰ 

θεῖα πράγµατα». 
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Ο Αριστοφάνης προσεγγίζει το συγκεκριµένο θέµα µέσα από ένα ποιητικό 

όραµα. Ο έρωτας για τον Αριστοφάνη έχει τη δύναµη να ενώσει τα ανθρώπινα όντα 

και αυτό αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις λειτουργίες του. Ο Αριστοφάνης µέσα από 

το λόγο του προβάλλει ότι η επανένωση των δυο φύλων δε στοχεύει στην ερωτική 

απόλαυση, αλλά είναι η επιθυµία της ψυχής να ενωθεί για πάντα µε το καλό και 

αγαθό προωθώντας µε αυτό το τρόπο τη σωκρατική αντίληψη για τον έρωτα (189d): 

«ἐµοὶ γὰρ δοκοῦσιν ἅνθρωποι παντάπασι τὴν τοῦ ἔρωτος δύναµιν οὐκ ᾐσθῆσθαι, ἐπεὶ 

αἰσθανόµενοί γε µέγιστ᾽ ἂν αὐτοῦ ἱερὰ κατασκευάσαι καὶ βωµούς, καὶ θυσίας ἂν ποιεῖν 

µεγίστας, οὐχ ὥσπερ νῦν τούτων οὐδὲν γίγνεται περὶ αὐτόν, δέον πάντων µάλιστα 

γίγνεσθαι». 

 Ο Αγάθων από την άλλη πρέσβευε πως ο έρωτας είναι ένας θεός, που είναι 

αιώνια νεαρός, παρόλο που είναι ο αρχαιότερος. Είναι επίσης πανέµορφος, δίκαιος, 

και σοφός. Μάλιστα προς τιµήν του τραγουδάει και έναν ύµνο: «πρῶτον µὲν 

νεώτατος θεῶν, ὦ Φαῖδρε. µέγα (195b) δὲ τεκµήριον τῷ λόγῳ αὐτὸς παρέχεται, φεύγων 

φυγῇ τὸ γῆρας, ταχὺ ὂν δῆλον ὅτι· θᾶττον γοῦν τοῦ δέοντος ἡµῖν προσέρχεται. ὃ δὴ 

πέφυκεν Ἔρως µισεῖν καὶ οὐδ᾽ ἐντὸς πολλοῦ πλησιάζειν. µετὰ δὲ νέων ἀεὶ σύνεστί τε 

καὶ ἔστιν· ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, ὡς ὅµοιον ὁµοίῳ ἀεὶ πελάζει». 

Ο Σωκράτης µέσα από τον λόγο που παραθέτει στο Συµπόσιο παρουσιάζει 

τον Έρωτα σαν δαίµονα, ο οποίος βρίσκεται ανάµεσα στο θεό και τον άνθρωπο και 

τον οποίο δαίµονα τον αντιλαµβάνεται και τον ερµηνεύει σαν τη λαχτάρα στη διαρκή 

προσπάθεια που καταβάλει ο καθένα µας να εξασφαλίσει την απόκτηση του ωραίου 

χάρη στη γέννηση µέσα στο ωραίο. Τότε όλα του τα λεγόµενα υψώνονται µε ένα 

τρόπο καθόλα σηµαδιακό πάνω από τη σωκρατική περιοχή. Τον χαρακτηρίζει 

µάλιστα ως φιλόσοφο, καθώς δεν είναι ούτε στη µια ούτε στην άλλη πλευρά, αλλά 

κάπου στη µέση.  

Η ∆ιοτίµα είναι η µοναδική γυναικεία µορφή που κυριαρχεί µέσα στο 

Συµπόσιο. Παρόλο που δεν είναι παρούσα ως φυσική οντότητα, ο ρόλος της είναι 

πολύ σηµαντικός. Ήταν µάντισσα και διέθετε προφητικές ικανότητες. Τοποθετείται 

µάλιστα στον ρόλο του Σωκράτη και δίνει ένα µάθηµα για τον έρωτα. Η επιθυµία του 

έρωτα σύµφωνα µε τα λεγόµενά της είναι ότι κατακτάει την αθανασία, η οποία 

µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη γέννηση. Έτσι η γέννηση ενός πράγµατος είναι µια 

θεϊκή κατάσταση και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσα στο ωραίο και σε καµία 
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περίπτωση µέσα σε κάτι που χαρακτηρίζεται από την ασχήµια. Καθώς µάλιστα ο 

τοκετός µπορεί να εξασφαλίσει επιγόνους, τότε και η θνητή φύση καθίσταται αιώνια 

και αθάνατη. Ο έρωτας είναι για τη γέννηση µέσα στο ωραίο: «Ὥσπερ τὰ πρότερα, 

ἔφη, µεταξὺ θνητοῦ καὶ ἀθανάτου. Τί οὖν, ὦ ∆ιοτίµα; ∆αίµων µέγας, ὦ Σώκρατες· καὶ 

γὰρ πᾶν τὸ δαιµόνιον (202e) µεταξύ ἐστι θεοῦ τε καὶ θνητοῦ. Τίνα, ἦν δ᾽ ἐγώ, δύναµιν 

ἔχον; Ἑρµηνεῦον καὶ διαπορθµεῦον θεοῖς τὰ παρ᾽ ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ 

θεῶν, τῶν µὲν τὰς δεήσεις καὶ θυσίας, τῶν δὲ τὰς ἐπιτάξεις τε καὶ ἀµοιβὰς τῶν θυσιῶν, 

ἐν µέσῳ δὲ ὂν ἀµφοτέρων συµπληροῖ, ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυνδεδέσθαι. διὰ τούτου 

καὶ ἡ µαντικὴ πᾶσα χωρεῖ καὶ ἡ τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τε περὶ τὰς θυσίας καὶ τελετὰς 

(203a) καὶ τὰς ἐπῳδὰς καὶ τὴν µαντείαν πᾶσαν καὶ γοητείαν. θεὸς δὲ ἀνθρώπῳ οὐ 

µίγνυται, ἀλλὰ διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν ἡ ὁµιλία καὶ ἡ διάλεκτος θεοῖς πρὸς ἀνθρώπους, 

καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι· καὶ ὁ µὲν περὶ τὰ τοιαῦτα σοφὸς δαιµόνιος ἀνήρ, ὁ δὲ 

ἄλλο τι σοφὸς ὢν ἢ περὶ τέχνας ἢ χειρουργίας τινὰς βάναυσος. οὗτοι δὴ οἱ δαίµονες 

πολλοὶ καὶ παντοδαποί εἰσιν, εἷς δὲ τούτων ἐστὶ καὶ ὁ Ἔρως». 

Η ∆ιοτίµα µάλιστα ανακοινώνει στον Σωκράτη ότι θα του διδάξει και θα του 

περιγράψει τους επτά αναβαθµούς, από τους οποίους περνάει ο άνθρωπος στο έρωτα, 

παραλληλίζοντας αυτούς µε την άνοδο µιας κλίµακας. Πρόκειται λοιπόν για τον 

τρόπο που θα µπορούσε ένας άνθρωπος να κατανοήσει όχι πέρα από τον σαρκικό 

έρωτα, θα µπορούσε να προσχωρήσει και στον πλατωνικό έρωτα, στον έρωτα της 

φιλοσοφίας, προκειµένου να αναβαθµίσει την ψυχή του (210a). Οι συγκεκριµένοι 

αναβαθµοί, όπως αναφέρει η ∆ιοτίµα, οδηγούν στην τελειότητα και αντιστοιχούν στο 

βαθµό µύησης του επόπτη των Μυστηρίων της Ελευσίνας.   

Ο πρώτος αναβαθµός σχετίζεται µε τον έρωτα του ανθρώπου για ένα ωραίο 

σώµα. Πρόκειται για έναν αναβαθµό που προσελκύει έντονα τους ανθρώπους, µε 

αποτέλεσµα να µένουν σε αυτό και να µην προχωρούν παρακάτω (210a): «δεῖ γάρ, 

ἔφη, τὸν ὀρθῶς ἰόντα ἐπὶ τοῦτο τὸ πρᾶγµα ἄρχεσθαι µὲν νέον ὄντα ἰέναι ἐπὶ τὰ καλὰ 

σώµατα, καὶ πρῶτον µέν,,ἐὰν ὀρθῶς ἡγῆται ὁ ἡγούµενος,ἑνὸς αὐτὸν σώµατος ἐρᾷν καὶ 

ἐνταῦθα γεννᾷν λόγους καλού»ς.  

 Στο δεύτερο στάδιο, ο έρωτας στρέφεται στα ωραία σώµατα, καθώς όλα 

µετέχουν στην ιδέα του ωραίου (210b): « ἔπειτα δὲ αὐτὸν κατανοῆσαι ὅτι τὸ κάλλος τὸ 

ἐπὶ ὁτῳοῦν σώµατι τῷ ἐπὶ ἑτέρῳ σώµατι ἀδελφόν ἐστι,καὶ εἰ δεῖ διώκειν τὸ ἐπ᾽ εἴδει 

καλόν, πολλὴ ἄνοια µὴ οὐχ ἕν τε καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ πᾶσιν τοῖς σώµασι 
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κάλλος•τοῦτο δ᾽ ἐννοήσαντα καταστῆναι πάντων τῶν καλῶν σωµάτων ἐραστήν, ἑνὸς δὲ 

τὸ σφόδρα τοῦτο χαλάσαι καταφρονήσαντα καὶ σµικρὸν ἡγησάµενον». 

Στον τρίτο ερωτικό αναβαθµό, ο άνθρωπος µπορεί να αντιληφθεί ότι το 

κάλλος της ψυχής του ανθρώπου έχει τη µέγιστη σηµασία και µε ανάλογο τρόπο 

πρέπει να αρκεστεί στον έρωτά του για έναν τέτοιο άνθρωπο, καθώς επίσης και να 

φροντίζει τις ανάγκες του, αφού µάλιστα εντοπίσει και τα χαρίσµατά του (210c): 

«ὥστε καὶ ἐὰν ἐπιεικὴς ὢν τὴν ψυχήν τις κἂν σµικρὸν ἄνθος ἔχῃ, 

ἐξαρκεῖν αὐτῷ καὶ ἐρᾷν καὶ κήδεσθαι καὶ τίκτειν λόγους τοιούτους 

καὶ ζητεῖν, οἵτινες ποιήσουσι βελτίους τοὺς νέους».  

Έτσι µάλιστα εισέρχεται στον τέταρτο αναβαθµό, αισθανόµενος την ανάγκη 

να κατανοήσει το κάλλος που εκφράζεται µέσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

και ιδιαίτερα αυτό που προέρχεται µέσα από εµπνευσµένες νοµοθεσίες, εξετάζοντας 

οτιδήποτε σχετίζεται µε αυτές τις δραστηριότητες, κατανοώντας την ίδια στιγµή ότι 

το σωµατικό κάλλος είναι ασήµαντο σε σχέση µε το πνευµατικό κάλλος: «ἵνα τὸ περὶ 

τὸ σῶµα καλὸν σµικρόν τι ἡγήσηται εἶναι. Αφού λοιπόν εξετάσει το φάσµα όλων των 

δραστηριοτήτων, στον πέµπτο αναβαθµό, µετὰ δὲ τὰ ἐπιτηδεύµατα ἐπὶ τὰς ἐπιστήµας 

ἀγαγεῖν».  

Στη συνέχεια, εισέρχεται στον έκτο αναβαθµό και προβαίνει στην έρευνα του 

κάλλους των επιστηµών, κατανοώντας ότι έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο 

ενατένισης του θείου κάλλους, η οποία συγκρινόµενη µε την αναζήτηση του κάλλους 

του σώµατος, θεωρείται σαν κάτι πολύ υψηλό: « ἵνα ἴδῃ αὖ ἐπιστηµῶν κάλλος, καὶ 

βλέπων πρὸς (210d) πολὺ ἤδη τὸ καλὸν µηκέτι τῷ παρ᾽ ἑνί, ὥσπερ οἰκέτης, ἀγαπῶν 

παιδαρίου κάλλος ἢ ἀνθρώπου τινός ἢ ἐπιτηδεύµατος ἑνός, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος 

τετραµµένος τοῦ καλοῦ καὶ θεωρῶν πολλοὺς καὶ καλοὺς λόγους καὶ µεγαλοπρεπεῖς 

τίκτῃ καὶ διανοήµατα ἐν φιλοσοφίᾳ ἀφθόνῳ».  

Καθώς όµως έχει πλέον ασκηθεί στην εκτίµηση του κάλλους και εκφράζεται 

για αυτό µε άξιο τρόπο, προχωρά σε µια φιλοσοφική εκτίµηση, κατανοώντας πλέον 

ότι  η φιλοσοφία είναι η µία και µοναδική επιστήµη, η οποία σχετίζεται µε το 

απόλυτο κάλλος και στην οποία πρέπει να δίνει ο άνθρωπος ιδιαίτερα µεγάλη 

σηµασία (210e): «ἕως ἂν ἐνταῦθα ῥωσθεὶς καὶ αὐξηθεὶς κατίδῃ τινὰ ἐπιστήµην µίαν 

τοιαύτην,ἥ ἐστι καλοῦ (210e) τοιοῦδε. 

πειρῶ δέ µοι, ἔφη, τὸν νοῦν προσέχειν ὡς οἷόν τε µάλιστα. Πρόκειται λοιπόν για το 
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στάδιο της απότοµης ανύψωσης της ψυχής (εξαίφνης), καθώς η ψυχή αντικρίζει την 

Ιδέα του Ωραίου. Έτσι ο πλατωνικός έρωτας ταυτίζεται µε την προσπάθεια του 

φιλοσόφου να φτάσει στην αλήθεια, τις Ιδέες ξεκινώντας από τα αισθητά 

αντικείµενα. 

Στη συνέχεια του λόγου της, η ∆ιοτίµα αναλύει την επιθυµία του έρωτα να 

κατακτήσει το ωραίο, καθώς είναι κάτι που του λείπει και όσο µεγαλύτερη νιώθει 

αυτή την έλλειψη τόσο η επιθυµία να το αποκτήσει γίνεται πιο έντονη και από τη 

στιγµή που δεν µπορεί να έχει το ωραίο συνεπώς δεν µπορεί να είναι και θεός. Οι 

θεοί δεν αποζητούν τη σοφία και την αληθινή γνώση των πραγµάτων γιατί είναι κάτι 

που το κατέχουν αλλά και από την άλλη µεριά δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι και ο 

άνθρωπος που κατέχει την πραγµατική γνώση επειδή µπορεί να αντιληφθεί µε ορθό 

τρόπο τις αισθήσεις.  

Με βάση την αρχή της µεσότητας ο Έρωτας όπως αναφέραµε και παραπάνω 

δεν είναι θεός, όµως, η άρνηση αυτή δε σηµαίνει ότι ο Έρωτας είναι θνητός. Ο 

συλλογισµός χαρακτηρίζεται από απλότητα καθώς από τη στιγµή που οι θεοί είναι 

ευδαίµονες και ωραίοι από τη µια µεριά και από την άλλη µεριά Έρωτας στερείται 

αυτών των ιδιοτήτων και για τον λόγο αυτό τις ποθεί άρα δεν είναι και θεός, 

οδηγούµαστε τελικά στο συµπέρασµα ότι είναι κάτι ανάµεσα στα δυο αυτά, είναι 

µέγας δαίµων. Ο ρόλος που επιτελούν οι δαίµονες είναι να φέρνουν σε επαφή του 

θνητούς µε τους θεού καταφέρνοντας µε αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσουν τη 

συµπαντική συνοχή. Ακόµα και τα θέµατα που σχετίζονται µε τη θρησκεία ανήκουν 

στη δικαιοδοσία τους, όπως είναι για παράδειγµα η µαντική, οι θυσίες, οι τελετές κτλ, 

Σε αυτούς τους δαίµονες συγκαταλέγεται και ο Έρωτας: « θεῶν οὐδεὶς φιλοσοφεῖ οὐδ᾽ 

ἐπιθυµεῖ σοφὸς γενέσθαι· ἔστι γάρ· οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλος σοφός, οὐ φιλοσοφεῖ· οὐδ᾽ αὖ οἱ 

ἀµαθεῖς φιλοσοφοῦσιν οὐδ᾽ ἐπιθυµοῦσι σοφοὶ γενέσθαι· αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστι χαλεπὸν 

ἀµαθία, τὸ µὴ ὄντα καλὸν κἀγαθὸν µηδὲ φρόνιµον δοκεῖν αὑτῷ εἶναι ἱκανόν· οὔκουν 

ἐπιθυµεῖ ὁ µὴ οἰόµενος ἐνδεὴς εἶναι οὗ ἂν µὴ οἴηται ἐπιδεῖσθαι. Τίνες οὖν, ἔφην ἐγώ, ὦ 

∆ιοτίµα, οἱ φιλοσοφοῦντες, εἰ µήτε οἱ σοφοὶ µήτε οἱ ἀµαθεῖς; (204b) ∆ῆλον δή, ἔφη, 

τοῦτό γε ἤδη καὶ παιδί, ὅτι οἱ µεταξὺ τούτων ἀµφοτέρων, ὧν αὖ καὶ ὁ Ἔρως. ἔστι γὰρ 

δὴ τῶν καλλίστων ἡ σοφία, Ἔρως δ᾽ ἐστὶν ἔρως περὶ τὸ καλόν, ὥστε ἀναγκαῖον Ἔρωτα 

φιλόσοφον εἶναι, φιλόσοφον δὲ ὄντα µεταξὺ εἶναι σοφοῦ καὶ ἀµαθοῦς. αἰτία δὲ αὐτῷ 

καὶ τούτων ἡ γένεσις· πατρὸς µὲν γὰρ σοφοῦ ἐστί καὶ εὐπόρου, µητρὸς δὲ οὐ σοφῆς καὶ 

ἀπόρου· ἡ µὲν οὖν φύσις τοῦ δαίµονος, ὦ φίλε Σώκρατες, αὕτη·» 
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 Ο έρως παρουσιάζεται από τη ∆ιοτίµα σαν µια ορµητική επιθυµία, η οποία 

στοχεύει στη απόλαυση της σάρκας, καθώς µάλιστα το επιθυµητικόν παρασύρει την 

ψυχή στη γνώση του κάλλους, ενώ η σαρκική απόλαυση υποχωρεί  χάρη στην 

παρέµβαση του λογιστικού, που είναι ο ηνίοχος, και ο έρωτας οδηγεί την ψυχή στην 

αναζήτηση και στην κατάκτηση της αληθινής γνώσης που δεν είναι άλλη από τη 

γνώση των ιδεών έχοντας ως τελικό προορισµό την επιστροφή της ψυχής στο χώρο 

της αλήθειας.  Επιπλέον ο έρωτας µοιάζει µε τον φιλόσοφο, σύµφωνα µε την ∆ιοτίµα, 

καθώς βρίσκεται στο ενδιάµεσο στάδιο, µεταξύ της γνώσης και της άγνοιας και αυτό 

γιατί η σοφία ανήκει στα ωραία, ο Έρωτας είναι πόθος του ωραίου αρά κατά 

συνέπεια είναι φιλόσοφος. 

 Επιχειρώντας µια σύγκριση µεταξύ του πλατωνικού Συµποσίου και του 

Φαίδρου, ως προς το θέµα του έρωτα, αντιλαµβάνεται κανείς ότι και στους δύο 

διαλόγους, ο έρωτας παρουσιάζεται ως η απόλυτη και καθολική δύναµη, η οποία έχει 

τη µοναδική ικανότητα να φέρει σε επαφή το «είναι» και το «γίγνεσθαι». Ο Έρωτας 

σε αυτό το πλαίσιο, έχει τη δύναµη να ανοίξει το δρόµο, προκειµένου να αναζητηθεί 

η πραγµατική αλήθεια του κόσµου, ενώ µέσα από την αναζήτηση της πραγµατικής 

αλήθειας και µέσα από τη φιλοσοφία µπορεί ο φιλόσοφος να προσεγγίσει τις 

πραγµατικές ιδέες.  

Πρόκειται για µια έννοια, η οποία δεν µπορεί να χαρακτηριστεί αµιγώς καλή 

ή κακή, αλλά λαµβάνει τη µορφή της από τον ίδιο τον άνθρωπο. Συγκεκριµένα, ο 

άνθρωπος σεβόµενος τον Έρωτα είναι σε θέση να βρει µέσα από αυτόν την 

αιωνιότητα της οµορφιάς και έτσι να λάβει µία όµορφη µορφή. Συνακολούθως, ο 

άνθρωπος, ο οποίος θα κατέχεται από αυτόν µπορεί να γίνει πιο δυνατός, γενναίος, 

δηµιουργικός, να γεµίσει ζωντάνια και αγάπη για τον εαυτό του αλλά και τους γύρω 

του. Από την άλλη, φαίνεται ότι αυτός που περιφρονεί  την αξία του έρωτα, 

χρησιµοποιώντας αυτόν για άλλο σκοπό, ο οποίος δεν σχετίζεται µε την εσωτερική 

ψυχική ανάπτυξη, αλλά µε απόκτηση πραγµάτων, εκλαµβάνει τον έρωτα ως σκληρό 

και δύσκολο στη µεταχείρισή του. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο έρωτας 

αποβαίνει καταστροφικός και τον οδηγεί στην καταστροφή και στην άσχηµα. 

Η ίδια η φύση του έρωτα λοιπόν δεν είναι από µόνη της καλή ή κακή, αλλά 

εναπόκειται αποκλειστικά σε αυτόν που θα του δώσει µορφή. Πρόκειται για τη 

µορφή που έχει ο ίδιος µέσα του, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ως δική του ευθύνη 
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και όχι ως ευθύνη του έρωτα. Τονίζεται µε αυτόν τον τρόπο λοιπόν και η ελευθερία 

του έρωτα, καθώς αδυνατεί να κυριαρχήσει σε κάποιον, χωρίς τη θέλησή του, αλλά 

ούτε και να κυριαρχηθεί από κανέναν χωρίς τη θέλησή του . 

Η µορφή και η παρουσίαση του έρωτα παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες 

ανάµεσα στα δύο έργα, δεδοµένου ότι παρουσιάζεται ως µια τάση προς την 

υπέρβαση, καθώς επιθυµεί να κατακτήσει για πάντα την αθανασία. Στο Συµπόσιο, 

µέσα από το λόγο της ∆ιοτίµας επιχειρείται η ταύτιση της ψυχής µε την ιδέα, γεγονός 

που παρουσιάζεται στους εννέα αναβαθµούς. Μετά τη θέαση του ωραίου προσώπου 

και του ωραίου σώµατος, τα οποία αποτελούν τον πρώτο αναβαθµό (210e), φτάνει 

τελικά ο άνθρωπος στον έννατο αναβαθµό (210e), κατά τον οποίο η ψυχή 

ανυψώνεται και αντικρίζει την Ιδέα του ωραίου. Ως προς αυτό µάλιστα φαίνεται ότι 

γίνεται και η ταύτιση µε τον φιλόσοφο, ο οποίος µε τη σειρά του προσπαθεί να 

φτάσει στην αλήθεια, δηλαδή στις Ιδέες, µε απαρχή τα αισθητά αντικείµενα. 

Πρόκειται λοιπόν για το σηµείο ταύτισης µε τον Φαῖδρο, καθώς και εκεί ο έρωτας 

αποτελεί µια κινητήριο δύναµη, καθώς κινεί την ψυχή να ανέλθει στον ουρανό και να 

ξαναδεί την ιδέα του καλού καγαθού. Η επιδίωξη της Ιδέας αποτελεί κοινό σηµείο 

στα δύο έργα, όπως κοινή είναι η διαπίστωση ότι πρόκειται για µια διαδικασία που 

απαιτεί κόπο και µόχθο και γι αυτό το λόγο µάλιστα είναι εφικτή η θέασή της από 

λίγα άτοµα.  

 

 

 

5. Η ανάδειξη του λόγου στον πλατωνικό Φαῖδρο 

5.1. Σοφιστική και ρητορική  

 

Όπως έχει σηµειωθεί, τα δύο βασικά θέµατα του Φαίδρου ήταν ο έρωτας και ο 

λόγος και καλύπτονται στο πρώτο και στο δεύτερο µέρος του διαλόγου αντίστοιχα. Η 

σύνδεση µεταξύ τους ωστόσο είναι φανερή. Συγκεκριµένα, το δεύτερο µέρος του 

διαλόγου, στο οποίο αναλύεται η έννοια του λόγου διέπεται από τον έλεγχο των 

τριών λόγων που έχουν προηγηθεί, από µέρους του Σωκράτη. Εξάλλου, στο πρώτο 
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µέρος του διαλόγου είχε προηγηθεί η οµιλία του Λυσία για τον έρωτα, στην οποία ο 

Σωκράτης είχε εντοπίσει την έλλειψη της λογικής άρθρωσης (264b):  «τί δὲ τἆλλα; οὐ 

χύδην δοκεῖ βεβλῆσθαι τὰ τοῦ λόγου; ἢ φαίνεται τὸ δεύτερον εἰρηµένον ἔκ τινος 

ἀνάγκης δεύτερον δεῖν τεθῆναι, ἤ τι ἄλλο τῶν ῥηθέντων; ἐµοὶ µὲν γὰρ ἔδοξεν, ὡς µηδὲν 

εἰδότι, οὐκ ἀγεννῶς τὸ ἐπιὸν εἰρῆσθαι τῷ γράφοντι· σὺ δ᾽ ἔχεις τινὰ ἀνάγκην 

λογογραφικὴν ᾗ ταῦτα ἐκεῖνος οὕτως ἐφεξῆς παρ᾽ ἄλληλα ἔθηκεν;» Έτσι, οι δύο λόγοι 

που αντιπαραβάλλονται από τον Σωκράτη, αποτελούν παραδείγµατα λόγων µε 

ενότητα και συναρµογή, ενώ παράλληλα καθιστούν σηµαντική την παρουσία της 

παλινωδίας στο έργο.  

 Επιπλέον, η έλλειψη του ορισµού και της διαίρεσης του έρωτα αποτελεί έναν 

ακόµη λόγο επίκρισης από µέρους του Σωκράτη. Τη συγκεκριµένη ασάφεια µάλιστα 

φαίνεται ότι εκµεταλλεύεται η ρητορική προκειµένου να εξαπατήσει. (262c-d): 

«λόγων ἄρα τέχνην, ὦ ἑταῖρε, ὁ τὴν ἀλήθειαν µὴ εἰδώς, δόξας δὲ τεθηρευκώς, γελοίαν 

τινά, ὡς ἔοικε, καὶ ἄτεχνον παρέξεται. βούλει οὖν ἐν τῷ Λυσίου λόγῳ ὃν φέρεις, καὶ ἐν 

οἷς ἡµεῖς εἴποµεν ἰδεῖν τι ὧν φαµεν ἀτέχνων τε καὶ ἐντέχνων εἶναι; καὶ µὴν κατὰ τύχην 

γέ τινα, ὡς ἔοικεν, ἐρρηθήτην (262d) τὼ λόγω ἔχοντέ τι παράδειγµα, ὡς ἂν ὁ εἰδὼς τὸ 

ἀληθὲς προσπαίζων ἐν λόγοις παράγοι τοὺς ἀκούοντας. καὶ ἔγωγε, ὦ Φαῖδρε, αἰτιῶµαι 

τοὺς ἐντοπίους θεούς· ἴσως δὲ καὶ οἱ τῶν Μουσῶν προφῆται οἱ ὑπὲρ κεφαλῆς ᾠδοὶ 

ἐπιπεπνευκότες ἂν ἡµῖν εἶεν τοῦτο τὸ γέρας· οὐ γάρ που ἔγωγε τέχνης τινὸς τοῦ λέγειν 

µέτοχος». 

Στο δεύτερο µέρος, ο Σωκράτης επιχειρεί να εξηγήσει στον Φαίδρο ποια είναι 

η διαφορά ανάµεσα σε ρητορική και σε διαλεκτική, καθώς πρόκειται για µια αντίθεση 

ανάµεσα στον λόγο που στερείται λογικής συνοχής και στον λόγο που έχει εσωτερική 

λογική και εννοιολογική αλληλουχία αντίστοιχα. Εισάγει λοιπόν µε αυτόν τον τρόπο 

τον Φαίδρο στην έννοια της διαλεκτικής (265d): «ἐµοὶ µὲν φαίνεται τὰ µὲν ἄλλα τῷ 

ὄντι παιδιᾷ πεπαῖσθαι· τούτων δέ τινων ἐκ τύχης ῥηθέντων δυοῖν εἰδοῖν». Επειδή 

λοιπόν ο Σωκράτης είναι γνώστης της αλήθειας, σαν διαλεκτικός, στους λόγους του 

καταφέρνει τελικά να συνδέσει τα δύο αυτά θέµατα, δηλαδή τον έρωτα και τον λόγο, 

καθώς µάλιστα ο διαλεκτικός είναι από φύσεως ερωτευµένος µε τον αληθινό λόγο.115  

                                                           

115 Green, 1918: 57. 
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Η έννοια της διαλεκτικής, καθώς και οι λογικές της συνέπειες είναι φανερές 

στους δύο λόγους του Σωκράτη. Πιο αναλυτικά, µε τον πρώτο λόγο δείχνει ότι ο 

Λυσίας αντιµετωπίζει το θέµα του έρωτα µε έναν ασαφή τρόπο, ενώ µε την 

παλινωδία επιθυµεί να παρουσιάσει την αληθινή ποίηση του διαλεκτικού.  Ωστόσο 

και στους δύο λόγους του Σωκράτη, ο έρωτας χαρακτηρίζεται σαν µανία, ενώ 

συγκεκριµένα ο δεύτερος λόγος του αποτελεί έναν µύθο, διαφορετικό µεν από τον 

µύθο των ποιητών και των ρητόρων, αλλά ένας εικώς µύθος τον οποίο µπορούν να 

συνθέσουν οι φιλόσοφοι. Πρόκειται λοιπόν για ένα είδος µύθου, ο οποίος εµπεριέχει 

την οµορφιά και την αλήθεια. Όσον αφορά στο µύθο της ψυχής, ο Σωκράτης µε τη 

βοήθεια της διαλεκτικής χωρίζει τα είδη της µανίας, συνδέοντάς αυτά µε τους 

θεούς.116 Έτσι συνδέει τη µαντική µε τον θεό Απόλλωνα, την τελετουργική µαντεία 

µε τον ∆ιόνυσο, την ποιητική µε τις µούσες και την ερωτική µανία µε την Αφροδίτη 

και τον έρωτα. Παρά το γεγονός µάλιστα ότι ο Σωκράτης διηγείται έναν µύθο, η 

διαλεκτική µέθοδος συγκρατείται µε τη µορφή διαίρεσης, καθώς και συναίρεσης 

(265d-e):  «ἐµοὶ µὲν φαίνεται τὰ µὲν ἄλλα τῷ ὄντι παιδιᾷ πεπαῖσθαι· τούτων δέ τινων 

ἐκ τύχης ῥηθέντων δυοῖν εἰδοῖν, (265d) εἰ αὐτοῖν τὴν δύναµιν τέχνῃ λαβεῖν δύναιτό τις, 

οὐκ ἄχαρι. εἰς µίαν τε ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ πολλαχῇ διεσπαρµένα, ἵνα ἕκαστον 

ὁριζόµενος δῆλον ποιῇ περὶ οὗ ἂν ἀεὶ διδάσκειν ἐθέλῃ. ὥσπερ τὰ νυνδὴ περὶ Ἔρωτος--

ὃ ἔστιν ὁρισθέν--εἴτ᾽ εὖ εἴτε κακῶς ἐλέχθη, τὸ γοῦν σαφὲς καὶ τὸ αὐτὸ αὑτῷ 

ὁµολογούµενον διὰ ταῦτα ἔσχεν εἰπεῖν ὁ λόγος. τὸ πάλιν κατ᾽ εἴδη δύνασθαι διατέµνειν 

κατ᾽ ἄρθρα ᾗ πέφυκεν, καὶ µὴ ἐπιχειρεῖν καταγνύναι µέρος µηδέν, κακοῦ µαγείρου 

τρόπῳ χρώµενον·» 

Η αντιπαραβολή των τριών λόγων παρουσιάζει εναργώς και την αντίθεση 

ανάµεσα στον διαλεκτικό και στον ρητορικό τρόπο, µε αποτέλεσµα το θέµα του 

ορισµού να µεταφέρεται από την έννοια του έρωτα στην έννοια της ρητορικής. Γι 

αυτό ο Σωκράτης επιδίδεται στη συνέχεια στην αναφορά των ονοµάτων των ρητόρων 

της εποχής (267a-d): « τί µήν; καὶ ἔλεγχόν γε καὶ ἐπεξέλεγχον ὡς ποιητέον ἐν 

κατηγορίᾳ τε καὶ ἀπολογίᾳ. τὸν δὲ κάλλιστον Πάριον Εὐηνὸν ἐς µέσον οὐκ ἄγοµεν, ὃς 

ὑποδήλωσίν τε πρῶτος ηὗρεν καὶ παρεπαίνους--οἱ δ᾽ αὐτὸν καὶ παραψόγους φασὶν ἐν 

µέτρῳ λέγειν µνήµης χάριν--σοφὸς γὰρ ἁνήρ. Τεισίαν δὲ Γοργίαν τε ἐάσοµεν εὕδειν, οἳ 

πρὸ τῶν ἀληθῶν τὰ εἰκότα εἶδον ὡς τιµητέα µᾶλλον, τά τε αὖ σµικρὰ µεγάλα καὶ τὰ 
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µεγάλα σµικρὰ φαίνεσθαι ποιοῦσιν διὰ ῥώµην λόγου, (267b) καινά τε ἀρχαίως τά τ᾽ 

ἐναντία καινῶς, συντοµίαν τε λόγων καὶ ἄπειρα µήκη περὶ πάντων ἀνηῦρον; ταῦτα δὲ 

ἀκούων ποτέ µου Πρόδικος ἐγέλασεν, καὶ µόνος αὐτὸς ηὑρηκέναι ἔφη ὧν δεῖ λόγων 

τέχνην· δεῖν δὲ οὔτε Ἱππίαν δὲ οὐ λέγοµεν; οἶµαι γὰρ ἂν σύµψηφον αὐτῷ καὶ τὸν 

Ἠλεῖον ξένον γενέσθαι.τὰ δὲ Πώλου πῶς φράσωµεν αὖ µουσεῖα λόγων--ὡς (267c) 

διπλασιολογίαν καὶ γνωµολογίαν καὶ εἰκονολογίαν --ὀνοµάτων τε Λικυµνίων ἃ ἐκείνῳ 

ἐδωρήσατο πρὸς ποίησιν εὐεπείας; ὀρθοέπειά γέ τις, ὦ παῖ, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ καλά. 

τῶν γε µὴν οἰκτρογόων ἐπὶ γῆρας καὶ πενίαν ἑλκοµένων λόγων κεκρατηκέναι τέχνῃ µοι 

φαίνεται τὸ τοῦ Χαλκηδονίου σθένος, ὀργίσαι τε αὖ πολλοὺς ἅµα δεινὸς ἁνὴρ (267d) 

γέγονεν, καὶ πάλιν ὠργισµένοις ἐπᾴδων κηλεῖν, ὡς ἔφη· διαβάλλειν τε καὶ ἀπολύσασθαι 

διαβολὰς ὁθενδὴ κράτιστος. τὸ δὲ δὴ τέλος τῶν λόγων κοινῇ πᾶσιν ἔοικε 

συνδεδογµένον εἶναι, ᾧ τινες µὲν ἐπάνοδον, ἄλλοι δ᾽ ἄλλο τίθενται ὄνοµα». Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα λοιπόν αποτελεί ο Περικλής, το οποίο φανερώνει τη 

διάθεση του Πλάτωνα να εξυψώσει τη ρητορική και να επισηµάνει τη συµβολή της 

φιλοσοφίας σε αυτήν.  

Στον Φαῖδρο λοιπόν γίνονται αντιληπτοί και φανεροί και οι δύο τρόποι της 

σκέψης. Σύµφωνα µε τον πρώτο, πρέπει κανείς να αποβλέπει προς µια ιδέα µε το νου 

του, να τακτοποιεί δηλαδή µε τη λογική όσα είναι σκόρπια και να µπορεί να 

προβαίνει στην εννοιολογική οριοθέτηση του κάθε πράγµατος χωριστά, παρά το 

γεγονός ότι αντιλαµβάνεται την ενότητά τους. Ο δεύτερος τρόπος µάλιστα οριζεί ότι 

µπορεί να χωρίζεται µια ενότητα στα µέρη της, µε τέτοιον τρόπο όµως, ώστε να µην 

υπάρχει ο κίνδυνος να  χωριστεί κάποιο µέρος της. Απαραίτητο για την ορθή 

ρητορική είναι όχι µόνο η φυσική κλίση, αλλά και η µελέτη της φύσης της ψυχής, η 

οποία µπορεί να γίνει µέσα από τη διαλεκτική. Η συναίρεση και η διαίρεση είναι το 

κατάλληλο εργαλείο, προκειµένου να εξεταστεί η ψυχή. Έτσι, σύµφωνα µε τη µέθοδο 

της συναίρεσης, ο διαλεκτικός ανάγει τα πολλά µέρη σε µια ενότητα, ενώ µε τη 

διαίρεση η ενότητα διαιρείται στην πολλαπλότητα του µερών του. Η µέθοδος της 

συναίρεσης θεωρείται ως η κατώτερη µορφή διαλεκτικής, καθώς όποιος συνάζει τα 

σκόρπια δεδοµένα των αισθήσεων που κατανοεί η νόηση.117 Στο διαλεκτικό µέρος 

µάλιστα εξηγεί ο Πλάτων για ποιο λόγο αναφέρθηκε στην αθανασία της ψυχής, στην 

τριµερή της σύνθεση και στη δύναµή της. (245c-246e): « ἡ δὲ δὴ ἀπόδειξις ἔσται 
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δεινοῖς µὲν ἄπιστος, σοφοῖς δὲ πιστή. δεῖ οὖν πρῶτον ψυχῆς φύσεως πέρι θείας τε καὶ 

ἀνθρωπίνης ἰδόντα πάθη τε καὶ ἔργα τἀληθὲς νοῆσαι· ἀρχὴ δὲ ἀποδείξεως ἥδε. ψυχὴ 

πᾶσα ἀθάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον· τὸ δ᾽ ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ᾽ ἄλλου 

κινούµενον, παῦλαν ἔχον κινήσεως, παῦλαν ἔχει ζωῆς. µόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, ἅτε 

οὐκ ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔποτε λήγει κινούµενον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεῖται τοῦτο 

πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως…τούτοις δὴ τρέφεταί τε καὶ αὔξεται µάλιστά γε τὸ τῆς ψυχῆς 

πτέρωµα, αἰσχρῷ δὲ καὶ κακῷ καὶ τοῖς ἐναντίοις φθίνει τε καὶ διόλλυται. ὁ µὲν δὴ 

µέγας ἡγεµὼν ἐν οὐρανῷ Ζεύς, ἐλαύνων πτηνὸν ἅρµα, πρῶτος πορεύεται, διακοσµῶν 

πάντα καὶ ἐπιµελούµενος· τῷ δ᾽ ἕπεται στρατιὰ θεῶν τε καὶ δαιµόνων». Μέσα από τη 

γνώση της ψυχής λοιπόν, η ρητορική αναδεικνύεται σε µια τέλεια και ολοκληρωµένη 

τέχνη.  

Έτσι γίνεται µε αυτόν τον τρόπο εναργέστερη η χρήση και η παρουσίαση του 

µύθου ως λόγου, καθώς µετέχει στη διαλεκτική. Ο µύθος του άρµατος της ψυχής 

κάνει πράξη όσα περιγράφονται σαν έργα της διαλεκτικής, δηλαδή τη διαίρεση και τη 

συναίρεση. Επιπλέον, ο µύθος αποτελεί το µέρος της διαίρεσης των λόγων που 

καταγράφονται στο διάλογο, αλλά και των µερών που αποτελούν το όλον του. Ο 

έλεγχος των τριών λόγων λοιπόν δείχνει την υπεροχή του Σωκράτη, καθώς αφενός ο 

πρώτος λόγος διαρθρώνεται λογικά και µεθοδευµένα, ενώ η παλινωδία ξεχωρίζει για 

το διαλεκτικό της χαρακτήρα, καθώς και για τα υψηλά φιλοσοφικά νοήµατά της. 

Έτσι λοιπόν η ρητορική για τον Σωκράτη περιλαµβάνει ως έννοια τη γνώση της 

αλήθειας, τις µεθόδους της διαλεκτικής και τη γνώση της ψυχής, την κλίση του 

ρήτορα και τη γνώση των ανάλογων τεχνικών (255b): « προϊόντος δὲ ἤδη τοῦ χρόνου 

ἥ τε ἡλικία καὶ τὸ χρεὼν ἤγαγεν εἰς (255b) τὸ προσέσθαι αὐτὸν εἰς ὁµιλίαν· οὐ γὰρ 

δήποτε εἵµαρται κακὸν κακῷ φίλον οὐδ᾽ ἀγαθὸν µὴ φίλον ἀγαθῷ εἶναι. προσεµένου δὲ 

καὶ λόγον καὶ ὁµιλίαν δεξαµένου, ἐγγύθεν ἡ εὔνοια γιγνοµένη τοῦ ἐρῶντος ἐκπλήττει 

τὸν ἐρώµενον διαισθανόµενον ὅτι οὐδ᾽ οἱ σύµπαντες ἄλλοι φίλοι τε καὶ οἰκεῖοι µοῖραν 

φιλίας οὐδεµίαν παρέχονται πρὸς τὸν ἔνθεον φίλον. ὅταν δὲ χρονίζῃ τοῦτο δρῶν καὶ 

πλησιάζῃ µετὰ τοῦ ἅπτεσθαι ἔν τε γυµνασίοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ὁµιλίαις». Με αυτόν 

τον τρόπο αντιλαµβάνεται και ο ίδιος ο Φαίδρος ότι η διαλεκτική και η φιλοσοφία 

συµβάλλουν στη γραφή των λόγων (257b): «ἐν τῷ πρόσθεν δ᾽ εἴ τι λόγῳ σοι ἀπηχὲς 

εἴποµεν Φαῖδρός τε καὶ ἐγώ, Λυσίαν τὸν τοῦ λόγου πατέρα αἰτιώµενος παῦε τῶν 

τοιούτων λόγων, ἐπὶ φιλοσοφίαν δέ, ὥσπερ ἁδελφὸς αὐτοῦ Πολέµαρχος τέτραπται, 
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τρέψον, ἵνα καὶ ὁ ἐραστὴς ὅδε αὐτοῦ µηκέτι ἐπαµφοτερίζῃ καθάπερ νῦν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς 

πρὸς ἔρωτα µετὰ φιλοσόφων λόγων τὸν βίον ποιῆται». 

 

 

 

 

5.2. Η υπεροχή του προφορικού έναντι του γραπτού λόγου  

 

Το τελευταίο θέµα, το οποίο θίγεται στον πλατωνικό Φαῖδρο είναι η σύγκριση 

µεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, µέσα από την οποία επιχειρείται να 

αναδειχθεί ποιος από τους δύο είναι ανώτερος. Συγκεκριµένα, ο ίδιος φαίνεται ότι 

τάσσεται υπέρ του προφορικού λόγου, χωρίς ωστόσο να υποτιµάει τον γραπτό λόγο, 

δεδοµένου µάλιστα ότι αντιλαµβάνεται τη στενή και αµφίδροµη σχέση ανάµεσα στα 

δύο είδη λόγου.118 

Προκειµένου να παρουσιάσει τη συγκεκριµένη σύγκριση, διηγείται στον 

Φαίδρο έναν µύθο, τον οποίο του έχουν µεταφέρει άνθρωποι του παρελθόντος του. 

Σύµφωνα µε τον µύθο, στην Ναυκράτη της Αιγύπτου υπήρχε ένας θεός, ο Θευθ, ο 

οποίος εφηύρε τον αριθµό, την γεωµετρία, την αστρονοµία, την αρίθµηση µε τη 

βοήθεια των πεσσών, των κύβων και των γραµµάτων.  (274c-d): « ἀκοήν γ᾽ ἔχω 

λέγειν τῶν προτέρων, τὸ δ᾽ ἀληθὲς αὐτοὶ ἴσασιν. εἰ δὲ τοῦτο εὕροιµεν αὐτοί, ἆρά γ᾽ ἂν 

ἔθ᾽ ἡµῖν µέλοι τι τῶν ἀνθρωπίνων δοξασµάτων. τοῦτον δὴ πρῶτον ἀριθµόν τε καὶ 

λογισµὸν εὑρεῖν καὶ (274d) γεωµετρίαν καὶ ἀστρονοµίαν, ἔτι δὲ πεττείας τε καὶ κυβείας, 

καὶ δὴ καὶ γράµµατα. βασιλέως δ᾽ αὖ τότε ὄντος Αἰγύπτου ὅλης Θαµοῦ περὶ τὴν 

µεγάλην πόλιν τοῦ ἄνω τόπου ἣν οἱ Ἕλληνες Αἰγυπτίας Θήβας καλοῦσι, καὶ τὸν θεὸν 

Ἄµµωνα, παρὰ τοῦτον ἐλθὼν ὁ Θεὺθ τὰς τέχνας ἐπέδειξεν, καὶ ἔφη δεῖν διαδοθῆναι τοῖς 

ἄλλοις Αἰγυπτίοις». Ταυτίστηκε µάλιστα σαν θεός µε τον θεό Ερµή και θεωρείτο ως ο 

εφευρέτης της γραφής.  

Στη συνέχεια παρουσίασε τις εφευρέσεις του στον βασιλιά της Αιγύπτου, 

Θαµούντα, προκειµένου να τις διαδώσεις στους Αιγυπτίους και ο Θαµούς µε τη σειρά 
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του ζήτησε να µάθει την ωφέλεια που θα προέκυπτε από τις συγκεκριµένες 

εφευρέσεις. Ο βασιλιάς της Αιγύπτου µάλιστα θεώρησε ότι τα γράµµατα θα 

καταστήσουν τους Αιγυπτίους σοφότερους, καθώς είναι το φάρµακο της µνήµης και 

της σοφίας (274e): «ὁ δὲ ἤρετο ἥντινα ἑκάστη ἔχοι ὠφελίαν, διεξιόντος δέ, ὅτι καλῶς ἢ 

µὴ (274e) καλῶς δοκοῖ λέγειν, τὸ µὲν ἔψεγεν, τὸ δ᾽ ἐπῄνει. πολλὰ µὲν δὴ περὶ ἑκάστης 

τῆς τέχνης ἐπ᾽ ἀµφότερα Θαµοῦν τῷ Θεὺθ λέγεται ἀποφήνασθαι, ἃ λόγος πολὺς ἂν εἴη 

διελθεῖν· ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ τοῖς γράµµασιν ἦν, "τοῦτο δέ, ὦ βασιλεῦ, τὸ µάθηµα," ἔφη ὁ 

Θεύθ, "σοφωτέρους Αἰγυπτίους καὶ µνηµονικωτέρους παρέξει· µνήµης τε γὰρ καὶ 

σοφίας φάρµακον ηὑρέθη Από την άλλη όµως, ο Θαµούς θεωρούσε ότι τα γράµµατα 

προκαλούν λησµονιά, καθώ οι άνθρωποι θα εµπιστευτούν τη γραφή (275a): «καὶ νῦν 

(275a) σύ, πατὴρ ὢν γραµµάτων, δι᾽ εὔνοιαν τοὐναντίον εἶπες ἢ δύναται. τοῦτο γὰρ τῶν 

µαθόντων λήθην µὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει µνήµης ἀµελετησίᾳ, ἅτε διὰ πίστιν γραφῆς 

ἔξωθεν ὑπ᾽ ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοθεν αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν ἀναµιµνῃσκοµένους· 

οὔκουν µνήµης ἀλλὰ ὑποµνήσεως φάρµακον ηὗρες». Ωστόσο, η γραφή δεν αποτελεί το 

φάρµακο της σοφίας, αλλά της διαµόρφωσης της γνώµης, καθώς κάνει τους 

ανθρώπους να πιστεούν ότι ξέρους πολλά, χωρίς όµως να τα έχουν διδαχθεί, µε 

αποτέλεσµα να γίνονται δύσκολοι στη συναναστροφή τους (275b): « πολυήκοοι γάρ 

σοι γενόµενοι ἄνευ διδαχῆς πολυγνώµονες (275b) εἶναι δόξουσιν, ἀγνώµονες ὡς ἐπὶ τὸ 

πλῆθος ὄντες, καὶ χαλεποὶ συνεῖναι, δοξόσοφοι γεγονότες ἀντὶ σοφῶν». 

Φαίνεται ότι ο Σωκράτης υπερασπίζεται την άποψη του Θαµούντα, ως προς το 

γεγονός ότι από τα γραπτά παράγουν νόηµα και εκφράζουν κάτι καθαρό και βέβαιο 

(275c): «οἱ δέ γ᾽, ὦ φίλε, ἐν τῷ τοῦ ∆ιὸς τοῦ ∆ωδωναίου ἱερῷ δρυὸς λόγους ἔφησαν 

µαντικοὺς πρώτους γενέσθαι. τοῖς µὲν οὖν τότε, ἅτε οὐκ οὖσι σοφοῖς ὥσπερ ὑµεῖς οἱ 

νέοι, ἀπέχρη δρυὸς καὶ πέτρας ἀκούειν ὑπ᾽ εὐηθείας, εἰ µόνον (275c) ἀληθῆ λέγοιεν· 

σοὶ δ᾽ ἴσως διαφέρει τίς ὁ λέγων καὶ ποδαπός. οὐ γὰρ ἐκεῖνο µόνον σκοπεῖς, εἴτε οὕτως 

εἴτε ἄλλως ἔχει».  Παράλληλα παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους µε τον ίδιο τρόπο, 

ενώ όταν ένας άνθρωπος κατηγορείται, θεωρείται εξίσου απαραίτητος, καθώς ο ίδιος 

δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του (275e): «ὅταν δὲ ἅπαξ (275e) γραφῇ, 

κυλινδεῖται µὲν πανταχοῦ πᾶς λόγος ὁµοίως παρὰ τοῖς ἐπαΐουσιν, ὡς δ᾽ αὕτως παρ᾽ οἷς 

οὐδὲν προσήκει, καὶ οὐκ ἐπίσταται λέγειν οἷς δεῖ γε καὶ µή. πληµµελούµενος δὲ καὶ οὐκ 

ἐν δίκῃ λοιδορηθεὶς τοῦ πατρὸς ἀεὶ δεῖται βοηθοῦ· αὐτὸς γὰρ οὔτ᾽ ἀµύνασθαι οὔτε 

βοηθῆσαι δυνατὸς αὑτῷ».  Από την άλλη, ο προφορικός λόγος φαίνεται ότι είναι πιο 

δυνατός, καθώς είναι ζωντανός και άµεσος (276a): «τί δ᾽; ἄλλον ὁρῶµεν λόγον τούτου 
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ἀδελφὸν γνήσιον, τῷ τρόπῳ τε γίγνεται, καὶ ὅσῳ ἀµείνων καὶ δυνατώτερος τούτου 

φύεται». 

Προκειµένου να ισχυροποιήσει το επιχείρηµά του, ο Σωκράτης χρησιµοποιεί 

ένα τελετουργικό έθιµο, δηλαδή τους κήπους του Αδώνιδος (276b): «παντάπασι µὲν 

οὖν. τόδε δή µοι εἰπέ· ὁ νοῦν ἔχων γεωργός, ὧν σπερµάτων κήδοιτο καὶ ἔγκαρπα 

βούλοιτο γενέσθαι, πότερα σπουδῇ ἂν θέρους εἰς Ἀδώνιδος κήπους ἀρῶν χαίροι 

θεωρῶν καλοὺς ἐν ἡµέραισιν ὀκτὼ γιγνοµένους, ἢ ταῦτα µὲν δὴ παιδιᾶς τε καὶ ἑορτῆς 

χάριν δρῴη ἄν, ὅτε καὶ ποιοῖ· ἐφ᾽ οἷς δὲ ἐσπούδακεν, τῇ γεωργικῇ χρώµενος ἂν τέχνῃ, 

σπείρας εἰς τὸ προσῆκον, ἀγαπῴη ἂν ἐν ὀγδόῳ µηνὶ ὅσα ἔσπειρεν τέλος λαβόντα;» 

Σύµφωνα µε αυτό, όταν τελειώνε η συγκοµιδή του καλοκαιριού, οι γεωργοί έπαιρναν 

ένα µέρος της σοδειάς και το έριχαν σε ρηχές πιατέλες ή σε καλάθια, ενώ στη 

συνέχεια το κρατούσαν σε σκοτεινό µέρος και το πότιζαν προκειµένου οι καρποί να 

δώσουν πλούσια φύτρα τις µέρες του Κυνός. Τα καλάθια στη συνέχεια τα έβαζαν σε 

ζεστό µέρος, ενώ τους µαραµένους καρπούς τους πετούσαν στη θάλασσα. Ο σκοπός 

του εθίµου ήταν ο έλεγχος της ζωντάνιας της σποράς. Ο γεωργός το κάνει αυτό 

προκειµένου να χαρεί την ανάπτυξη των φυτών (276b). Έτσι και ο διαλεκτικός δεν 

µπορεί να καλλιεργήσει τους λόγους που δεν διδάσκουν την αλήθεια.  

Με αυτήν τη σύγκριση ο Πλάτων, παραλληλίζει καταρχήν την άκαρπη σπορά 

µε την άγονη γραφή, καθώς επίσης και την πρόσκαιρη χαρά των γραπτών µε τους 

κήπους που αφενός ανθούν, αλλά σύντοµα µαραζώνουν. Επιπλέον, κατακρίνεται και 

η γρήγορη καλλιέργεια και παραλληλίζεται µε την ανεπαρκή διδαχή που προσφέρει ο 

γραπτός λόγος, ο οποίος δεν µπορεί τελικά να αντικαταστήσει την προφορική 

διαλεκτική. Άλλο σηµείο σύγκρισης αποτελεί το γεγονός ότι ο διαλεκτικός, όπως και 

ο γεωργός αναζητά την ψυχή που θα είναι η κατάλληλη για την φιλοσοφική σπορά 

(276b-c): «τὸν δὲ δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἐπιστήµας ἔχοντα τοῦ γεωργοῦ 

φῶµεν ἧττον νοῦν ἔχειν εἰς τὰ ἑαυτοῦ σπέρµατα; οὐκ ἄρα σπουδῇ αὐτὰ ἐν ὕδατι γράψει 

µέλανι σπείρων διὰ καλάµου µετὰ λόγων ἀδυνάτων µὲν αὑτοῖς λόγῳ βοηθεῖν, 

ἀδυνάτων δὲ ἱκανῶς τἀληθῆ διδάξαι». Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό για το ότι ο 

Πλάτων δεν εµπιστεύτηκε τις φιλοσοφικές του ιδέες σε γραπτά κείµενα.  

Επιπλέον, τονίζεται από τον Πλάτωνα η δυνατότητα της διαλεκτικής να 

παραλάβει κάποια ψυχή και να σπείρει µέσα της τον λόγο (276e):  «παγκάλην λέγεις 

παρὰ φαύλην παιδιάν, ὦ Σώκρατες, τοῦ ἐν λόγοις δυναµένου παίζειν, δικαιοσύνης τε 

καὶ ἄλλων ὧν λέγεις πέρι µυθολογοῦντα». Πρόκειται για τη δουλειά του αληθινού 
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δασκάλου, ο οποίος συµβάλλει στην ανάπτυξη της ψυχής του µαθητή του. Μπορεί 

λοιπόν ο γραπτός λόγος να είναι καθιερωµένος, αλλά δεν είναι ζωντανός καθώς 

αδυνατεί να εξηγήσει αυτό που λέει, σε αντίθεση µε τον προφορικό λόγο που έχει την 

ικανότητα αυτή και επιτρέπει στον δηµιουργό του να κάνει τις ανάλογες αλλαγές, 

έτσι ώστε πλησιάσει την ψυχή του ακροατή.  

Σε αυτο το πλαίσιο λοιπόν µπορεί να αναπτυχθεί ο πραγµατικός διάλογος, 

µέσα από τον οποίο διαµορφώνεται η νεολαία, ενώ από την άλλη στα πλαίσια της 

ρητορικής φαίνεται ότι διαφθείρεται η ψυχή του ανθρώπου. Ολόκληρος ο διάλογος 

λοιπόν, αποτελει µια αντίθεση ανάµεσα στο λόγο του Λυσία, ο οποίος είχε 

προετοιµαστεί ανάλογα και στο λόγο του Σωκράτη. Υπό αυτό το πρίσµα 

αναδεικνύονται οι λόγοι που έχουν διδακτικό σκοπό και αντικείµενό τους είναι το 

όµορφο, το καλό και το δίκαιο (278a-b): «δεῖν δὲ τοὺς τοιούτους λόγους αὑτοῦ 

λέγεσθαι οἷον ὑεῖς γνησίους εἶναι, πρῶτον µὲν τὸν ἐν αὑτῷ, ἐὰν εὑρεθεὶς ἐνῇ, ἔπειτα εἴ 

τινες τούτου ἔκγονοί (278b) τε καὶ ἀδελφοὶ ἅµα ἐν ἄλλαισιν ἄλλων ψυχαῖς κατ᾽ ἀξίαν 

ἐνέφυσαν· τοὺς δὲ ἄλλους χαίρειν ἐῶν--οὗτος δὲ ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ κινδυνεύει, ὦ Φαῖδρε, 

εἶναι οἷον ἐγώ τε καὶ σὺ εὐξαίµεθ᾽ ἂν σέ τε καὶ ἐµὲ γενέσθαι». Συνακολούθως και οι 

συγγραφεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, δηλαδή στους ποιητές, στους 

λογογράφους και συγγραφείς των νόµων αφενός και στους φιλοσόφους αφετέρου 

(278c).119 O διαλεκτικός µάλιστα υπερέχει σε σχέση µε τα γραπτά του, καθώς µπορεί 

να τα εξετάσει και να τα ελέγξει, µέσα από την προφορική του επιχειρηµατολογία 

(278d): «καὶ σύ τε ἐλθὼν φράζε Λυσίᾳ ὅτι νὼ καταβάντε ἐς τὸ Νυµφῶν νᾶµά τε καὶ 

µουσεῖον ἠκούσαµεν λόγων, οἳ ἐπέστελλον (278c) λέγειν Λυσίᾳ τε καὶ εἴ τις ἄλλος 

συντίθησι λόγους, καὶ Ὁµήρῳ καὶ εἴ τις ἄλλος αὖ ποίησιν ψιλὴν ἢ ἐν ᾠδῇ συντέθηκε, 

τρίτον δὲ Σόλωνι καὶ ὅστις ἐν πολιτικοῖς λόγοις νόµους ὀνοµάζων συγγράµµατα 

ἔγραψεν· εἰ µὲν εἰδὼς ᾗ τὸ ἀληθὲς ἔχει συνέθηκε ταῦτα, καὶ ἔχων βοηθεῖν, εἰς ἔλεγχον 

ἰὼν περὶ ὧν ἔγραψε, καὶ λέγων αὐτὸς δυνατὸς τὰ γεγραµµένα φαῦλα ἀποδεῖξαι, οὔ τι 

τῶνδε ἐπωνυµίαν ἔχοντα δεῖ (278d) λέγεσθαι τὸν τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐσπούδακεν 

ἐκείνων».  

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται κατανοητή και η ουσία της ψυχής, ο 

έρωτας και ο προφορικός λόγος, ενώ µε αυτόν τον τρόπο ο φιλόσοφος καταξιώνεται 

σε εραστή των νεαρών ψυχών, καθώς µάλιστα µπορεί να ανασύρει την ανάµνηση της 

                                                           

119 Θεοδωρακόπουλος, 2010: 375 
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Ιδέας και να ωθήσει τον µαθητή στον υπερουράνιο αιώνιο κόσµο. Στα πλαίσια της 

πλατωνικής Ακαδηµίας λοιπόν ο προφορικός λόγος έγινε το βασικό µέσο για την 

ανεύρεση της αλήθειας, καθώς προυπέθετε την επαφή του φιλοσόφου µε τις νεανικές 

ψυχές και αναδείχθηκε σε έναν πρότυπο χώρο παιδείας και καλλιέργειας.  

 

Συµπεράσµατα  

  

            Παρακολουθήσαµε λοιπόν την εξέλιξη ενός διαλόγου, η µορφή του οποίου 

προβληµάτισε ήδη από την αρχαιότητα, καθώς δίνει την εντύπωση ότι πραγµατεύεται 

αρκετά διαφορετικά θέµατα,  τον έρωτα, την ψυχή και τον λόγο. Η αντιµετώπιση του 

συγκεκριµένου θέµατος έγκειται στη θέση ότι βασικός σκοπός του Σωκράτη είναι η 

επιµέλεια της ψυχής, µε αποτέλεσµα να καταλήγει κάθε θέµα στο ζήτηµα της 

ανθρώπινης ψυχής. ∆ιαβάζοντας κανείς τον συγκεκριµένο διάλογο λοιπόν 

αντιλαµβάνεται ενδεχοµένως ότι ο µύθος της ψυχής αποτελεί ένα κεντρικό θέµα, 

γύρω από το οποίο εξελίσσονται τα υπόλοιπα, δηλαδή ο έρωτας, ο λόγος, η παιδεία 

και οι Ιδέες, δεδοµένου µάλιστα ότι όλα τα θέµατα ξεκινούν από την πραγµάτευση 

της ψυχής.  

 Ο Πλάτων απορρίπτοντας τις αισθήσεις ως πηγές έγκυρης γνώσης, δέχεται ότι 

οι ιδέες αποτελούν τα πρότυπα, δηλαδή τα αρχέτυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ιδέες δεν 

αποτελούν αφηρηµένη σκέψη, αλλά ουσία η οποία υπάρχει ανεξάρτητα από τη 

σκέψη. Ολοκληρώνοντας µάλιστα ο Σωκράτης την παλινωδία, κορυφώνεται η 

φιλοσοφική σκέψη του Πλάτωνα, ενώ παράλληλα διαπλέκεται ο έρωτας µε τον λόγο, 

ο οποίος αποτελεί και αντικείµενο της έρευνας. Για την ακρίβεια, φαίνεται ότι ο 

Πλάτων φιλοσοφεί στον έρωτα και στον λόγο. Από τη µια ο έρωτας οδηγεί στις 

κρίσιµες διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ από την άλλη ο λόγος αποτελεί τόπο 

εσωτερικής έντασης, αποδίδοντας τη στροφή από τη σαρκική επιθυµία στη θέαση της 

αλήθειας του κάλλους.  

 Στον Φαίδρο λοιπόν ο µύθος και ο λόγος αναπτύσσονται στο όνοµα της ψυχής 

και έτσι αναπτύσσεται η παλινωδία, προκειµένου να µεταφέρει την έκφραση της 

ψυχής και του έρωτα. Έτσι η ψυχή του νέου που παρεκτρέπεται από τον ρητορικό 
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λόγο βρίσκει την πορεία της προς τον αγαθό έρωτα, χρησιµοποιώντας τη διαλεκτική 

ως την ασφαλέστερη µέθοδο για την αναζήτηση της φύσης του έρωτα.  

 Για την ακρίβεια στους δύο πρώτους λόγους του Φαῖδρου, η ψυχή του έφηβου 

φαίνεται να αποπροσανατολίζεται από την πορεία της και να οδηγείται από την 

επιθυµία των ανίερων λόγων του Λυσία. Εκεί η δύναµη που ταράσσει την ψυχή του 

νέου, δηλαδή ο έρωτας χάνει την επιρροή του στον νέο και γίνεται δόλιος. Ωστόσο, 

στην παλινωδία ο Πλάτων οδηγεί την ψυχή στη θεία κατοικία της, όπου µέσω της 

ανάµνησης στρέφεται στη θέαση της φύσης του κάλλους. Ο Πλάτων λοιπόν 

εµβαθύνει στα θέµατα που τον απασχολούσαν, δηλαδή στον έρωτα και την ψυχή, η 

οποία δέχεται όλες τις δυσκολίες και τελικά φτάνει στο ανώτατο αγαθό. Τελικά, 

αντικρύζει τον έρωτα, δηλαδή την τελείωση του κάλλους. Εάν δεν συναντούσε τον 

έρωτα, δεν θα γνώριζε τη δαιµόνια δύναµη και φαίνεται εποµένως ότι ο έρωτας 

αποτελεί για αυτήν την κινητήρια δύναµή της.  

Η παλινωδία λοιπόν έχει κεντρικό ρόλο µέσα στο έργο, καθώς αποκαθιστά τη 

σηµασία του έρωτα και παρουσιάζει την κίνηση της ψυχής να εκπορεύεται από τον 

νου, ο οποίος κυβερνά τις αντιµαχόµενες δυνάµεις της ψυχής και τις εναρµονίζει. 

Τότε λοιπόν ο έρωτας κατευθύνεται στη θέαση του φυσικού κάλλους και οι νέοι µέσα 

από την παιδεία αποµακρύνονται από την ανήθικη ηδονή του αισχρού έρωτα, ενώ 

αποκτούν τα µεγαλύτερα αγαθά µέσα από την ερωτική µανία που δέχεται τη θεική 

ιδιότητα. Έτσι ολοκληρώνεται και ο αγώνας ανάµεσα στη διαλεκτική και τη 

ρητορική, µε τον Πλάτωνα να προβάλει τη δύναµη του προφορικού λόγου και να 

αναδεικνύει αυτόν ως τη µοναδική δύναµη να φτάσει κανείς στην αλήθεια και στο 

αγαθό. Η τάση της ψυχής να φτάσει στην τελειότητα ενέχει λοιπόν µια παιδευτική 

διάσταση, καθώς συναιρείται η διαλεκτική µε τον έρωτα.  Ο έρωτας της γνώσης 

βρίσκεται στην ανθρώπινη ψυχή, η οποία κινείται µόνη της και κινεί και τα άλλα, 

συνδέεται άµεσα µε τον έρωτα και απηχεί την τριµερή της διάκριση στο Λογιστικόν, 

το Θυµοειδές και το Επιθυµητικόν. Σε αυτές τις διαστάσεις έγκειται εξάλλου και η 

µοναδικότητα του συγκεκριµένου φιλοσοφικού διαλόγου, ο οποίος περιγράφει τον 

απώτερο σκοπό της πλατωνικής παιδείας, δηλαδή τη θέαση της Ιδέας και τη 

µετάληψη της ψυχής από αυτήν.   
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