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Περίληψη 

Στόχος τῆς παρούσης ἐργασίας εἶναι ἡ ἀνάδειξη τοῦ τρόπου, μὲ τὸν οποῖον ἡ πλατωνικὴ διαλεκτικὴ τοῦ 

ἔρωτος συνιστᾶ τὴν προϋπόθεση τῆς ἀναμνήσεως καὶ τῆς συνακόλουθης θεωρίας τῶν ἰδεῶν στὸν 

Πλάτωνα. Πιὸ συγκεκριμένα, θὰ ἀναλύσουμε τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ ἔρως, ὡς δαίμων μέγας, συνδέει 

τὴν ψυχὴ μὲ τὸ νοητὸ κάλλος τῆς ἰδέας, ἔτσι ὥστε αὐτὴ ἡ τελευταία νὰ καταστεῖ ἀντικείμενο μεθέξεως 

μέσῳ τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης, ποὺ, σὲ πρώτη φάση, ὀνομάζεται μαιευτικὴ τέχνη. Στὴ συνέχεια, θὰ 

ἀναδείξουμε τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἡ μαιευτικὴ τέχνη τῶν ἐρωτήσεων ἐξελίσσεται σὲ μιὰ ἐσωτερική 

διαλεκτικὴ, σὲ ἕναν ἐσωτερικὸ διάλογο τῆς ψυχῆς μὲ τὸν ἑαυτὸ της. Θὰ ἀναλύσουμε τὸν τρόπο, μὲ τὸν 

ὁποῖον ἡ ἐσωτερικὴ διαλεκτικὴ προκαλεῖ τὴ λήθη τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου καὶ, περαιτέρω, ἐνεργοποιεῖ τὴν 

ἀνάμνηση καὶ τὴ συνακόλουθη θεωρία τοῦ νοητοῦ κάλλους τοῦ κόσμου τῶν ἰδεῶν, γιὰ νὰ ἀποβεῖ 

διαλεκτικὴ ἐπιστήμη.  

 

Λέξεις κλειδιά: ἔρως, ἀνάμνησις, μαιευτικὴ τέχνη, ἐσωτερικὴ διαλεκτικὴ, διαλεκτικὴ ἐπιστήμη 
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Abstract 

The aim of the present paper is to highlight the way in which the Platonic dialectic of eros is the 

precondition for the recollection and consequent theory of ideas in Plato. More specifically, we will 

analyze the way in which eros, as a great demon, connects the soul with the intelligible kallos of the idea, 

so that the latter becomes an object of participation through dialectical science, which, in the first phase, 

is called obstetric art. Then, in a second phase, we will highlight the way in which the obstetric art of 

questions evolves into an inner dialectic, that is, into an inner dialogue of the soul with itself. In a third 

phase, we will analyze how this very inner dialectic causes the oblivion of the sensible world and, further, 

activates the recollection and the consequent theory of the intelligible kallos of the world of ideas, in 

order to become a dialectical science. 
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Εἰσαγωγὴ 

Ὁ στόχος τῆς παρούσης ἐργασίας εἶναι ἡ ἀνάδειξη τοῦ τρόπου, μὲ τὸν ὁποῖον ἡ 

πλατωνικὴ διαλεκτικὴ τοῦ ἔρωτος συνιστᾶ τὴν προϋπόθεση τῆς ἀναμνήσεως καὶ τῆς 

συνακόλουθης θεωρίας τῶν ἰδεῶν στὸν Πλάτωνα. 

Πιὸ συγκεκριμένα, θὰ ἀναλυθεῖ ὁ τρόπος, μὲ τὸν οποῖον ὁ ἔρως, ὡς δαίμων μέγας, 

συνδέει τὴν ψυχὴ μὲ τὸ νοητὸ κάλλος τῆς ἰδέας, ἔτσι ὥστε αὐτὴ ἡ τελευταία νὰ 
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καταστεῖ ἀντικείμενο μεθέξεως μέσῳ τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης, ποὺ, σὲ πρώτη φάση, 

ὀνομάζεται μαιευτικὴ τέχνη.  

Στὴ συνέχεια, σὲ μιὰ δεύτερη φάση, θὰ αναδειχθεῖ ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖον ἡ μαιευτικὴ 

τέχνη τῶν ἐρωτήσεων ἐξελίσσεται σὲ μιὰ ἐσωτερικὴ διαλεκτικὴ, δηλαδή σὲ ἕναν 

ἐσωτερικὸ διάλογο τῆς ψυχὴς μὲ τὸν ἑαυτὸ της.  

Σὲ μιὰ τρίτη φάση, θὰ αναλυθεῖ ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖον αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἐσωτερικὴ 

διαλεκτικὴ προκαλεῖ τὴ λήθη τοῦ αισθητοῦ κόσμου καὶ, περαιτέρω, ἐνεργοποιεῖ τὴν 

ἀνάμνηση καὶ τὴν συνακόλουθη θεωρία τοῦ νοητοῦ κάλλους τοῦ κόσμου τῶν ἰδεῶν, 

γιὰ νὰ αποβεῖ διαλεκτικὴ ἐπιστήμη. 

 

Ἡ μαιευτικὴ τέχνη 

Στὸν λόγο τῆς Διοτίμας στὸ πλατωνικὸ Συμπόσιον, ὁ ἔρως ἀναδεικνύεται ὡς δαίμων 

μέγας, ὁ οποῖος συνδέει τὴν ψυχὴ μὲ τὸ νοητὸ κάλλος τῆς ἰδέας, ἔτσι ὥστε αυτὴ νὰ 

καταστεῖ ἀντικείμενον ἔρωτος καὶ, ὡς ἐκ τούτου, μεθέξεως, ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ, 

μέσῳ τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης.  

Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ἡ δαιμονία δύναμις τοῦ ἔρωτος ἀναδεικνύεται ὡς τὸ θεμέλιο, ἐπὶ 

τοῦ ὁποίου θὰ συγκροτηθεῖ ἡ διαλεκτικὴ ἐπιστήμη τοῦ Πλάτωνος, διὰ στόματος 

Σωκράτους.  

Σὲ τὶ συνίσταται, ὅμως, ἡ διαλεκτικὴ ἐπιστήμη τοῦ Πλάτωνος;  

Εἶναι, σὲ μιὰ πρώτη φάση, ἡ ἐπιστήμη τοῦ έρωτᾶν καὶ τοῦ ἀποκρίνεσθαι, ἡ ὁποία 

παρουσιάζεται ὡς ἰδίωμα τοῦ διαλεκτικοῦ στὸν Κρατύλο τοῦ Πλάτωνος: 

Αὐτὸν ποὺ γνωρίζει καλὰ τὴν τέχνη νὰ ερωτᾶ καὶ τὴν τέχνη νὰ ἀποκρίνεται, τὶ ἄλλο ἐσὺ 

ἀποκαλεῖς, παρὰ διαλεκτικὸ;1 

Σύμφωνα μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Δεσποτόπουλο, ὁ ὁρισμὸς αὐτὸς ἔχει τὴν ἀξία ότι 

χαρακτηρίζει τὴ διαλεκτικὴ ὡς ἐπιστημοσύνη καὶ ὅτι ἐξαίρει τὴν συστατικὴ της ἱκανότητα 

ὄχι μόνο γιὰ ὀρθὲς «ἀποκρίσεις», ἀλλὰ καὶ γιὰ εὔστοχες ἐρωτήσεις καὶ ἀκόμη ὅτι 

ἐπισημαίνει τὴ συνάφειά της πρὸς τὸν διάλογο, καὶ ἄρα πρὸς τὸν «ἔλεγχο», ἐφικτὸ κατ’ 

ἐξοχὴν μὲ τὴν ἐρωταποκριτικὴ λειτουργία τοῦ διαλόγου2. 

Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἡ ἐρώτησις, ἡ ὁποία ἕλκει τὴν καταγωγὴ της ἀπὸ τὴ λέξη ἔρως3, 

ἀναδεικνύει τὴν ἄρρηκτη σχέση μεταξὺ τῆς δαιμονίας δυνάμεως τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς 

διαλεκτικῆς ἐπιστήμης.  

Ἡ ἐρώτησις εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς πρώτης φάσεως τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης τοῦ 

Πλάτωνος, ἡ ὁποία, ὄπως προαναφέραμε, ὀνομάζεται μαιευτικὴ τέχνη.  

Ὁ Πλάτων, στὸν διάλογό του Θεαίτητος, γράφει σχετικὰ ὅτι:  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ἔπειτα, ἀνόητε ἄνθρωπε, δὲν ἔχεις ακούσει, ὅτι ἐγὼ εἶμαι γιὸς μαίας, πολὺ 

ἱκανῆς καὶ σεβαστῆς, τῆς Φαιναρέτης;  

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ: Τὸ ἔχω ἤδη ἀκούσει.  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ἆραγε, μήπως ἔχεις ἀκούσει καὶ ὅτι ἀσκῶ τὴν ἴδια τέχνη;  

 
1 ΠΛΑΤΩΝ, Κρατύλος, 390c10-11: τὸν δὲ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπιστάμενον ἄλλο τι σὺ 

καλεῖς ἢ διαλεκτικόν; – Σ. τ. Σ.: Ὅλες οἱ ἀποδόσεις τῶν χωρίων ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ στὰ 

νέα ἑλληνικὰ εἶναι τῆς ὑπογράφουσας.  
2 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (1997), σ. 57.  
3 Μέγα Ἐτυμολογικὸν Λεξικὸν, s.v. “Ερωτώ”, τ. 2ος, σ. 365.  
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ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ: Καθόλου. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Μάθε το, λοιπὸν, καλὰ ὅτι τὸ κάνω· ὅμως, μὴν μὲ προδώσεις στοὺς 

ἄλλους. Πράγματι, φίλε μου, κατέχω αὐτὴν τὴν τέχνη, χωρὶς νὰ γίνομαι ἀντιληπτὸς ἀπὸ 

τοὺς ἄλλους· αὐτοὶ, λοιπὸν, ἐπειδὴ δὲν τὸ γνωρίζουν, δὲν λέγουν τίποτε σχετικὸ μ᾽ αὐτὸ 

τὸ πρᾶγμα γιὰ μένα, λένε, ὅμως, ὅτι εἶμαι ὁ πιὸ παράξενος καὶ ὅτι κάνω τοὺς ἀνθρώπους 

νὰ περιέρχονται σὲ κατάσταση ἀπορίας. Τὸ ἔχεις ἀκούσει, μήπως, καὶ αὐτὸ;  

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ: Νομίζω ναὶ4. 

Ἐδῶ ἀναδεικνύεται ἡ δαιμονία φύσις τοῦ Σωκράτους, ἡ ὁποία φαίνεται ἄτοπος, δηλαδὴ 

παράδοξη στοὺς ἀνθρώπους: μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ὁ ἄτοπος Σωκράτης ἐνσαρκώνει τὴν 

δαιμονία δύναμη τοῦ ἔρωτος, ἡ ὁποία ἐκδιπλώνεται μέσῳ τῆς μαιευτικῆς τέχνης, 

δηλαδὴ τῆς τέχνης τῶν ἐρωτήσεων, προκειμένου νὰ καταστήσει τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ 

μιὰ ἐρωτικὴ ψυχὴ. 

Στὴ συνέχεια τοῦ ἴδιου διαλόγου, ὁ Σωκράτης ὀνομάζει τὴ μέθοδὸ του αυτὴ τέχνη τῆς 

μαιεύσεως ἢ μαιείας ἢ μαιεύματος: μαιευτικὴ. Καὶ συγκρίνει τὴν τέχνη του μὲ τὴν τέχνη 

τῆς μαίας μητέρας του, μὲ τὴ διαφορά ὅτι αὐτὸς ξεγεννᾶ, ὄχι γυναῖκες καὶ σώματα, 

ἀλλὰ ἄνδρες καὶ ψυχὲς:  

Ἡ δικὴ μου μαιευτικὴ τέχνη ἔχει ὅλα ὅσα διαθέτουν ἐκεῖνες <οἱ μαῖες>, διαφέρει, ὅμως, 

ὡς πρὸς τὸ ὅτι ξεγεννᾶ ἄνδρες καὶ ὄχι γυναῖκες, καὶ ὅτι ἐπιβλέπει τὶς ψυχὲς τους, καθὼς 

γεννοῦν, καὶ ὄχι τὰ σώματα. […] Ἐπειδὴ ἔχω καὶ τοῦτο, ποὺ διαθέτουν οἱ μαῖες· εἶμαι 

ἄγονος ὡς πρὸς τὴ σοφία, ἐνῶ αὐτὸ ἀκριβῶς γιὰ τὸ ὁποῖο πολλοὶ μὲ κατηγόρησαν, ὅτι 

δηλαδὴ ἀπευθύνω ἐρωτήσεις στοὺς ἄλλους, ἐνῷ ἐγὼ ὁ ἴδιος δὲν ἀποφαίνομαι γιὰ τίποτε, 

ἐπειδὴ δὲν διαθέτω καθόλου σοφία, ἀληθῶς μοῦ τὸ καταλογίζουν5. 

Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ δαιμονία δύναμις τοῦ ἔρωτος, μέσῳ τῆς τέχνης τῶν ἐρωτήσεων τοῦ 

ἀτόπου Σωκράτους, γεννᾶ μέσα στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ τὴν ἀπορία, ποὺ, μὲ τὴ σειρὰ 

της, τὴν ὁδηγεῖ στὴ συνειδητοποίηση καὶ τὴ συνακόλουθη ἀποβολὴ τῆς ἀμαθείας, 

δηλαδὴ τῆς διπλῆς ἀγνοίας της.  

Ὁ Πλάτων, στὴ συνέχεια τοῦ ἴδιου διαλόγου, ἀναφέρει σχετικὰ ὅτι:  

Τῆς μαιευτικῆς τέχνης, βέβαια, αἴτιος εἶναι ὁ θεὸς καὶ εγὼ. Εἶναι δὲ φανερὸ μὲ αὐτὸν τὸν 

τρόπο· πολλοὶ ὣς τώρα ποὺ ἀγνόησαν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, καὶ ἀπέδωσαν τὴν αἰτία στὸν 

ἑαυτὸ τους, περιφρονώντας με εἴτε ἀπὸ μόνοι τους εἴτε ἀφοῦ πείστηκαν ἀπὸ ἄλλους, 

ἔφυγαν ἀπὸ κοντὰ μου νωρίτερα ἀπ᾽ ὅ,τι ἔπρεπε· καὶ ἀφοῦ ἀπομακρύνθηκαν, ἄμβλωσαν 

τὰ ὑπόλοιπα τέκνα τους λόγῳ φαύλων συναναστροφῶν, ἐνῷ ὅσα τοὺς εἶχα ξεγεννήσει 

 
4 ΠΛΑΤΩΝ, Θεαίτητος, 149a-b1: ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Εἶτα, ὦ καταγέλαστε, οὐκ ακήκοας ὡς ἐγώ εἰμι 

ὑὸς μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλοσυρᾶς, Φαιναρέτης; – ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ: Ἤδη τοῦτό γε ἤκουσα. 

– ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ἆρα καὶ ὅτι ἐπιτηδεύω τὴν αὐτὴν τέχνην ἀκήκοας; – ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ: Οὐδαμῶς. – 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ἀλλ’ εὖ ἴσθ’ ὅτι· μὴ μέντοι μου κατείπῃς πρὸς τοὺς ἄλλους. λέληθα γάρ, ὦ ἑταῖρε, 

ταύτην ἔχων τὴν τέχνην· οἱ δέ, ἅτε οὐκ εἰδότες, τοῦτο μὲν οὐ λέγουσι περὶ ἐμοῦ, ὅτι δὲ ἀτοπώτατός 

εἰμι καὶ ποιῶ τοὺς ἀνθρώπους ἀπορεῖν. ἦ καὶ τοῦτο ἀκήκοας; – ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ: Ἔγωγε. 
5 ΠΛΑΤΩΝ, Θεαίτητος, 150b6-9 και 150c4-8: Τῇ δέ γ’ ἐμῇ τέχνῃ τῆς μαιεύσεως τὰ μὲν ἄλλα 

ὑπάρχει ὅσα ἐκείναις, διαφέρει δὲ τῷ τε ἄνδρας ἀλλὰ μὴ γυναῖκας μαιεύεσθαι καὶ τῷ τὰς ψυχὰς 

αὐτῶν τικτούσας ἐπισκοπεῖν ἀλλὰ μὴ τὰ σώματα. […] ἐπεὶ τόδε γε καὶ ἐμοὶ ὑπάρχει ὅπερ ταῖς 

μαίαις· ἄγονός εἰμι σοφίας, καὶ ὅπερ ἤδη πολλοί μοι ὠνείδισαν, ὡς τοὺς μὲν ἄλλους ἐρωτῶ, 

αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀποφαίνομαι περὶ οὐδενὸς διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν σοφόν, ἀληθὲς ὀνειδίζουσιν. 
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ἐγὼ, ἀφοῦ τὰ ἀνέθρεψαν ἄσχημα, τὰ ἔχασαν. Ἔδωσαν ἀξία στὰ ψέματα καὶ στὰ 

ἀποκυήματα τῆς φαντασίας περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀλήθεια μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταντήσουν 

νὰ φαίνονται στοὺς ἑαυτοὺς τους καὶ στοὺς ἄλλους ὅτι εἶναι ἀμαθεῖς6. 

Ἡ μαιευτικὴ, παράγωγο τοῦ οὐσιαστικοῦ μαῖα καὶ τοῦ ρήματος μαιεύομαι, συνδέεται 

μὲ τὰ ρήματα μαιμάω καὶ μαίομαι καὶ ἐντάσσεται στὸ σημαντικὸ πεδίο τῆς γέννησης, 

τῆς δημιουργίας καὶ τῆς παραγωγῆς.  

Τὸ ρῆμα μαιεύομαι σημαίνει φέρω στὸν κόσμο· ὅμως, στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ, ὁ κόσμος 

σημαίνει εὐσχημοσύνη καὶ εὐταξία καὶ, μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια, τὸ ρῆμα αὐτὸ παραπέμπει 

στὸ κάλλος, στὸ ἔδαφος τοῦ ὁποίου ἀκριβῶς πραγματοποιεῖται ὁ τόκος ἐν καλῷ, ὁ 

τοκετὸς, στὸν ὁποῖον ἀποσκοπεῖ ἡ σωκρατικὴ μαιευτικὴ.  

Ὁ Πλάτων, στὸν διάλογό του Θεαίτητος, γράφει σχετικὰ ὅτι:  

Καὶ τοῦτο εἶναι ὁλοφάνερο, ὅτι δηλαδὴ ἀπὸ ἐμένα δὲν ἔμαθαν ποτὲ τίποτε, ἀλλὰ αὐτοὶ 

ἀπὸ μόνοι τους βρῆκαν καὶ γέννησαν πολλὰ καὶ ὄμορφα πράγματα7. 

Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἡ μαιευτικὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς γεννητικὴ, ἀλλὰ εἶναι γέννηση τοῦ 

κάλλους, ποὺ πραγματοποιεῖται μέσῳ μιᾶς διττῆς λειτουργίας: τοῦ ἐλέγχου καὶ τοῦ 

ἔρωτος, λειτουργίες ποὺ ἀνιχνεύονται ἀντίστοιχα στὰ δύο ρήματα μαίομαι ποὺ 

σημαίνει «ἐρευνῶ», «ἐξετάζω» καὶ «ἐλέγχω», καὶ μαιμάω ποὺ σημαίνει «ἐπιθυμῶ 

σφόδρα», «διαταράσσω καὶ ἐνθουσιάζω».  

Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, ἡ συνύφανση τῶν δύο λειτουργιῶν, τοῦ ἐλέγχου καὶ τοῦ ἔρωτος 

ἐπιτρέπει, ὄχι μόνον τὸν τόκον ἐν καλῷ, ἀλλὰ κάτι σπουδαιότερο: τοῦ καλοῦ τὸν τόκον 

μέσῳ τοῦ μαιευτικοῦ Σωκράτους, ὁ ὁποῖος, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἐνσαρκώνει τὸν 

ἡσιοδικὸ ἔρωτα, στὸ μέτρο ποὺ, ὅπως αὐτὸς δὲν γεννᾶ ὁ ἴδιος ἀλλὰ καὶ κανεὶς χωρὶς 

αὐτὸν, ἔτσι καὶ ὁ Σωκράτης δὲν γεννᾶ ὁ ἴδιος σοφία ἀλλὰ καὶ κανεὶς χωρὶς αὐτὸν ἢ, 

ὀρθότερα, χωρὶς τὴ μαιευτικὴ του μέθοδο.  

Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Ἠλίας Νικολούδης στὸ εἰσαγωγικὸ του κείμενο στὸ ἔργο 

Πλάτωνος Νόμοι: 

Ὁ μαιευτικὸς Σωκράτης ἐνεργεῖ ὅπως ὁ «μαιμάκτης» Ζεὺς. Ὅπως ἐκεῖνος εἶναι πρόξενος 

καιρικῆς ταραχῆς ἀλλὰ σὲ ἕνα μεταφορικὸ σχῆμα καὶ ψυχικοῦ ἐνθουσιασμοῦ, ἔτσι καὶ 

αὐτὸς διεγείρει τὴν ὑπνώττουσα ψυχὴ, τὴν ἐρεθίζει καὶ τελικὰ τὴν ἀφυπνίζει8.  

 

Ἡ ἐσωτερικὴ διαλεκτικὴ 

 
6 ΠΛΑΤΩΝ, Θεαίτητος, 150e1-9: τῆς μέντοι μαιείας ὁ θεός τε καὶ ἐγὼ αἴτιος. ὧδε δὲ δῆλον· 

πολλοὶ ἤδη τοῦτο ἀγνοήσαντες καὶ ἑαυτοὺς αἰτιασάμενοι, ἐμοῦ δὲ καταφρονήσαντες, ἢ αὐτοὶ ἢ 

ὑπ’ ἄλλων πεισθέντες ἀπῆλθον πρῳαίτερον τοῦ δέοντος, ἀπελθόντες δὲ τά τε λοιπὰ ἐξήμβλωσαν 

διὰ πονηρὰν συνουσίαν καὶ τὰ ὑπ’ ἐμοῦ μαιευθέντα κακῶς τρέφοντες απώλεσαν, ψευδῆ καὶ 

εἴδωλα περὶ πλείονος ποιησάμενοι τοῦ αληθοῦς, τελευτῶντες δ’ αὑτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἔδοξαν 

ἀμαθεῖς εἶναι. 
7 ΠΛΑΤΩΝ, Θεαίτητος, 150d5-7: καὶ τοῦτο ἐναργὲς ὅτι παρ’ ἐμοῦ οὐδὲν πώποτε μαθόντες, ἀλλ’ 

αὐτοὶ παρ’ αὑτῶν πολλὰ καὶ καλὰ εὑρόντες τε καὶ τεκόντες. 
8 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ (2008), σσ. 126-127.  
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Στὴ συνέχεια, σὲ μιὰ δεύτερη φάση, ἡ μαιευτικὴ τέχνη τῶν ἐρωτήσεων ἐξελίσσεται σὲ 

μιὰ ἐσωτερικὴ διαλεκτικὴ, δηλαδὴ σὲ ἕναν ἐσωτερικὸ διάλογο τῆς ψυχῆς μὲ τὸν ἑαυτὸ 

της9. 

Πιὸ συγκεκριμένα, σὲ αὐτὴν τὴ φάση ἡ ανθρώπινη ψυχὴ θὰ ἐσωτερικεύσει τὴ μαιευτικὴ 

τέχνη τοῦ δαιμονίου Σωκράτους, γιὰ νὰ τὴ μετουσιώσει σὲ μία ἐσωτερικὴ διαλεκτικὴ, 

δηλαδὴ σὲ ἕναν ἐσωτερικὸ διάλογο τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς μὲ τὸν ἑαυτὸ της.  

Ὁ Πλάτων στὸν Σοφιστὴ, ἀναφέρει σχετικὰ:  

Λοιπὸν, ἐν πρώτοις, ἡ σκέψη καὶ ὁ λόγος εἶναι ταυτόσημα· πλὴν ὁ διάλογος ποὺ γίνεται 

ἐντὸς τῆς ψυχής μὲ τὸν ἑαυτὸ της, χωρὶς συμμετοχὴ τῆς φωνῆς, αὐτὴ τούτη ἡ διεργασία 

δὲν ὀνομάστηκε ἀπὸ ἐμᾶς σκέψη;10 

Αὐτὴ ἡ στροφή τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ἐκ τῶν ἔξω πρὸς τὰ ἔσω θὰ ἐπιτευχθεῖ μέσῳ τῆς 

μυήσεως, δηλαδὴ μέσῳ τοῦ ὁριστικοῦ κλεισίματος τῶν φυσικῶν οφθαλμῶν της καὶ τοῦ 

συνακολούθου ἀνοίγματος τῶν ἐσωτερικών ὀφθαλμῶν της.  

Ὁ Πλάτων στὸ Συμπόσιον, γράφει σχετικὰ ὅτι:  

Ἡ ὅρασις τῆς διανοίας ἀρχίζει νὰ βλέπει ὀξυδερκέστερα, ὅταν ἡ ὅρασις τῶν ὀφθαλμῶν 

πλησιάζει νὰ παρακμάση11.  

Στὴ συνέχεια, αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἐσωτερικὴ διαλεκτικὴ προκαλεῖ τὴ λήθη τοῦ αἰσθητοῦ 

κόσμου καὶ, περαιτέρω, ἐνεργοποιεῖ τὴν ἀνάμνηση καὶ τὴ συνακόλουθη θεωρία τοῦ 

νοητοῦ κάλλους τοῦ κόσμου τῶν ἰδεῶν, γιὰ νὰ αποβεῖ διαλεκτικὴ ἐπιστήμη.  

Πιὸ συγκεκριμένα, τὸ ἄνοιγμα αὐτὸ τῶν ἐσωτερικῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς, θὰ ἐπιφέρει 

ἐντὸς της τὴ λήθη τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου καὶ τὴ συνακόλουθη διάνοιξη τοῦ μεγάλου 

ἐσωτερικοῦ της βιβλίου, δηλαδὴ τῆς μνήμης της.  

Ὁ Πλάτων, στὸν διάλογό του Φίληβος, ἀναφέρει σχετικὰ ὅτι:    

Μοῦ φαίνεται τότε ὅτι ἡ ψυχὴ μας ὁμοιάζει μὲ κάποιο βιβλίο. […] Ἡ μνήμη, ὅταν 

συμπίπτει στὸ ἴδιο σημεῖο μὲ τὶς αἰσθήσεις, καθὼς καὶ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ 

παρόμοια παθήματα, μοῦ φαίνονται ὅτι εἶναι σχεδὸν σὰν νὰ καταγράφουν τὴ στιγμὴ 

ἐκείνη μέσα στὴν ψυχὴ μας λόγους· καὶ, ὅταν μὲν [τοῦτο τὸ πάθημα] καταγράφει ἀληθῆ 

πράγματα, συμβαίνει νὰ γεννῶνται ἐντὸς μας, ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ἡ ἀληθής 

δόξα καὶ οἱ ἀληθεῖς λόγοι· ὅταν, ἀντιθέτως, αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὁ ἐσωτερικὸς μας 

γραμματεὺς καταγράψει ψευδῆ πράγματα, τότε ἀποβαίνουν ἀντίθετοι πρὸς τὰ ἀληθῆ 

<πράγματα>12. 

Πῶς, ὅμως, θὰ ἐπιτευχθεῖ αυτὸ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐσωτερικῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς καὶ ἡ 

συνακόλουθη ἐνεργοποίηση τῆς μνήμης της; 

 
9 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2002), σ. 217.  
10 ΠΛΑΤΩΝ, Σοφιστὴς, 263e3-5: Οὐκοῦν διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν· πλὴν ὁ μὲν ἐντὸς τῆς 

ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς γιγνόμενος τοῦτ᾽ αὐτὸ ἡμῖν ἐπωνομάσθη, διάνοια; 
11 ΠΛΑΤΩΝ, Συμπόσιον, 219a2-3: ἥ τοι τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν ὅταν ἡ τῶν 

ὀμμάτων τῆς ἀκμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ.  
12 ΠΛΑΤΩΝ, Φίληβος, 38e12-39a8: δοκεῖ μοι τότε ἡμῶν ἡ ψυχὴ βιβλίῳ τινὶ προσεοικέναι. […] 

Ἡ μνήμη ταῖς αἰσθήσεσι συμπίπτουσα εἰς ταὐτὸν κἀκεῖνα ἃ περὶ ταῦτ’ ἐστὶ τὰ παθήματα 

φαίνονταί μοι σχεδὸν οἷον γράφειν ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς τότε λόγους· καὶ ὅταν μὲν ἀληθῆ γράφῃ 

[τοῦτο τὸ πάθημα], δόξα τε ἀληθὴς καὶ λόγοι ἀπ’ αὐτοῦ συμβαίνουσιν ἀληθεῖς ἐν ἡμῖν γιγνόμενοι· 

ψευδῆ δ’ ὅταν ὁ τοιοῦτος παρ’ ἡμῖν γραμματεὺς γράψῃ, τἀναντία τοῖς ἀληθέσιν ἀπέβη. 
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Μέσῳ τῆς μαθήσεως καὶ τῆς μελέτης, οἱ ὁποῖες εἶναι κινήσεις, μέσῳ τῶν ὁποίων ἡ 

ἀνθρώπινη ψυχὴ σώζεται και τελειοποιεῖται.  

Ὁ Πλάτων, στὸν διάλογό του Θεαίτητος, γράφει σχετικὰ:  

Τὶ λοιπὸν; ἡ εὐεξία τῶν σωμάτων δὲν καταστρέφεται ἀπὸ τὴν ακινησία καὶ τὴν ἀδράνεια, 

ἐνῶ δὲν διατηρεῖται γιὰ πολὺ χρόνο ἀπὸ τὰ γυμνάσια καὶ τὴν κίνηση; […] Ἡ δὲ εὐεξία 

τῆς ψυχῆς δὲν ἀποκτᾶται καὶ δὲν διατηρεῖται καὶ γίνεται καλύτερη, μὲ τὴ μάθηση καὶ τὴ 

μελέτη, οἱ οποῖες εἶναι κινήσεις, ἐνῷ μὲ τὴν ἀκινησία, ποὺ εἶναι ἀμελετησία καὶ ἀμάθεια, 

οὔτε μαθαίνει τίποτε καὶ ὅσα τυχὸν μάθει, τὰ λησμονεῖ; […] Ἄρα, τὸ μὲν αγαθὸ εἶναι 

κίνηση ὡς πρὸς τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, ἐνῷ τὸ κακὸ εἶναι τὸ ἀντίθετο;13 

Ἡ μάθησις, ὅμως, σύμφωνα μὲ τὸν διάλογο Μένων τοῦ Πλάτωνος, εἶναι ἀνάμνησις:  

Ἐφόσον, λοιπὸν, ὁλόκληρη ἡ φύση διέπεται ἀπὸ μιὰ ἐσωτερικὴ συγγένεια, καὶ ἡ ψυχὴ 

ἔχει ἤδη μάθει τὰ πάντα, δὲν τὴν ἐμποδίζει τίποτε, ἀπὸ τὴ στιγμή ποὺ θὰ θυμηθεῖ ἕνα 

μόνον πρᾶγμα – αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἀποκαλοῦν οἱ ἄνθρωποι μάθηση – νὰ ξαναβρεῖ ὅλα τὰ 

ἄλλα κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο, ἐφόσον, βέβαια, εἶναι ἀνδρεῖος καὶ δὲν κουραστεῖ νὰ ἐρευνᾶ· 

διότι ἡ ἔρευνα καὶ ἡ μάθηση εἶναι, στὸ σύνολό τους, ἀνάμνηση14. 

 

Ἡ διαλεκτικὴ ἐπιστήμη 

Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ καθίσταται ἱκανὴ, μέσῳ τῶν ὁρατῶν εἰκόνων 

ποὺ προσφέρει ἡ μάθησις τῶν τεσσάρων μεγίστων μαθημάτων, τῆς μουσικῆς, της 

ἀριθμητικῆς, της γεωμετρίας καὶ τῆς ἀστρονομίας, νὰ θεωρήσει, μέσῳ τῆς ἀναμνήσεως, 

τὰ ἀόρατα νοητὰ παραδείγματα, δηλαδὴ τὶς ἰδέες15. 

Τὰ τέσσερα αὐτὰ μαθήματα συγκροτοῦν τὴ βάση τοῦ θριγκοῦ ποὺ εἶναι ἡ διαλεκτικὴ 

ἐπιστήμη.  

Ὁ Πλάτων, στὸ ἕβδομο βιβλίο τῆς Πολιτείας, ἀναφέρει σχετικὰ:  

Ἄραγε, λοιπὸν, δὲν παραδέχεσαι τώρα […] ὅτι ἡ διαλεκτικὴ εἶναι, κατὰ κάποιον τρόπο, 

τοποθετημένη ψηλὰ, σὰν ἐπιστέγασμα τῶν μαθημάτων, καὶ ὅτι δὲν θὰ ἦταν σωστὸ νὰ 

τοποθετηθεῖ ἄλλο μάθημα πάνω ἀπὸ αὐτὸ, ἀλλὰ φθάσαμε ἤδη στὸ τέλος τῆς συζήτησης 

γιὰ τὰ μαθήματα;16 

Γιατί, ὅμως, ἡ διαλεκτικὴ ἐπιστήμη εἶναι ὁ θριγκὸς ὅλων τῶν μαθημάτων;  

Ἐπειδή ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης εἶναι ἡ ἀνάδειξη ἀφενὸς τῆς 

συνάφειας τῶν διαφορετικῶν μαθημάτων μεταξὺ τους καὶ ἀφετέρου τῆς συνάφειας 

 
13 ΠΛΑΤΩΝ, Θεαίτητος, 153b4-c4: τί δέ; ἡ τῶν σωμάτων ἕξις οὐχ ὑπὸ ἡσυχίας μὲν καὶ ἀργίας 

διόλλυται, ὑπὸ γυμνασίων δὲ καὶ κινήσεως ἐπὶ πολὺ σῴζεται; […] Ἡ δ’ ἐν τῇ ψυχῇ ἕξις οὐχ ὑπὸ 

μαθήσεως μὲν καὶ μελέτης, κινήσεων ὄντων, κτᾶταί τε καὶ σῴζεται καὶ γίγνεται βελτίων, ὑπὸ δ’ 

ἡσυχίας, ἀμελετησίας τε και ἀμαθίας οὔσης, οὔτε τι μανθάνει ἅ τε ἂν μάθῃ ἐπιλανθάνεται; […] 

Τὸ μὲν ἄρα ἀγαθὸν κίνησις κατά τε ψυχὴν καὶ κατὰ σῶμα, τὸ δὲ τοὐναντίον; 
14 ΠΛΑΤΩΝ, Μένων, 81d1-6: ἅτε γὰρ τῆς φύσεως ἁπάσης συγγενοῦς οὔσης, καὶ μεμαθηκυίας 

τῆς ψυχῆς ἅπαντα, οὐδὲν κωλύει ἓν μόνον ἀναμνησθέντα, ὃ δὴ μάθησιν καλοῦσιν ἄνθρωποι, 

τἆλλα πάντα αὐτὸν ἀνευρεῖν, ἐάν τις ἀνδρεῖος ᾖ καὶ μὴ ἀποκάμνῃ ζητῶν· τὸ γὰρ ζητεῖν ἄρα καὶ 

τὸ μανθάνειν ἀνάμνησις ὅλον ἐστίν. 
15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (2012), σ. 78.  
16 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία Ζ΄, στ. 534e2-5: ἆρ’ οὖν δοκεῖ σοι, […] ὥσπερ θριγκὸς τοῖς μαθήμασιν 

ἡ διαλεκτικὴ ἡμῖν ἐπάνω κεῖσθαι, καὶ οὐκέτ’ ἄλλο τούτου μάθημα ἀνωτέρω ὀρθῶς ἂν 

ἐπιτίθεσθαι, ἀλλ’ ἔχειν ἤδη τέλος τὰ τῶν μαθημάτων; 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
(ISSN: 2945-0136), ΤΕΥΧΟΣ 6, 2021  

7 
 

 

μεταξὺ τῶν μαθημάτων αὐτῶν καὶ τῆς νοητῆς φύσεως τοῦ ὄντος τοῦ νοητοῦ κόσμου. 

Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ἡ διαλεκτικὴ ἐπιστήμη ἀναδεικνύει τὴν ὁμοιότητα ποὺ συνδέει τὰ 

μαθήματα αὐτὰ μὲ τὴ νοητὴ φύση τοῦ ὄντος τοῦ νοητοῦ κόσμου.  

Ὁ Πλάτων, στὴ συνέχεια τοῦ ἴδιου βιβλίου τῆς Πολιτείας, γράφει σχετικὰ:  

Μετὰ, λοιπὸν, ἀπὸ αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα […] τὰ μαθήματα ποὺ ἔμαθαν στὴν παιδικὴ 

τους ἡλικία χωρὶς συνάφεια, θὰ πρέπει νὰ τὰ συντάξουν καὶ νὰ τοὺς τὰ παρουσιάσουν 

ἔτσι ὥστε μὲ συνοπτικὸ τρόπο νὰ διακρίνεται ἡ οἰκειότητα ποὺ ἔχουν τὰ μαθήματα μεταξὺ 

τους καὶ μὲ τὴ φύση τοῦ ὄντος […]. Καὶ εἶναι τὸ σπουδαιότερο κριτήριο […] γιὰ νὰ 

διακρίνουμε ποιὰ εἶναι ἡ διαλεκτικὴ φύση καὶ ποιὰ δὲν εἶναι· γιατὶ ὁ συνοπτικὸς 

ἄνθρωπος εἶναι διαλεκτικὸς, ἐνῷ ὁ μὴ συνοπτικὸς δὲν εἶναι17. 

Σὲ αυτὸ τὸ πλαίσιο, ἡ διαλεκτικὴ ἐπιστήμη καθιστᾶ τὴν ψυχὴ συνοπτικὴν, δηλαδὴ τῆς 

παρέχει τὴ μέθοδο τῆς ἀναγωγῆς της πρὸς τὸ νοητὸν πεδίον, ἐνῷ ταυτοχρόνως  καθαίρει 

τὸ ὄμμα της, δηλαδὴ τη διάνοιά της, ἀπὸ τὸν βόρβορον τῶν ἀπατηλῶν ἐντυπώσεων18.  

Ὁ Πλάτων, στὸ ἕβδομο βιβλίο τῆς Πολιτείας, ἀναφέρει σχετικὰ:  

Λοιπὸν […] μόνο ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος ἀκολουθεῖ αὐτὸν τὸν δρόμο καὶ πορεύεται μέσῳ 

τῆς ἀναίρεσης τῶν ὑποθέσεων, πρὸς τὴν ἴδια τὴν ἀρχὴ, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ, καὶ, 

ἐνῷ τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς ἦταν πραγματικὰ καταχωνιασμένο μέσα σὲ κάποιο βαρβαρικὸ 

βόρβορο, τὸ ἀνασύρει ἥρεμα καὶ τὸ ἀνάγει πρὸς τὰ ἐπάνω, μὲ τὴ βοήθεια καὶ τὴ 

συνεργασία στὴν περιαγωγὴ αὐτὴ, τῶν τεχνῶν γιὰ τὶς ὁποῖες συζητήσαμε διεξοδικὰ19. 

Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ συνοπτικὴ δύναμη τῆς ψυχῆς ἐνεργοποιεῖ μέσα της τὴν ἀνάμνηση καὶ 

τὴ συνακόλουθη θεωρία τοῦ νοητοῦ κάλλους τοῦ κόσμου τῶν ἰδεῶν.  

Πιὸ συγκεκριμένα, καὶ σύμφωνα μὲ ὅσα προαναφέραμε, ὁ θριγκός, δηλαδὴ τὸ 

ἐπιστέγασμα τῶν τεσσάρων μαθημάτων, συνιστᾶ τὸ ἐφαλτήριο, μέσῳ τοῦ ὁποίου, ἡ 

διάνοια τῆς ψυχῆς θὰ ἀναχθεῖ πλέον πρὸς τὰ ἄνω. Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ἡ διαλεκτικὴ 

ἐπιστήμη καθιστᾶ τὴν ψυχὴ πτερωτὴ, δηλαδὴ γεννᾶ μέσα της ἕναν νέο ἔρωτα: τὸν 

πτέρωτα. Ὁ πτέρως δηλοῖ τὴ νοητικὴ δύναμη τῆς ψυχῆς, νὰ αναχθεῖ, χωρίς ἐμπόδια, 

πρὸς τὴ θέαση τοῦ νοητοῦ κάλλους.  

Σὲ τὶ συνίσταται, ὅμως, αὐτὴ η συνοπτικὴ νοητικὴ δύναμη τῆς ψυχῆς;  

Εἶναι ἡ νοητικὴ ἐκείνη δύναμη, ἡ ὁποία ἀποκτᾶται μέσῳ τῆς καλλιέργειας τοῦ 

συναιρετικοῦ συλλογισμοῦ, μέσῳ τοῦ ὁποίου ἡ διάνοια τῆς ψυχῆς συναιρεῖ τοὺς πολλοὺς 

λόγους σὲ ἕναν λόγον. Ἡ ἀνεύρεση τοῦ κοινοῦ συνδετικοῦ λόγου μεταξὺ τῶν πολλῶν 

καὶ διαφορετικῶν μεταξὺ τους ἐννοιῶν καὶ ἡ συνακόλουθη θέαση τῆς ἑνότητος, 

προκαλεῖ στὴν ψυχὴ τὴν ἀνάμνησιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἰδέας τοῦ νοητοῦ κόσμου. Μὲ 

ἄλλα λόγια, ἡ ψυχὴ ἀναγνωρίζει, μέσῳ τῆς θέασης τῆς ἑνότητος, ἡ ὁποία συνδέει τοὺς 

 
17 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία Ζ΄, 537b9-c8: μετὰ δὴ τοῦτον τὸν χρόνον, […] τά τε χύδην μαθήματα 

παισὶν ἐν τῇ παιδείᾳ γενόμενα τούτοις συνακτέον εἰς σύνοψιν οἰκειότητός τε ἀλλήλων τῶν 

μαθημάτων καὶ τῆς τοῦ ὄντος φύσεως […] Καὶ μεγίστη γε […] πεῖρα διαλεκτικῆς φύσεως καὶ μή· 

ὁ μὲν γὰρ συνοπτικὸς διαλεκτικός, ὁ δὲ μὴ οὔ.  
18 FESTUGIERE (1975), p. 167.  
19 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία Ζ΄, 533c8-d4: οὐκοῦν […] ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος μόνη ταύτῃ πορεύεται, 

τὰς ὑποθέσεις ἀναιροῦσα, ἐπ’ αὐτὴν τὴν ἀρχήν, ἵνα βεβαιώσηται, καὶ τῷ ὄντι ἐν βορβόρῳ 

βαρβαρικῷ τινι τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα κατορωρυγμένον ἠρέμα ἕλκει καὶ ἀνάγει ἄνω, συνερίθοις καὶ 

συμπεριαγωγοῖς χρωμένη αἷς διήλθομεν τέχναις. 
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πολλοὺς λόγους, τὸ ἴχνος, δηλαδὴ τὴν εἰκόνα, τοῦ νοητοῦ κάλλους τῆς ἑνότητος τῆς 

Ἰδέας.  

Ὁ Πλάτων, στὸν διάλογο Φαῖδρος, γράφει σχετικὰ:  

Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ κατανοεῖ αὐτὸ ποὺ λέγεται στὴ μορφὴ τῆς ἔννοιας, ἡ ὁποία 

ἀνάγεται ἀπὸ τὶς πολλὲς αἰσθήσεις, γιὰ νὰ συναιρεθεῖ σὲ ἕνα, μέσῳ τοῦ συλλογισμοῦ. 

Αὐτὸ εἶναι ἡ ἀνάμνηση ἐκείνων, τὰ ὁποῖα εἶδε κάποτε ἡ ψυχὴ μας, ὅταν συμπορεύθηκε 

μὲ τὸν θεὸ καὶ ὅταν ἀνύψωσε τὸ βλέμμα πάνω ἀπὸ αὐτὰ, τὰ ὁποῖα τώρα λέμε ὅτι 

ὑπάρχουν, καὶ ἀνυψώθηκε ἐκεῖ ποὺ εἶναι ἡ ἀληθινὴ οὐσία. Γι’ αὐτὸ, λοιπὸν, δικαίως, 

μόνο ἡ διάνοια τοῦ φιλοσόφου ἀποκτᾶ πτερὰ· γιατὶ ἡ μνήμη της, ὅσο μπορεῖ, εἶναι 

πάντοτε κοντὰ σὲ ἐκεῖνα, πρὸς τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ ὁ θεὸς καὶ ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων εἶναι 

θεὸς20. 

Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, μέσῳ τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης, ἡ ψυχὴ γίνεται πλέον φιλόσοφος 

ψυχὴ, ἡ ὁποία διακατέχεται ἀπὸ τὸν πτέρωτα, δηλαδὴ τὸν ἔνθεο ἔρωτα τῆς ἀναγωγῆς 

πρὸς τὴ θέαση τοὺ νοητοῦ κάλλους. Ὁ ἔνθεος ἔρως ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα 

ἐρωτικὴ μανία καὶ συνιστᾶ τὴν προϋπόθεση τῆς ἀναγωγῆς τῆς διανοίας τῆς φιλοσόφου 

ψυχῆς πρὸς τὴ θέαση τοῦ νοητοῦ κάλλους. Μέσῳ τῆς ἐρωτικῆς μανίας, ὁ ἄνθρωπος 

γίνεται οἱονεὶ φιλόσοφος, δηλαδὴ αἰώνιος ἐραστὴς τοῦ κάλλους.  

 

Ἐπίλογος 

Σύμφωνα μὲ ὅσα προαναφέρθηκαν, ἡ πλατωνικὴ διαλεκτικὴ τοῦ ἔρωτος, ἐκδιπλώνεται 

σὲ τρεῖς φάσεις: τὴ μαιευτικὴ τέχνη, τὴν ἐσωτερικὴ διαλεκτικὴ καὶ τὴ διαλεκτικὴ 

ἐπιστήμη. Ἡ τελευταία γεννᾶ μέσα στὴν ψυχὴ τὸν ἔνθεο ἔρωτα τῆς ἀναγωγῆς πρὸς τὴ 

θέαση τοῦ νοητοῦ κάλλους. Ἔτσι, μέσῳ των τριῶν αὐτῶν μεταμορφώσεων, ἡ 

πλατωνικὴ διαλεκτικὴ του ἔρωτος ἀναδεικνύει τὴν κατεξοχὴν ἐρωτικὴ φύση τῆς 

πλατωνικῆς φιλοσοφίας, ποὺ πορεύεται πρὸς τὸ ὑπέρτατο ἐρωτικὸ ἀντικείμενο, τὴν 

ἰδέα καὶ τὴν ἀποκορύφωσή της, τὴν Ἰδέα τοῦ Ἀγαθοῦ μὲ συγγενῆ μέσα: τὴν ἐρώτηση, 

τὴν ἀνάμνηση καὶ τὴ συνακόλουθη θεωρία τῆς ἰδέας.  
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