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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Σν δήηεκα ηεο γλψζεο θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηνλ Πιάησλα απφ ηνπο πξψηκνπο 

δηαιφγνπο. ηα πεξηζζφηεξα έξγα ηεο πξψηκεο ζπγγξαθηθήο ηνπ πεξηφδνπ ζέηεη 

ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εχξεζε ηεο νπζίαο ελλνηψλ 

φπσο είλαη ε αξεηή θαη ε δηθαηνζχλε. Απηά ηα εξσηήκαηα παίξλνπλ ζπλήζσο ηε 

κνξθή «ηη είλαη ην ρ;» ή «ηη είλαη ρ;».  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο θαη πξηλ ηνλ Μέλσλα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα νξηζηεί κηα 

κέζνδνο πνπ ζα καο νδεγεί ζηελ γλψζε ηεο νπζίαο ησλ πξαγκάησλ. Ο σθξάηεο ζε 

φινπο απηνχο ηνπ δηαιφγνπο πξνθαζίδεηαη φηη δελ γλσξίδεη ηίπνηα θαη φηη ν ίδηνο 

ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζνθφ, φπσο ηνλ ραξαθηήξηδαλ πνιινί ηφηε, αθξηβψο επεηδή έρεη 

γλψζε απηήο ηνπ ηεο άγλνηαο. Ζ άγλνηα απηή, φλησο, ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ 

εμέιημε ησλ δηαιφγσλ θαζψο πξνηξέπεη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ λα αλαδεηήζνπλ 

νξηζκνχο γηα ηηο έλλνηεο πνπ ηίζεληαη ππφ ζπδήηεζε. Ζ αλάγθε, δειαδή, εχξεζεο 

νξηζκνχ ησλ ελλνηψλ είλαη επίζεο εκθαλήο ζηα πξψηα έξγα ηνπ Πιάησλα.  

ηνπο πξψηκνπο δηαιφγνπο νη ζπλνκηιεηέο ηνπ σθξάηε ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη 

σο εηδηθνί ζε θάπνηα ζέκαηα, (φπσο ν Μέλσλ πνπ ζεσξείηαη εηδηθφο σο πξνο ηελ 

αξεηή). Όηαλ ν σθξάηεο, πνπ πξνθαζίδεηαη πιήξε άγλνηα γηα ηα ππφ ζπδήηεζε 

δεηήκαηα, ηνπο πξνηξέπεη κε ηελ βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ηνπ ειέγρνπ, λα απνθαλζνχλ 

γηα απηά πνπ δηαηείλνληαη πσο γλσξίδνπλ, απνθαιχπηεηαη ζηαδηαθά πσο δελ 

γλσξίδνπλ νπζηαζηηθά ηίπνηα γηα ην ζέκα ηνπ νπνίνπ ζεσξνχληαη εηδήκνλεο. Χο εθ 

ηνχηνπ είλαη αλίθαλνη λα πξνζδψζνπλ έλαλ νξηζκφ ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη θαη ε 

ζπδήηεζε θαηαιήγεη ζε απνξία.  

Μπνξεί ζηα πξψηα έξγα  ηνπ Πιάησλα πξνθχπηνπλ δεηήκαηα κεζφδνπ σο πξνο 

ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο ηεο νπζίαο ησλ πξαγκάησλ αιιά δελ πξνηείλεηαη κηα 

ζεσξία ηεο γλψζεο νχηε θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηνλ Πιάησλα ην πψο ε γλψζε γεληθά 

απνθηάηαη. Αθφκα, νχηε ελδείμεηο γηα ην πσο ζπλδέεηαη κε άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο 

είλαη ε αίζζεζε, ε ζθέςε θαη ε γλψκε έρνπκε. Απφ ηνλ Μέλσλα θαη έπεηηα, φκσο, ν 

Πιάησλ θαηαπηάλεηαη θαη κε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηε γλψζε. Ζ εμέιημε ηεο 

ζθέςεο ηνπ πξνθαλψο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα απαληήζεη ζην πψο είλαη δπλαηφλ 

λα έρνπκε γεληθψο γλψζε θαη πψο ε γλψζε ζπλδέεηαη κε ηελ αιεζή γλψκε (νξζή 

δφμα).  
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Απηέο νη εξσηήζεηο επηδέρνληαη ζπζηεκαηηθήο εμέηαζεο, ζηελ νπνία ζα πξνβνχκε 

φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζην παξφλ θείκελν εζηηάδνληαο ζε ηξεηο δηαιφγνπο, πνπ 

εκείο ζεσξνχκε ηνπο πην ζεκαληηθνχο σο πξνο ηα γλσζηνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζα 

εμεηάζνπκε, θαη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηξεηο ζπγγξαθηθέο πεξηφδνπο ηεο 

πιαησληθήο ζπγγξαθήο αληίζηνηρα. Απηνί είλαη: ν Μέλσλ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 

έξγα ηεο πξψηκεο ζπγγξαθηθήο πεξηφδνπ, ε Πνιηηεία πνπ είλαη έλα απφ ηα έξγα ηεο 

κέζεο πεξηφδνπ θαη ν Θεαίηεηνο πνπ ζεσξείηαη έξγν ηεο χζηεξεο ζπγγξαθηθήο 

πεξηφδνπ ηνπ Πιάησλα. 

Πξφζεζε καο εδψ είλαη λα αλαπηχμνπκε φζν ην δπλαηφλ πην επαξθψο θαη 

νινθιεξσκέλα ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Πιάησλα φζνλ αθνξά ζηε γλψζε θαη ζηελ 

δηάθξηζε ηεο απφ ηελ δφμα, πνπ γίλεηαη ζε απηνχο ηνπο δηαιφγνπο, λα δνχκε ζηαδηαθά 

ηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο ηνπο φζνλ αθνξά ζε απηά ηα δεηήκαηα θαη λα εμεηάζνπκε ην 

θαηά πφζν ν Πιάησλ θαηαθέξλεη λα δψζεη έλαλ νξηζκφ γηα ηε γλψζε.   
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Ζ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΖ ΓΝΧΖ ΣΟΝ ΜΔΝΧΝΑ 

 

Ο Μέλσλ ή πεξί αξεηήο πεηξαζηηθόο
1
 είλαη έλαο δηάινγνο ζηνλ νπνίν ν σθξάηεο 

θαη ν λεαξφο αξηζηνθξάηεο Μέλσλ αλαδεηνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο αξεηήο. Όπσο θαη 

ζηνπο δηαιφγνπο, πνπ πξνεγνχληαη ηνπ Μέλσλα, ν σθξάηεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

έιεγρν
2
 σο κεζνδνινγηθφ κέζν ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη δεηά απφ ηνλ λεαξφ 

ζπλνκηιεηή ηνπ λα νξίζεη κηα έλλνηα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηελ έλλνηα ηεο 

αξεηήο. Ο Μέλσλ αξρηθά ζεσξεί φηη κπνξεί λα νξίζεη ηελ αξεηή δίρσο πξφβιεκα 

αιιά νη ζπλερείο εξσηήζεηο ηνπ σθξάηε ηνλ νδεγνχλ λα θάζθεη θαη λα αληηθάζθεη 

κέρξη πνπ θαηαιήγεη ζε αδηέμνδν. Απηή είλαη νη θαηάζηαζε ηεο απνξίαο, ζηελ νπνία 

θαηαιήγνπλ φινη νη πξψηκνη δηάινγνη ηνπ Πιάησλα
3
. Ο Μέλσλ, φκσο, αλ θαη 

απνξεηηθφο είλαη σζηφζν έλαο κεηαβαηηθφο δηάινγνο επεηδή ζε απηφλ δηαθξίλνπκε 

ηελ απαξρή κηαο κεζφδνπ θαη κίαο ζεσξίαο γηα ηελ γλψζε ή νπνία ζα εμειηρζεί θαη ζα 

ζπζηεκαηνπνηεζεί ζηνπο επφκελνπο δηαιφγνπο. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην βήκα ηεο 

πιαησληθήο δηαιεθηηθήο. Δπηπιένλ, νη ζεσξίεο πνπ ππεξαζπίδεηαη ν Πιάησλ ζ' απηφ 

ηνλ δηάινγν δηαηππψλνληαη κε πην ξεηφ ηξφπν απ' φ,ηη ζηνπο πξνεγνχκελνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο θαη ηε δηάθξηζε κεηαμχ γλψζεο θαη αιεζνχο 

δφμαο, ηηο νπνίεο πξνηείλεη ν Πιάησλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ είδε λα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ νξηζκνχ δηαθφξσλ ελλνηψλ ζηνπο 

πξνεγνχκελνπο δηαιφγνπο
4
. Δδψ αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη θαη ε ζεσξία ησλ Ηδεψλ ε 

νπνία εκθαλίδεηαη απφ ηνλ Φαίδσλα θαη έπεηηα.  

 

I. Ζ οςζία ηηρ απεηήρ 

 

Ο δηάινγνο μεθηλά κε ηνλ λεαξφ Μέλσλα λα ξσηά ηνλ σθξάηε αλ ε αξεηή κπνξεί 

λα δηδαρζεί (70a1-2). Ο σθξάηεο απνθξίλεηαη πσο δελ γλσξίδεη ηελ απάληεζε ζε 

                                                           
1

 Οξηζκέλνη απφ ηνπ πξψηκνπο δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλα νλνκάζηεθαλ πεηξαζηηθνί ιφγσ ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ γίλεηαη κέζα ζε απηνχο λα νξηζζεί κηα εζηθή έλλνηα. Λέγεηαη πσο ηελ νλνκαζία απηή 

ηνπο ηελ έδσζε ν Θξάζπιινο θαηά ηνλ 1
ν
 κ. Υ. αηψλα.   

2
 Ο έιεγρνο είλαη κηα δηαδηθαζία έξεπλαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο εξσηαπνθξίζεηο. Δίλαη ν ηξφπνο ηνπ 

σθξάηε λα ζέηεη ππφ εμέηαζε ηνπο νξηζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζπλνκηιεηέο ηνπ.  
3
 ηνπο Πξψηκνπο  ή σθξαηηθνχο  δηάινγνπο εληάζζνληαη νη : Δπζύθξσλ, Πξσηαγόξαο, Δπζύδεκνο, 

Γνξγίαο, Λύζηο, Λάρεο, Ιππίαο Μείδσλ, Απνινγία, Κξαηύινο θ.α.  
4
„The Principle of the Priority of Knowledge What‟ (PKW): δεο Gail Fine. «Inquiry in the Meno», 

Plato on Knowledge and Forms, Oxford Selected Essays, Oxford University Press, USA, 2003, ζ. 44 

ζεκ. 1.  
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απηφ θαζψο δελ γλσξίδεη θαζφινπ (ην παξάπαλ) ηη είλαη ε αξεηή (71b3-4). Παξφια 

απηά πξνζπκνπνηείηαη λα εξεπλήζεη καδί κε ηνλ Μέλσλα απηφ ην δήηεκα
5
. Φαίλεηαη, 

εδψ, πσο ν σθξάηεο θάλεη κία δηάθξηζε κεηαμχ νπζίαο θαη πνηόηεηαο δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξψηε: Αλ αγλννχκε ηελ νπζία ελφο πξάγκαηνο είλαη αδχλαην 

λα γλσξίζνπκε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ. Ζ Gail Fine 

αλαθέξεηαη ζε απηφ νλνκάδνληάο ην «αξρή ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο γλψζεο ηνπ ηί» 

(ΠΓΣ)
6
. Ο Nicholas White ζεσξεί πσο δε κπνξνχκε λα πνχκε πνιιά γηα απηήλ ηε 

δηάθξηζε επεηδή κπνξεί λα εξκελεπηεί  κε πνιινχο ηξφπνπο θαζψο δελ έρνπκε απφ 

ηνλ Πιάησλα πιήξε εηθφλα ηεο. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη πσο ν Πιάησλ, αλ θαη 

αλαθέξεη ζπρλά ηηο ιέμεηο ηί θαη πνῖνλ ζε πξψηκνπο δηαιφγνπο ηνπ
7
, ην θάλεη κε 

ηξφπν πνπ δείρλεη φηη ε νξνινγία ηνπ δελ είλαη ζπλεπήο
8
. Πξέπεη ινηπφλ λα δνχκε γηα 

πνην ιφγν ν Πιάησλ εηζάγεη ζηνλ Μέλσλα απηφ ηνλ δηαρσξηζκφ, πνηα δειαδή είλαη ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ. H Fine ζπκθσλεί κε ηνλ White σο πξνο ην φηη ν δηαρσξηζκφο απηφο 

είλαη ζρεηηθά αζαθήο αιιά επηκέλεη πεξηζζφηεξν σο πξνο ην πψο κπνξεί λα 

εξκελεπηεί ε ΠΓΣ. Λέεη φηη αλ αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ φξν «αξεηή» ε ΠΓΣ  ζα έρεη 

ηελ εμήο κνξθή : «Αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη θαζφινπ ηί είλαη ην ρ , απηφο δε κπνξεί λα 

γλσξίζεη θάηη ζρεηηθά κε ην ρ». Ζ Fine δίλεη ηξείο πηζαλέο εθδνρέο γηα ην ηη κπνξεί λα 

ελλνεί ν σθξάηεο κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ πξφηαζε: 

α) «Αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη θαζφινπ ηη είλαη ην ρ, -δελ έρεη θαζφινπ γλψκεο γηα ην ρ 

– ηφηε απηφο δε κπνξεί λα πεη ηίπνηα γηα ην ρ». 

Απηή ε εθδνρή απνξξίπηεηαη επεηδή δε κνηάδεη εχινγν ν σθξάηεο λα ελλνεί θάηη 

ηέηνην θαζψο ν ίδηνο θαίλεηαη λα έρεη θάπνηεο αληηιήςεηο θαη γλψκεο σο πξνο ηελ 

αξεηή. Γειαδή, δελ αξλείηαη φηη έρεη θάπνηεο γλψκεο γηα ηελ αξεηή, απιψο 

ππνζηεξίδεη φηη δελ γλσξίδεη «ηί είλαη ε αξεηή», δειαδή δελ γλσξίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο. 

Απηφ καο θέξλεη ζηελ δεχηεξε εθδνρή πνπ έρεη σο εμήο :  

                                                           
5
 Ζ άξλεζε ηεο γλψζεο απφ ην σθξάηε είλαη ραξαθηεξηζηηθή φρη κφλν ζηνπο πξψηκνπο δηαιφγνπο 

ηνπ Πιάησλα αιιά θαη ζε επφκελνπο δηαιφγνπο. Τπάξρεη δηρνγλσκία αλάκεζα ζηνπο εξκελεπηέο σο 

πξνο ην ιφγν πνπ ζπκβαίλεη απηφ. Οη πεξηζζφηεξνη ιέλε φηη πξνζπνηείηαη ηελ άγλνηα γηα λα ελζαξξχλεη 

ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ λα αλαδεηήζνπλ ηελ αιήζεηα ελψ άιινη ιέλε φηη, φλησο, ζεσξεί φηη δελ γλσξίδεη 

θαη πσο θαηέρεη κφλν αιεζείο γλψκεο. Χζηφζν, ε εμέιημε ησλ δηαιφγσλ θαίλεηαη λα δείρλεη πσο 

γλσξίδεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα θαη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ. Γηα εθηεηακέλε αλάιπζε απηνχ ηνπ 

δεηήκαηνο βι. Gregory Vlastos. «Socrates Disavowal of Knowledge», Plato 1. Metaphysics and 

Epistemology,  Gail Fine (επ.), Oxford University Press, 1999,ζ. 64 -92. 
6
Βι. Gail Fine ,«Inquiry in the Meno», p. 45.  

7
 ηνλ Δπζύθξσλα ν Πιάησλ δηαρσξίδεη κεηαμχ νὐζίαο θαη πάζνπο (11a -b). 

8
 Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, Indianapolis, Hackett, 1976, ζ. 36.  
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β) «Αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη θαζφινπ ηνλ νξηζκφ ηνπ ρ , απηφο δε κπνξεί λα πεη 

ηίπνηα γηα ην ρ». 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθδνρή κνηάδεη λα απνδίδεη πην πηζηά απηφ πνπ ίζσο ελλνεί ν 

σθξάηεο, αιιά θαίλεηαη λα απηναλαηξείηαη ιφγσ ηνπ φηη αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη 

ηνλ νξηζκφ ηνπ ρ, θαη άξα δελ κπνξεί λα κηιήζεη θαζφινπ γηα απηφ, ε δπλαηφηεηα 

έξεπλαο ηνπ ρ αθπξψλεηαη.  

Δλ ηέιεη, ίζσο, ε παξαθάησ κνξθή λα είλαη απηή πνπ, θαηά ηελ Fine, εμππεξεηεί 

ηνλ σθξάηε:  

γ) «Αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη θαζφινπ ηνλ νξηζκφ ηνπ ρ , απηφο δε κπνξεί λα γλσξίζεη 

ηίπνηα γηα ην ρ».  

Δδψ ην ξήκα «γλσξίδσ» απαληάηαη θαη ζηελ ππφζεζε θαη ζηελ απφδνζε, αθξηβψο 

φπσο θαη ζηελ δηαηχπσζε ηεο ΠΓΣ. Ζ ηξίηε εθδνρή καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κηιήζνπκε γηα ηελ αξεηή ρσξίο λα μέξνπκε ηί είλαη θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα 

πξνβνχκε ζηελ έξεπλα σο πξνο ηελ νπζία ηεο, αλ νη γλψκεο πνπ έρνπκε γηα απηήλ 

είλαη επαξθείο θαη θαηάιιειεο. Ζ Fine ππνζηεξίδεη πσο ν Πιάησλαο δελ θαίλεηαη λα 

δηαθξίλεη κεηαμχ ηεο β) θαη ηεο γ) εθδνρήο αιιά, κε φπνηνλ ηξφπν θαη λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ ΠΓΣ είλαη βέβαην πσο ν σθξάηεο δελ δηαηείλεηαη πσο γλσξίδεη ηί 

είλαη ε αξεηή, δελ έρεη δειαδή λα καο δψζεη έλαλ νξηζκφ γηα απηήλ
9
. 

ην δηάινγν, γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε φηη ε νπζία πξνεγείηαη ηεο πνηφηεηαο 

θαη φρη ην αληίζεην, ν σθξάηεο πξνβαίλεη ζε κηα αλαινγία ρξεζηκνπνηψληαο σο 

παξάδεηγκα ηνλ ίδην ηνλ Μέλσλα: Αλ θάπνηνο δε γλσξίδεη πνηνο είλαη ν Μέλσλ δε 

κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε θαη ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε. Απηή ε 

αλαινγία κνηάδεη ίζσο λα κελ πεηπραίλεη ην ζθνπφ ηεο θαζψο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εκπεηξία, απφ ηελ νπνία κπνξνχκε λα κάζνπκε, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αλ ν 

Μέλσλ είλαη φκνξθνο ή αξηζηνθξαηηθήο θαηαγσγήο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα 

γλσξίδνπκε πνηνο είλαη. 

 Όπσο ππνδεηθλχεη ν White, αλ ζέινπκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην αλ απηά πνπ 

κάζακε γηα ηνλ Μέλσλα αιεζεχνπλ ζα πξέπεη λα ηνλ γλσξίζνπκε νη ίδηνη, λα δνχκε 

πνηνο είλαη. Καηά αλάινγν ηξφπν δε ζα πξέπεη λα βαζηδφκαζηε ζε απηά πνπ αθνχκε 

γηα έλα δήηεκα, παξά λα είκαζηε ζε ζέζε νη ίδηνη λα ην εμεηάζνπκε. Όζνλ αθνξά 

ζηνλ Μέλσλα, ζα πξέπεη λα πάκε λα ηνλ εμεηάζνπκε. Θα πξέπεη δειαδή αξρηθά λα 

ηνλ βξνχκε θαη γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη, θαηά κηα έλλνηα, λα μέξνπκε πνηνο είλαη. 

                                                           
9
 Οη ηξείο εξκελείεο πνπ δίλεη ε Fine γηα ηελ ΠΓΣ ζα καο θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ εμήγεζε ηνπ 

παξαδφμνπ , γηα απηφ θαη ηηο παξνπζηάδσ εδψ. Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 45-47.  
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Γηα ην ιφγν απηφ ν White ζεσξεί πσο πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηί κπνξεί λα εηπσζεί πνπ 

λα καο βνεζήζεη λα βξνχκε ηνλ Μέλσλα θαη λα ηνλ εμεηάζνπκε. Απηφ δείρλεη πσο 

ππάξρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο -δειψζεηο πνπ απαληνχλ ζηελ εξψηεζε 

ηνπ «ηί είλαη» ην πξάγκα πνπ ςάρλνπκε. Αλ ζηε ζέζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ 

Μέλσλα βάινπκε ηηο Ηδέεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αξεηή πνπ εξεπλάηαη ζηνλ παξφληα 

δηάινγν ηφηε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο αλ γλσξίδνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο 

αξεηήο είκαζηε ζε ζέζε λα ηελ εξεπλήζνπκε ψζηε λα βξνχκε ηελ νπζία ηεο 
10

.  

Φαίλεηαη ινηπφλ πσο εδψ εηζάγεηαη απφ ηνλ Πιάησλα κηα κεζνδνινγηθή αξρή 

πνπ επηηξέπεη θαη' απηφλ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Ο White ζπκθσλεί σο πξνο απηφ, 

επηζεκαίλνληαο πσο ζηνλ Δπζύθξσλα ε δηάθξηζε κεηαμχ νπζίαο θαη πάζνπο δελ έρεη 

επηζηεκνινγηθφ βάξνο, ελψ ζηνλ Μέλσλα ε δηάθξηζε κεηαμχ ηί θαη πνῖνλ ρξεζηκεχεη 

πιένλ σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν. Ζ αλάγθε ελφο νξηζκνχ, πνπ ηίζεηαη εδψ, κπνξεί 

λα εμππεξεηεί θάπνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ δπν ζθνπνχο: α) Ο νξηζκφο κηαο ηδέαο 

ιεηηνπξγεί σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ηεο ή β) καο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε ηελ ηδέα θαη λα παξαηεξήζνπκε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ γλσξίδακε θαη πνπ δελ πξνθχπηνπλ ζπκπεξαζκαηηθά απφ 

ηνλ νξηζκφ. Ο Πιάησλ δελ μεθαζαξίδεη εδψ πνηνλ ζθνπφ έρεη ζην κπαιφ ηνπ
11

.  

 

II. Σο παπάδοξο ηηρ γνώζηρ 

 

Καηά ηελ πνξεία ηνπ δηαιφγνπ, ν Μέλσλ απνπεηξάηαη ηέζζεξηο θνξέο αλεπηηπρψο 

λα δψζεη έλα νξηζκφ γηα ηελ αξεηή. Ο σθξάηεο ηνλ αληηθξνχεη θάζε θνξά κε ηε 

κέζνδν ηνπ ειέγρνπ θαη έηζη ν δηάινγνο θαηαιήγεη ζε απνξία, φπσο νη πξνεγνχκελνη. 

Ζ δηαθνξά, φκσο, απηνχ ηνπ δηαιφγνπ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο είλαη πσο δελ 

ηειεηψλεη ζε απηφ ην ζεκείν. Αληίζεηα, εδψ ν Μέλσλ δηαηππψλεη κηα ζεκαληηθή 

αληίξξεζε φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηά καο λα γλσξίζνπκε ηελ αξεηή. Απηφ ην 

ζεκείν ηνπ δηαιφγνπ έρεη ιάβεη απφ ηνπο εξκελεπηέο δηάθνξνπο ηίηινπο πνπ 

απνδίδνπλ φκσο ην ίδην λφεκα: «παξάδνμν ηνπ Μέλσλα», «παξάδνμν ηεο γλψζεο», 

«παξάδνμν ηεο έξεπλαο» θ.ά. 
12

: 

                                                           
10

 Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 37. 
11

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 38. 
12

 Ο White ζεσξεί ζεκαληηθφ λα επηζεκάλεη πσο, αλ θαη πνιινί εξκελεπηέο ην νλνκάδνπλ «παξάδνμν 

ηνπ καζεηή» (learner‟s paradox) εληνχηνηο δε ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε αιιά κε ηελ έξεπλα θαη ηελ 

επηηπρή ηεο έθβαζε. Ζ αληίξξεζε ηνπ Μέλσλα παξνπζηάζηεθε σο εκπφδην ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν 

ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά ζηε  γλψζε ηεο αξεηήο. Ο ίδηνο αλαθέξεηαη ζην ελ ιφγσ ρσξίν νλνκάδνληαο 
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ΜΔΝ. Καη κε πνηνλ ηξόπν, Σσθξάηε, ζα εξεπλήζεηο θάηη ην νπνίν δελ μέξεηο 

θαλ ηη είλαη; Πνην πξάγκα ζα βάιεηο ζην λνπ ζνπ λα ην εξεπλήζεηο από απηά 

πνπ δελ μέξεηο; Αιιά θαη ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε πνπ ην εληνπίζεηο, πώο ζα 

μέξεηο όηη απηό είλαη εθείλν πνπ εζύ αγλννύζεο ; (80d5-8)  

Χ. Καηαιαβαίλσ, Μέλσλα, απηό πνπ ζέιεηο λα πεηο. Βιέπεηο κε πνηνλ ηξόπν 

αξρίδεηο λα επηθαιείζαη ην ζθεπηηθό εθείλσλ πνπ ζπλερώο ακθηζβεηνύλ θαη 

ιέλε όηη θαλείο δε κπνξεί λα εξεπλήζεη νύηε απηό πνπ μέξεη νύηε απηό πνπ δελ 

μέξεη; Γηόηη θαλείο δε ζα εξεπλνύζε απηό πνπ μέξεη, αθνύ ην μέξεη θαη δελ 

ππάξρεη θακία αλάγθε δηεξεύλεζεο ηνπ, νύηε απηό πνπ δελ μέξεη, αθνύ δελ 

μέξεη ηη αθξηβώο λα εξεπλήζεη
13

 (80e1-6). 

 

Ο Μέλσλ εδψ ζέηεη ηξία εξσηήκαηα ζηνλ σθξάηε: 

1. Πψο κπνξνχκε λα εξεπλήζνπκε θάηη πνπ δελ γλσξίδνπκε; 

2. Πψο είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην πνην αθξηβψο πξάγκα ζα εξεπλήζνπκε αλάκεζα         

ζε απηά πνπ δελ γλσξίδνπκε; 

3. Πψο κπνξνχκε λα μέξνπκε αλ απηφ πνπ βξήθακε είλαη ζίγνπξα απηφ πνπ 

αλαδεηνχζακε; 

Ζ πξψηε εξψηεζε είλαη αλαδηαηχπσζε απηήο ηνπ σθξάηε ζηελ αξρή ηνπ 

δηαιφγνπ, φηαλ ηνλ ξψηεζε ν Μέλσλ αλ κπνξεί λα ηνπ δηδάμεη ηελ αξεηή. Ο Taylor 

ηελ αγλνεί, ζεσξψληαο πσο ε αληίξξεζε ηνπ Μέλσλα ζπλνςίδεηαη ζηα δπν επφκελα 

εξσηήκαηα
14

. Δληνχηνηο, εκείο ζεσξνχκε φηη ππάξρεη ιφγνο πνπ επαλαδηαηππψλεηαη 

εδψ ε εξψηεζε θαζψο πιένλ έρεη άιιν θνξηίν, κεηά ηελ απνηπρία ηνπ Μέλσλα λα 

νξίζεη ηελ αξεηή. Φαίλεηαη, επίζεο, πσο ν Μέλσλ δελ ηεο είρε δψζεη αξρηθά ηε 

ζεκαζία πνπ έπξεπε αιιηψο ζα είρε ζέζεη ην παξάδνμν απφ ηελ αξρή ηνπ δηαιφγνπ. Ζ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ, πνπ πεγάδεη απ' ην γεγνλφο φηη είλαη καζεηήο ηνπ Γνξγία θαη άξα 

αλεξρφκελνο ζνθηζηήο, ηνλ θάλεη λα πηζηεχεη πσο κπνξεί λα βξεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

αξεηήο θαη σο εθ ηνχηνπ δε δίλεη ζηελ αξρή ηελ δένπζα ζεκαζία ζηηο ελζηάζεηο ηνπ 

σθξάηε.   

                                                                                                                                                                      
«ην παξάδνμν ηεο έξεπλαο» (the Paradox of Inquiry)·Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, 

ζ. 43. 
13

Πιάησλ. Μέλσλ, κηθ Η. Πεηξάθεο, εθδφζεηο Πφιηο, 2008. 
14

 C. C. W. Taylor,«Plato‟s Epistemology», The Oxford Handbook of Plato, G. Fine (επ.), Oxford 

University Press, 2008, ζ. 169.  
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Ο Taylor εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην ηξίην εξψηεκα, ζεσξψληαο πσο κηα 

πξψηε απάληεζε ζα ήηαλ φηη ν ζρεκαηηζκφο ηεο ίδηαο ηεο εξψηεζεο καο πξνζδηνξίδεη 

(specify) θαη ηελ αληίζηνηρε ζσζηή απάληεζε, κε ηελ έλλνηα πσο αλ ξσηήζνπκε π.ρ. 

«πνηνο είλαη ν δνινθφλνο ηνπ κηζ;» ζεκαίλεη φηη θάπνηνο απάληεζε ζσζηά ζε απηήλ 

ηελ εξψηεζε φηαλ αλαγλψξηζε σο δνινθφλν έλα πξφζσπν γηα ην νπνίν είλαη αιήζεηα 

φηη ζθφησζε ηνλ κηζ. Απηή ε απάληεζε, σζηφζν, είλαη πξνβιεκαηηθή φηαλ ε 

εξψηεζε απνηειεί απφ κφλε ηεο απαίηεζε γηα έλαλ πξνζδηνξηζκφ (specification), 

φπσο ζηελ εξψηεζε «ηί είλαη ε αξεηή;». Ο Taylor ζεσξεί φηη, αλ θαη είλαη δχζθνιν, 

ην ηξίην εξψηεκα κπνξεί λα απαληεζεί
15

.  

Ο σθξάηεο απαληά ζηνλ Μέλσλα δίλνληαο ζηελ αληίξξεζή ηνπ κνξθή 

δηιήκκαηνο. Ζ Fine κε ηε ζεηξά ηεο, δίλεη ζην δίιεκκα απηφ ηελ εμήο κνξθή 

επηρεηξήκαηνο
16

:  

1. Γηα θάζε ρ, θάπνηνο γλσξίδεη ή δε γλσξίδεη ην ρ. 

2. Αλ θάπνηνο γλσξίδεη ην ρ, απηφο δε κπνξεί λα εξεπλήζεη ην ρ. 

3. Αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη ην ρ, απηφο δε κπνξεί λα εξεπλήζεη ην ρ.  

4. πλεπψο, είηε θάπνηνο γλσξίδεη είηε φρη ην ρ, απηφο δε κπνξεί λα 

εξεπλήζεη ην ρ.  

Παξαηεξνχκε πσο ν Μέλσλ ζηελ αληίξξεζή ηνπ δελ αλαθέξεη ηελ πξφηαζε 2. ηνπ 

επηρεηξήκαηνο, ελψ ν σθξάηεο αγλνεί παληειψο ηελ ηξίηε εξψηεζε ηνπ Μέλσλα. 

Αθφκα, φπσο παξαηεξεί ε Fine, ην παξάδνμν δελ ακθηζβεηεί γεληθά ηελ ηθαλφηεηα 

γηα απφθηεζε γλψζεο παξά κφλν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ηνλ σθξάηε. Ζ ίδηα ζεσξεί πσο ν Πιάησλ αθήλεη αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα 

απνθηήζνπκε γλψζε κε άιινπο ηξφπνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα θαη λα 

γλσξίζνπκε θαη άιια πξάγκαηα εθηφο απφ ηελ αξεηή -πνπ είλαη θαζνιηθή ηδέα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα πνηνο είλαη ν Μέλσλ θαη ηνλ δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ Λάξηζα 
17

.  

Ζ Fine επηθεληξψλεηαη ζηηο πξνθείκελεο 2. θαη 3. Τπνζηεξίδεη πσο αλ θαη ην 

επηρείξεκα θαίλεηαη έγθπξν δε κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη θαη νξζφ. Όζνλ αθνξά 

ζηε 2., ν σθξάηεο δε καο ιέεη ηίπνηα παξαπάλσ σο πξνο απηήλ ηελ παξαδνρή θαη δε 

καο δηαζαθελίδεη γηα πνην ιφγν λα κελ εξεπλήζνπκε θάηη πνπ μέξνπκε, θαζψο ζα 

κπνξνχζακε λα επηζπκνχκε λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα απηφ κέζσ ηεο έξεπλαο. 

                                                           
15

Βι. C. C. W. Taylor. «Plato‟s Epistemology», ζ. 169.  
16

 Ζ Fine δε ζηέθεηαη θαζφινπ ζηηο αξρηθέο εξσηήζεηο ηνπ Μέλσλα πξνο ην σθξάηε φπσο θάλεη ν 

Taylor αιιά εζηηάδεη φιε ηεο ηελ πξνζνρή ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ δηιήκκαηνο ηεο γλψζεο απφ ηνλ 

σθξάηε. 
17

Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», Plato on Knowledge and Forms, Oxford Selected Essays, 

Oxford University Press, USA, 2003, ζ. 52 ζεκ. 21. 
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πλεπψο, ε 2. κνηάδεη ιαλζαζκέλε. Σν ίδην, φκσο, θαίλεηαη λα είλαη, θαηά ηελ Fine, 

θαη ε 3., αλ ππνζέζνπκε φηη ην λα έρεηο πιήξε άγλνηα γηα ην ρ είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα 

ζηεξείζαη γλψζεο. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα έρεη αιεζείο γλψκεο γηα ην ρ ηέηνηεο πνπ 

λα επαξθνχλ ψζηε λα ην εξεπλήζεη
18

. 

Απηή ε απάληεζε ζρεηίδεηαη κε ηε (γ) εθδνρή ηεο ΠΓΣ, πνπ πεξηγξάςακε ζην 

θεθάιαην I, θαη  πνπ ππνζηεξίδεη πσο θάπνηνο κπνξεί λα έρεη αιεζείο γλψκεο γηα ην ρ 

ρσξίο λα γλσξίδεη ηη είλαη ην ρ. Ζ Fine είλαη ηεο άπνςεο φηη ε πξνθείκελε 3. είλαη 

απηή πνπ απαζρνιεί ηνλ σθξάηε πεξηζζφηεξν. Σελ 2. δελ ηελ απνξξίπηεη πνπζελά 

ξεηά, νπφηε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηελ απνδέρεηαη σο νξζή. Ζ 3. φκσο είλαη 

απηή πνπ, αλ ηελ αθπξψζεη, ζα ιχζεη ην παξάδνμν θαη γηα απηφ ηνλ απαζρνιεί
19

. 

Απηή είλαη θαη ε πξνθείκελε πνπ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη απαζρνιεί θαη ηνλ 

ίδην ηνλ Πιάησλα, αλ πάξεη ζηα ζνβαξά ηελ απφξξηςε ηεο γλψζεο απφ ηνλ σθξάηε.   

Απηφ ζην νπνίν ζπκθσλνχλ ν Taylor θαη ν White είλαη πσο ν σθξάηεο 

κεηαρεηξίδεηαη ηελ αληίξξεζε ηνπ Μέλσλα φρη σο έλα απιφ ζφθηζκα αιιά σο έλα 

ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ε ιχζε ηνπ απαηηεί κηα ξηδηθή ιχζε. Ο White ππνζηεξίδεη φηη 

ν ιφγνο πνπ ν σθξάηεο βιέπεη ην παξάδνμν σο ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη πσο 

ζπλδέεηαη κε ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ζηηο Ηδέεο θαη ζηνπο 

νξηζκνχο. Θεσξεί πσο ν Πιάησλ, ζηνπο πξψηκνπο δηαιφγνπο ηνπιάρηζηνλ, θαίλεηαη 

λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο νξηζκνχο γηα λα νδεγεζεί ζηηο Ηδέεο θαη ην αληίζηξνθν, πξάγκα 

πνπ είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθφ. Γηα λα ην πνχκε αιιηψο, νη γλσζηνινγηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε σο ηψξα ν Πιάησλ δελ ηνλ έδεηρλαλ λα έρεη μεθαζαξίζεη 

πνηνί είλαη νη ζηφρνη ηνπ θαη απηφ επέηξεςε ηελ εκθάληζε ηνπ παξαδφμνπ ζ' απηφλ 

εδψ ηνλ δηάινγν
20

. 

Ο White είλαη ηεο άπνςεο πσο ν Πιάησλ δελ θαηαθέξλεη λα δηαθξίλεη κεηαμχ ηεο 

εχξεζεο ηνπ νξηζκνχ θαη ηεο ζχιιεςεο ηεο Ηδέαο νχηε ζηα χζηεξα έξγα ηνπ θαη απηφ 

είλαη θάηη ελαληηψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζεκειηψζεη ηελ αξρή κηαο 

εξεπλεηηθήο κεζφδνπ θαη λα ζέζεη αθξηβείο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ζηηο Ηδέεο θαη ηνπο 

νξηζκνχο. Ζ έξεπλα πξέπεη λα μεθηλά κε έλαλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δεηνπκέλνπ αιιά ν 

Πιάησλ δελ έρεη δηεπθξηλίζεη ηελ αθεηεξία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ίζσο ζεσξεί πσο 

έλαο πξνζδηνξηζκφο δελ γίλεηαη λα ζεσξεζεί δεδνκέλνο εμ αξρήο. Μνηάδεη λα ζεσξεί 

πσο ν νξηζκφο (definition) θαη ν πξνζδηνξηζκφο (specification) είλαη ην ίδην πξάγκα. 

                                                           
18

 Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 52. 
19

Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 52-54, ζεκ. 22, 23, 24. 
20

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 45.  
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χκθσλα κ' απηφ ην ζθεπηηθφ θαηαιήγεη ζην 80d ζην ζπκπέξαζκα πσο αλ θάπνηνο 

κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηνλ ζθνπφ κηαο έξεπλαο απηφ ζεκαίλεη πσο ηνλ έρεη ήδε 

θαηαθηήζεη. Πάξα ηαχηα, θαηά ηνλ White, έρεη δίθην λα ππνζηεξίδεη πσο ν 

πξνζδηνξηζκφο είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα θαηεπζχλεη ηελ έξεπλα θαη πσο ε έξεπλα ζα 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο απηφλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη φρη ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πνπ απνηειεί ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο
21

.  

Αλ θαη ν White δελ καο δίλεη έλα παξάδεηγκα πνπ λα καο δηαθσηίδεη πιήξσο σο 

πξνο ην ηί ζέιεη λα πεη εδψ κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ σο απηνχ πνπ 

ηθαλνπνηείηαη κε ηελ νινθιήξσζε κηαο έξεπλαο, εκείο ππνζέηνπκε πσο κάιινλ 

ζεσξεί φηη π.ρ. αλ εξεπλνχκε ην «πνηνο είλαη ν Μέλσλ» νη πξνζδηνξηζκνί πνπ 

θαηεπζχλνπλ ηελ έξεπλα καο ζρεηίδνληαη κε θάπνηα πξάγκαηα (ηηο πνηφηεηεο, δεο ζει. 

2-5) πνπ γλσξίδνπκε γηα εθείλνλ φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκθάληζεο ηνπ ή ηελ 

θαηαγσγή ηνπ. Απηνί νη πξνζδηνξηζκνί ζα θαηεπζχλνπλ ηελ έξεπλα καο. Όηαλ 

βξνχκε «πνηνο είλαη ν Μέλσλ» (δειαδή ηελ νπζία, δεο ζει. 2-5) θαη ε έξεπλά καο 

νινθιεξσζεί ζα πξέπεη νη πξνζδηνξηζκνί πνπ ζέζακε σο εθθίλεζε ηεο αλαδήηεζεο 

καο λα ηθαλνπνηνχληαη (απηφ ην θαηαλννχκε κε ηελ έλλνηα ηεο επαιήζεπζεο) απφ ηνλ 

Μέλσλα, σο ην αληηθείκελν πνπ ε εχξεζε ηνπ νινθιήξσζε ηελ αλαδήηεζή καο.  

 

 

III. Ζ θεωπία ηηρ ανάμνηζηρ 

 

Χο απάληεζε ζην παξάδνμν ηνπ Μέλσλα ν σθξάηεο δηεγείηαη κηα ηζηνξία πνπ 

ηελ έρεη αθνχζεη απφ ηεξείο:  

Χ. Λέλε ινηπόλ όηη ε ςπρή ηνπ αλζξώπνπ είλαη αζάλαηε θαη ζε νξηζκέλν 

ρξόλν απηή θζάλεη ζε έλα ηέινο -απηό ην νλνκάδνπλ ζάλαην- θαη ζε νξηζκέλν 

πάιη ρξόλν απηή γελληέηαη θαη δελ ράλεηαη πνηέ (81a10-b6). Δπεηδή ινηπόλ ε 

ςπρή είλαη αζάλαηε θαη έρεη γελλεζεί πνιιέο θνξέο θαη έρεη δεη ηα πξάγκαηα 

εδώ θαη ζηνλ Άδε θαη θαζεηί άιιν, δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ δελ ην έρεη κάζεη. 

Έηζη θαζόινπ δελ είλαη αμηνζαύκαζην –γηα ηελ αξεηή θαη γηα ηα άιια 

πξάγκαηα- πνπ ε ςπρή κπνξεί λα μαλαζπκεζεί εθείλα πνπ θαη πξσηύηεξα είρε 

γλσξίζεη. Καζώο όια κέζα ζηε θύζε είλαη ζπγγελή θαη ε ςπρή έρεη κάζεη ηα 

                                                           
21

 Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 45-47. Απηφ φκσο δε ζπλεπάγεηαη πσο ν 

εξεπλεηήο θαηέρεη ηε γλψζε ηεο νπζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηελ αξρή.  
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πάληα, ηίπνηα δελ εκπνδίδεη απηόλ πνπ ζα μαλαζπκεζεί έλα από απηά –νη 

άλζξσπνη ην νλνκάδνπλ κάζεζε- λα αλαθαιύςεη εθ λένπ θαη ηα άιια, αξθεί 

λα είλαη αλδξείνο άλζξσπνο θαη λα κελ απνθάκεη πάλσ ζηελ έξεπλα. Γηόηη ε 

έξεπλα θαη ε κάζεζε είλαη αλάκλεζε. (81c5-d5)
22

 

ην παξφλ ρσξίν πεξηγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά ε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο
23

, θαηά 

ηελ νπνία ε ςπρή είλαη αζάλαηε θαη έρεη δεη φια ηα πξάγκαηα (ρξήκαηα) εδψ θαη ζηνλ 

Άδε. πλεπψο, έρεη γλσξίζεη ηα πάληα θαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε ηψξα κάζεζε δελ 

είλαη ηίπνηα άιιν παξά αλάκλεζε φζσλ ε ςπρή καο έρεη γλσξίζεη πξηλ ηε γέλλεζή 

καο. Απηφ ην ρσξίν είλαη πνιπζπδεηεκέλν θαζψο πνιιά ζεκεία δελ είλαη μεθάζαξα 

θαη επηδέρνληαη πνιιψλ εξκελεηψλ. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ε ιεηηνπξγία πνπ έρεη ζηνλ 

παξφληα δηάινγν είλαη εμεγεηηθήο θχζεσο, κε ηελ έλλνηα φηη ν σθξάηεο ηελ 

παξνπζηάδεη σο απάληεζε ζην παξάδνμν. Απηήο ηεο άπνςεο είλαη, κεηαμχ πνιιψλ 

εξκελεπηψλ, ν White θαη ν Taylor, πνπ ζεσξνχλ πσο αλ θαη ν σθξάηεο ζηνπο 

πξψηκνπο δηαιφγνπο ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηνπ ειέγρνπ γηα λα νξίζεη ηελ νπζία 

ησλ πξαγκάησλ, σζηφζν ην αδηέμνδν ζην νπνίν ηνλ θέξλεη ην παξάδνμν ηνπ Μέλσλα 

ηνλ αλαγθάδεη λα επηζηξαηεχζεη ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο
24

.  

Αληηζέησο, ε Fine είλαη ηεο άπνςεο πσο εδψ ν Πιάησλ νχηε εγθαηαιείπεη νχηε 

ππνβηβάδεη ηνλ έιεγρν φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε. Αληηζέησο, ε Fine 

ζεσξεί πσο ε απάληεζε ηνπ Πιάησλα είλαη δηηηή, κε ηελ έλλνηα φηη ρξεζηκνπνηεί, γηα 

λα απαληήζεη ζην παξάδνμν, πξψηα ηνλ έιεγρν θαη έπεηηα ηε ζεσξία ηεο 

αλάκλεζεο
25

. Έρνληαο εθζέζεη ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο, ν σθξάηεο δέρεηαη πάιη 

απφ ηνλ Μέλσλα ην αίηεκα λα ηνπ δηδάμεη κε πνην ηξφπν ε αλάκλεζε είλαη κάζεζε. 

Μελ έρνληαο άιιν ηξφπν, θαιεί έλαλ απφ ηνπο δνχινπο ηνπ Μέλσλα γηα λα ηνπ 

δψζεη έλα παξάδεηγκα ηνπ ηη αθξηβψο ελλνεί κε απηή ηε ζεσξία. Δδψ, θαηά ηελ Fine, 

αξρίδεη ην πξψην κέξνο ηεο απάληεζεο ηνπ σθξάηε πνπ ην ζεσξεί θαη σο ην πην 

ζεκαληηθφ. Ζ ίδηα ην νλνκάδεη «ειεγθηηθή απάληεζε» (elenctic reply)
26

. Ο σθξάηεο 

ππνβάιιεη ζην δνχιν έλα γεσκεηξηθφ πξφβιεκα. Ο δνχινο, χζηεξα απφ θάπνηεο 

                                                           
22

Πιάησλ. Μέλσλ, κηθ Η. Πεηξάθεο, εθδφζεηο Πφιηο, 2008. 
23

 ε ηξεηο δηαιφγνπο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Πιάησλα ε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο, ζηνλ Μέλσλa, ζηνλ 

Φαίδσλα θαη ζηνλ Φαίδξν. Χζηφζν, ζηνλ Φαίδσλα θαη ηνλ Φαίδξν ε αλάκλεζε έρεη σο αληηθείκελν 

ηεο ηηο Ηδέεο θαη θαίλεηαη λα είλαη πξντφλ ελφξαζεο. 
24

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 47 θαη C. C. W. Taylor. «Plato‟s 

Epistemology», ζ. 169-170. 
25

Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 54-55.  
26

Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 54. 
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ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, θαηαλνεί ηελ άγλνηά ηνπ θαη δείρλεη πξφνδν ψζπνπ ηειηθά 

βξίζθεη ηε ζσζηή απάληεζε (84d-85b).  

Ο Dominic Scott ζεσξεί πσο ηα ζηάδηα ηεο αλάκλεζεο πνπ δηαθξίλνληαη ζην 

παξάδεηγκα ηνπ δνχινπ είλαη ηξία: 

1. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ φηη απηά πνπ ν δνχινο γλψξηδε ήηαλ ςεπδή (84a2).  

2. Hαπφθηεζε ησλ πξψησλ αιεζψλ γλσκψλ, κεηά ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπλεηδεηήο 

άγλνηαο, ρσξίο σζηφζν λα έρεη απνθηήζεη αθφκα γλψζε (84d3 -85b7). 

3. Ζ απφθηεζε ηεο γλψζεο.  

Σν ηξίην ζηάδην αλαθέξεηαη αξγφηεξα ζην δηάινγν, φηαλ ν σθξάηεο πεξηγξάθεη ηε 

δηαθνξά κεηαμχ γλψζεο θαη αιεζνχο δφμαο (98a 4). Ο Scott δελ παίξλεη ζέζε σο πξνο 

ην ζε πην αθξηβψο ζεκείν ν δνχινο αξρίδεη λα ζπκάηαη θαη ζεσξεί πσο δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία γηα ην αλ ζα ην έθαλε απηφ ρσξίο ην σθξάηε
27

.  

Ο σθξάηεο ρξεζηκνπνηεί εδψ ηε κέζνδν ηνπ ειέγρνπ φπσο έθαλε θαη ζηελ 

ζπδήηεζε κε ηνλ Μέλσλα. Ρσηά ηνλ δνχιν, ρσξίο λα ηνπ παξέρεη απαληήζεηο ν ίδηνο, 

παξά ηνλ αθήλεη λα αλαθαιχςεη ην δεηνχκελν κφλνο ηνπ. To πείξακα ηνπ δνχινπ 

ζηέθεηαη κε επηηπρία: Σν παηδί αλαθάιεζε ηε γλψζε πνπ είρε απνιέζεη. Δδψ, θαηά 

ηελ Fine, βιέπνπκε πσο ν έιεγρνο δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα απιψο λα καο δείρλεη ηελ 

άγλνηά καο θαη λα καο νδεγεί ζε θαηάζηαζε απνξίαο αιιά κπνξεί επηπιένλ λα καο 

θάλεη λα μεπεξάζνπκε απηφ ην ζηάδην θαη λα νδεγεζνχκε ζηε γλψζε. Χο εθ ηνχηνπ, 

είλαη δπλαηφλ λα μεθηλήζνπκε κηα έξεπλα γηα θάπνην δεηνχκελν, φπσο είλαη ε αξεηή, 

απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο άγλνηαο. Έηζη, ν Πιάησλ απνξξίπηεη ηελ ηξίηε 

πξνθείκελε ηνπ παξαδφμνπ, θαηά ηελ νπνία αλ δελ γλσξίδνπκε έλα πξάγκα δελ 

κπνξνχκε λα ην εξεπλήζνπκε, θαη αίξεη ην παξάδνμν
28

.  

Απφ ηελ άιιε, ν White ζεσξεί φηη ε κνλαδηθή απάληεζε πνπ δίλεη ζην παξάδνμν ν 

Πιάησλ ζπλίζηαηαη ζηελ ζεσξία ηεο αλάκλεζεο επεηδή γηα ηνλ Πιάησλα, ηειηθά, 

απηφ πνπ ζεσξνχκε έξεπλα δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά αλάκλεζε απηψλ πνπ 

γλσξίδνπκε ήδε αιιά πξέπεη λα μαλαζπκεζνχκε. Δξεπλνχκε, δειαδή, θαηά κηα 

έλλνηα, απηφ πνπ ήδε γλσξίδνπκε 
29

. Άξα, γηα ηνλ Πιάησλα ε γλψζε ζπληζηά θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν αλαγλψξηζε. Ο White ζε αληίζεζε κε ηελ Fine θαίλεηαη λα βξίζθεη φηη 

ε ιχζε ηνπ παξαδφμνπ επέξρεηαη απφ ηελ αθχξσζε ηεο πξνθείκελεο 2.  

 

                                                           
27

Dominic Scott, «Platonic Recollection», Plato 1, Metaphysics and Epistemology, ed. by Gail Fine, 

University Press, 1999, ζ. 99.  
28

Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 55-56.  
29

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 47. 
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ΗV. Ζ οπθή δόξα 

 

ην παξάδεηγκα ηνπ δνχινπ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε αιεζήο δόμα, ε νξζή 

γλψκε ε νπνία θαίλεηαη λα απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο αλάκλεζεο. Αλ θαη ν δνχινο 

δελ θαηέρεη ηε γλψζε, έρεη κέζα ηνπ νξζέο δφμεο γηα ηα πξάγκαηα πνπ δε γλσξίδεη 

(85c2-8). Δπνκέλσο, αλ είλαη ζε ζέζε ν δνχινο λα εξεπλήζεη θάηη πνπ δελ γλσξίδεη 

ηφηε είκαζηε φινη ζε ζέζε λα θάλνπκε θάηη ηέηνην. Αλ θαη ε  Fine έδεημε φηη θαηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν αληηθξνχεηαη ην παξάδνμν, ελ ηνχηνηο πξφθεηηαη γηα έλα ζεκείν 

αξθεηά πξνβιεκαηηθφ θαηά ηνπο εξκελεπηέο. 

Αξρηθά ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ ηί αθξηβψο είλαη απηφ πνπ μαλαζπκφκαζηε κε ηελ 

έξεπλα. Σν παξάδεηγκα ηνπ δνχινπ δίλεη έλα αληηθείκελν πξνο έξεπλα απφ ηε 

γεσκεηξία. ηνπο επφκελνπο δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλα θαη θπξίσο ζηελ Πνιηηεία 

γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ επηζηήκεο, πνπ αληηθείκελφ ηεο είλαη νη Ηδέεο, θαη νξζήο 

δφμαο πνπ, αληηθείκελφ ηεο απνηεινχλ ηα αηζζεηά πξάγκαηα. Ο White, σζηφζν, είλαη 

ηεο άπνςεο πσο δελ πξέπεη λα ζρεηίδνπκε ηε δηάθξηζε απηή κε ηελ αζαθή δηάθξηζε 

κεηαμχ δφμαο θαη γλψζεο πνπ γίλεηαη ζηνλ Μέλσλα, αλ θαη ην πηζαλφηεξν είλαη φηη 

φηαλ ν Πιάησλ κηιά γηα αλάκλεζε, δελ αλαθέξεηαη ζε έλλνηεο αληηθεηκέλσλ ηνπ 

αηζζεηνχ θφζκνπ
30

. Χο πξνο απηφ ζπλαηλνχλ θαη νη Taylor θαη Fine
31

. 

Ο Taylor, ζπγθεθξηκέλα, θάλεη έλα δηαρσξηζκφ κεηαμχ ζπλαγσγηθήο γλψζεο 

(inferential knowledge) θαη δηαδνρηθψλ ελζπκήζεσλ (serial reminding). Δπεηδή φια 

ζηε θχζε είλαη ζπγγεληθά κεηαμχ ηνπο -κε ηελ έλλνηα πσο φια ηα φληα ζρεηίδνληαη 

ελλνηνινγηθά ην έλα κε ην άιιν, φηαλ γλσξίζνπκε θάηη κέζσ ηεο αλάκλεζεο, απηφ 

καο επηηξέπεη λα ζπκεζνχκε θαη φια ηα άιια αλ ζπλερίζνπκε ηελ έξεπλα (81d). 

Πξφθεηηαη γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο κέζσ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ πξάγκαηα 

πνπ γλσξίδνπκε απφ ηελ εκπεηξία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαθαινχκε απηφ πνπ 

γλσξίδνπκε ζπλαγσγηθά 
32

.  

Ζ αλάκλεζε δελ είλαη γλψζε πνπ απνθηνχκε κέζσ ζπλαγσγψλ αιιά θάηη ζαλ 

δηαδνρηθή αλαβίσζε εκπεηξηψλ κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηνπο κε θάπνηεο έλλνηεο. πληζηά 

κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ ελζπκήζεσλ. Χζηφζν, ζην παξάδεηγκα ηεο αλάκλεζεο πνπ 

δίλεη ν σθξάηεο, ν δνχινο θαίλεηαη λα θηάλεη ζηελ ιχζε ηνπ γεσκεηξηθνχ 

                                                           
30

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 48. 
31

Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 55. θαη C. C. W. Taylor. «Plato‟s Epistemology», ζ. 170-

171 
32

 Βι. C. C. W. Taylor. «Plato‟s Epistemology»,  ζ. 170 -171. 
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πξνβιήκαηνο κέζσ ζπλαγσγήο
33

. Ο Taylor είλαη ηεο άπνςεο πσο δελ ρξεηάδεηαη λα 

ππνζέζνπκε πσο ν δνχινο ζπκάηαη ηε ιχζε θάζε κηθξνχ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθχπηεη 

θαηά ηελ έξεπλα. Αξθεί λα ζεσξήζνπκε φηη ζπκάηαη ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

ζρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Ο Πιάησλ, φκσο, δελ θαίλεηαη λα θάλεη ηελ δηάθξηζε 

πνπ πξνηείλεη ν Taylor θαη, σο εθ ηνχηνπ, εθαξκφδεη ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαδνρηθψλ 

ελζπκήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δνχινπ. Αλ θαη ην κνληέιν δηαδνρηθήο ελζχκεζεο 

ζπλεπάγεηαη πσο θάπνηνο αλαθαιεί θάζε ηη γηα ην νπνίν εξεπλά θαη πσο νηηδήπνηε 

ζπκήζεθε είλαη πξντφλ κηαο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο, είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβνπκε 

πψο κπνξεί λα ηζρχζεη απηφ ην κνληέιν γηα ηε γλψζε πνπ απνθηνχκε κέζσ ηεο 

εκπεηξίαο, φπσο είλαη ε γλψζε ηνπ δξφκνπ γηα ηελ Λάξηζα. Γη' απηφ, είλαη θαιχηεξν 

λα ππνζέζνπκε πσο απηφ πνπ αλαθαιείηαη κέζσ ηεο αλάκλεζεο είλαη έλαο 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο βαζηθψλ αξρψλ, ζηνηρείσλ θαη ελλνηψλ
34

. 

Ο Scott είλαη απφ ηνπο ζρνιηαζηέο πνπ θαίλεηαη δηραζκέλνο σο πξνο απηφ ην 

δήηεκα. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη πσο αλ ηελ πξφηαζε ηνπ σθξάηε φηη «ε κάζεζε 

θαη ε έξεπλα είλαη εμ νινθιήξνπ αλάκλεζε» (81d4-5) ηελ πάξνπκε θπξηνιεθηηθά, 

απηφ καο επηηξέπεη λα δερηνχκε πσο όια είλαη αλάκλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εκπεηξηθψλ γλψζεσλ θαη αλαθαιχςεσλ. Μηα δηεπθξίληζε σο πξνο απηφ θαίλεηαη λα 

θάλεη ν σθξάηεο ζην 85e2-3 φηαλ ππνζηεξίδεη πσο ν δνχινο κπνξεί θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ αλαθάιεζε ηε γεσκεηξηθή αξρή λα αλαθαιέζεη θαη άιιεο εηδηθέο αξρέο. 

Απηφ καο δείρλεη πσο δελ είλαη όια αλάκλεζε. 
35

 Ο Νερακάο είλαη ηεο άπνςεο φηη ν 

δνχινο δελ αλαθαιεί ηίπνηε απνιχησο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ απνθηά γλψζε παξά 

κφλν αιεζή δφμα
36

. Σφηε, βέβαηα, είλαη δχζθνιν λα δνχκε ζε ηη εμππεξεηεί ε 

παξνπζίαζε ηνπ παξαδείγκαηνο αλ δελ επηξξψλεη ηελ ζεσξία ηεο αλάκλεζεο, αλ θαη 

σο πξνο απηφ ν Νερακάο θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε ηεο Fine φηη ην 

παξάδεηγκα ηνπ δνχινπ παξνπζηάδεη ηε κέζνδν ηνπ ειέγρνπ σο δηαθξηηή –απφ ηελ 

αλάκλεζε -απάληεζε ζην παξάδνμν.  

Σέινο, ε Fine παξαηεξεί πσο αλ θαη ν Πιάησλαο αξρηθά ππνζηεξίδεη πσο ε ςπρή 

γλψξηζε φια ηα πξάγκαηα (81c6-7) έπεηηα θαίλεηαη λα πεξηνξίδεη ην πεδίν γλψζεο 

ζηελ «αξεηή θαη άιια πξάγκαηα» (81c8) θάηη πνπ δείρλεη πσο ε αλάκλεζε 

                                                           
33

Βι. C. C. W. Taylor. «Plato‟s Epistemology»,  ζ. 170-171.  
34

Βι. C. C. W. Taylor. «Plato‟s Epistemology», ζ.170-171. 
35

Βι. Dominic Scott, «Platonic Recollection», ζ. 99-100. 
36

Alexander Nehamas. «Meno's Paradox and Socrates as a Teacher», Oxford Studies in Ancient 

Philosophy, 3, 1985, 130:21-2. 
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πεξηνξίδεηαη ζε θαζνιηθέο αιήζεηεο φπσο είλαη ε αξεηή θαη ζε ζχλνια ελλνηψλ θαη 

νληνηήησλ ηεο γεσκεηξίαο
37

.  

Άιιν έλα δήηεκα αθνξά ην είδνο γλψζεο ηεο ςπρήο. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε αλ 

απηά ηα αληηθείκελα ε ςπρή ηα γλψξηδε πάληα (δειαδή ε γλψζε ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε είλαη έκθπηε) ή ηα γλψξηζε θάπνηα ζηηγκή πξηλ ηε γέλλεζε καο (φ,ηη θη αλ 

ζεκαίλεη απηφ). Καηά ηνλ White, o Πιάησλ δελ παίξλεη ζαθή ζέζε, κνηάδεη λα 

ππνζηεξίδεη πφηε ηε κηα δπλαηφηεηα θαη πφηε ηελ άιιε. Ο White ζεσξεί πσο ε 

απάληεζε πνπ δίλεη ν Πιάησλ ζην παξάδνμν δείρλεη πσο δελ απνξξίπηεη άιινπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζηε γλψζε ελφο αληηθεηκέλνπ
38

. Γη' 

απηφ ην ιφγν, αθήλεη αλνηρηφ ην ελδερφκελν ε ςπρή καο λα γλψξηζε ηα αληηθείκελά 

πξηλ ηε γέλλεζε καο, ψζηε λα δείμεη φηη απηή ε γλψζε δελ ζπληζηά απνηέιεζκα 

έξεπλαο. Μφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο ε γλψζε επέξρεηαη σο απνηέιεζκα 

έξεπλαο θαη κφλν ε αλάκλεζε δηθαηνινγεί απηή ηε δηαδηθαζία
39

.  

Ζ Fine ζπκθσλεί κε ηνλ White θαη πξνζζέηεη πσο, αλ θαη ν Πιάησλ δελ 

δηεπθξηλίδεη πψο απέθηεζε ε ςπρή ηε γλψζε, σζηφζν είλαη αδχλαηνλ απηφ λα ζπληζηά 

απνηέιεζκα έξεπλαο δηφηη θάηη ηέηνην ζα καο έθεξλε δηαξθψο αληηκέησπνπο κε ην 

ίδην παξάδνμν πνπ είδακε. Ο Πιάησλ, θαηά ηελ Fine, θαίλεηαη λα είλαη ηεο άπνςεο 

πσο ε γλψζε απνθηήζεθε ζε θάπνην πξνεγνχκελν ζηάδην, ρσξίο λα κεζνιαβήζεη 

κάζεζε. Σν γεγνλφο φηη ε ςπρή είδε δηάθνξα πξάγκαηα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 

Fine κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο σο αληηιεπηηθήο πξφζιεςεο θαη φρη κε απηήλ ηεο 

άκεζεο επαθήο φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ γλσξίδνπκε θάπνηνλ απφ θνληά.
40

. Οχηε ν 

White θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηελ έλλνηα ηεο άκεζεο επαθήο πνπ αλαθέξεηαη ε 

Fine αιιά, φπσο είδακε, πηζηεχεη πσο γηα ηνλ Πιάησλα θάπνηνο πξέπεη λα 

ζπλαληήζεη ηνλ Μέλσλα γηα λα γλσξίζεη πνηνο είλαη
41

. Καη ν Taylor, ζεσξεί πσο φηαλ 

ν σθξάηεο ππνζηεξίδεη φηη νη αιεζείο δφμεο ήηαλ πάληα ζηελ ςπρή ηνπ δνχινπ  

(86a6-9) ζεκαίλεη πσο δελ έκαζε φζα γλσξίδεη αιιά ηα γλψξηδε πάληα. Πξφθεηηαη 

ζπλεπψο γηα γλψζε πξνεκπεηξηθή, πνπ απνθιείεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ 

έξεπλαο
42

. 

                                                           
37

Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 55, ζεκ. 26.  
38

 Ζ Fine ζπκθσλεί σο πξνο απηφ ππνζηεξίδνληαο πσο ν Πιάησλ αθήλεη αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα 

απνθηήζνπκε γλψζε δηαθφξσλ εκπεηξηθψλ πξαγκάησλ, φπσο είλαη ε δηαδξνκή πξνο Λάξηζα, ρσξίο ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αλάκλεζεο.  Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 55, ζεκ.  26.     
39

 Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 48. 
40

 Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 55.  
41

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 49 θαη 36 -37 ζεκ. 8.  
42

Βι. C. C. W. Taylor. «Plato‟s Epistemology»,   ζ. 172.  
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Όζνλ αθνξά ζηε δηάθξηζε κεηαμχ αιεζνχο δφμαο θαη γλψζεο, ππάξρεη θαη εδψ 

δηρνγλσκία ησλ εξκελεπηψλ γηα ην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν ελδέρεηαη λα παίδεη ζηελ 

απάληεζε ηνπ παξαδφμνπ. Φαίλεηαη πσο εξκελεπηέο φπσο ν White, πνπ ζεσξνχλ σο 

κφλε ιχζε ζην παξάδνμν ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο, παξαβιέπνπλ ηελ εηζαγσγή 

απηήο ηεο δηάθξηζεο. Απφ ηελ άιιε, ε Fine είλαη ηεο άπνςεο πσο απηφο ν 

δηαρσξηζκφο πνπ θάλεη ν Πιάησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηελ ιχζε ηνπ 

παξαδφμνπ αιιά θαη γηα ηελ γλσζηνινγία ηνπ γεληθφηεξα. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο πσο, ζην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ (97a-98c) o Πιάησλ επαλέξρεηαη ζηε δηάθξηζε 

κεηαμχ αιεζνχο δφμαο θαη γλψζεο ππνζηεξίδνληαο πσο παξφιν πνπ ε γλψζε ελέρεη 

κεγαιχηεξε αμία απφ ηελ δφμα εληνχηνηο δελ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έξεπλα. Ζ 

αιεζήο δφμα κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ έξεπλα γηαηί θαη απηή ελέρεη κέζα ηεο αιήζεηα. 

Αθφκα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε γλψζε είλαη αιεζήο δφμα ηεο νπνίαο ε αηηία έρεη δεζεί κε 

ζθέςε (αἰηίαο ινγηζκῷ (98a)) ή φπσο ππνζηεξίδεη ε Fine δφμα κε «αηηηνινγηθή αμία» 

(explanatory account)
43

 θαη ν ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί απηή ε 

«αηηηνινγηθή αμία» είλαη ε αλάκλεζε
44

. Δδψ βιέπνπκε φηη ν αἰηίαο ινγηζκόο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ γλψζε σο αλάκλεζε αιιά φπσο ππνζηεξίδεη ν Πιάησλ, θαηά ηελ 

Fine, δελ ζρεηίδνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο ηνπ αἰηίαο ινγηζκνύ κε ηελ αλάκλεζε
45

. 

Δκείο ζεσξνχκε φηη ε δηάθξηζε αιεζνχο δφμαο θαη γλψζεο είλαη θξίζηκε γηα ηελ 

πιαησληθή γλσζηνινγία, φπσο ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο καο θαη πσο ν αἰηίαο ινγηζκόο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Μέλσλα απνηειεί 

έλαλ ηξφπν λα δηαθξίλεη ν Πιάησλ ηελ γλψζε απφ ηελ αιεζή δφμα. 

Παξνκνίσο, ν Taylor ζεσξεί απηφ ην ρσξίν πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο, φπσο 

παξαηεξεί, ε δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη εδψ κεηαμχ γλψζεο θαη δφμαο έγθεηηαη ζηνλ 

βαζκφ ζηαζεξφηεηαο ηεο θαζεκηάο. Οη αιεζείο δφμεο αλ θαη ζηαζεξέο, δελ είλαη 

πιήξσο ακεηαθίλεηεο, κε ηελ έλλνηα πνπ ζεσξνχκε πσο είλαη ε γλψζε. Χζηφζν, 

ππνζηεξίδεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν είλαη πξνβιεκαηηθφ. Έλα απφ ηα δεηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ην πψο πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ αἰηίαο ινγηζκό πνπ ν 

Πιάησλ παξνπζηάδεη σο απηφ πνπ θάλεη ηελ αιεζή δφμα λα γίλεηαη γλψζε.  Αθφκα, 

ηίζεηαη ην εξψηεκα ηνπ αλ απηφο απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε γλψζεο ή κφλν ζε 

κεξηθέο. Ο Taylor εθηηκά πσο ,φζνλ αθνξά ζηελ αληηιεπηηθή γλψζε (perceptual 

                                                           
43

 Ο Taylor επηζεκαίλεη πσο ε Fine κεηαθξάδεη ζηα αγγιηθά ηνλ φξν αηηία σο «explanation» αληί γηα 

«cause» πνπ είζηζηαη,  θαζψο ε δεχηεξε ππνδειψλεη θάπνηνπ είδνπο αιιαγή πνπ ππξνδνηείηαη απφ έλα 

γεγνλφο. Δλψ ε αηηία π.ρ. ηεο ιχζεο ηνπ γεσκεηξηθνχ πξνβιήκαηνο ζηνλ παξφληα δηάινγν δελ 

πεξηνξίδεηαη απφ γεγνλφηα. Βι. C. C. W. Taylor. Plato’s Epistemology,   ζ. 172 ζεκ. 9.  
44

Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 58. 
45

 Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 55, ζεκ. 26. 
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knowledge), ν «αἰηίαο ινγηζκφο» δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζή ηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε γλψζε ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί ζηελ Λάξηζα πξνθχπηεη εκπεηξηθά θαη 

δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη εμεγείηαη απφ ηελ αλάκλεζε. Καλείο δε ζα 

ππνζηήξηδε πσο κηα ηέηνηα γλψζε ζα ππήξρε ζηελ ςπρή καο πξηλ ηελ ελζάξθσζή ηεο. 

πλεπψο, θαίλεηαη πσο ε αλάκλεζε ιεηηνπξγεί σο εμήγεζε γηα έλα ηδηαίηεξν είδνο 

γλψζεο ην νπνίν δηαθέξεη απφ ηελ αληηιεπηηθή γλψζε, ε νπνία ζεσξείηαη απφ ηνλ 

Πιάησλα δεπηεξεχνπζα ζε αμία θαη πεξηνξηζκέλε, φπσο καο ζπκίδεη ν Taylor
 46

.  

Άιιν έλα δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο, ζπρλά έρεη πξνβιεζεί ε αληίξξεζε φηη 

ε δφμα δελ αξθεί γηα λα μεθηλήζνπκε κηα έξεπλα επεηδή κπνξεί λα απνδεηρζεί ςεπδήο. 

Ζ Fine ππνζηεξίδεη πσο δελ είλαη αλαγθαίν λα κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηηο 

αιεζείο καο δφμεο σο ηέηνηεο γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ έξεπλα. Απηφ πνπ είλαη 

ζεκαληηθφ είλαη λα δηαθξίλνπκε κεηαμχ ηνπ ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη κηα έξεπλα 

δπλαηή, απφ ην ηη είλαη απηφ πνπ καο θάλεη λα ζεσξνχκε ηνπο εαπηνχο καο ηθαλνχο 

γηα έξεπλα. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη δφμεο πξέπεη λα είλαη αιεζείο ελψ ζηε δεχηεξε 

αξθεί ε πεπνίζεζε φηη είλαη αιεζείο. Παξφιν πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

βαζηζηνχκε ζε ςεπδείο δφμεο ν σθξάηεο θαίλεηαη λα ππνλνεί πσο νη 

ζεκαληηθφηεξεο αιεζείο δφμεο είλαη θαιχηεξα ζπγθξνηεκέλεο απφ ηηο άιιεο θαη φηη 

κέζσ ηεο αλάκλεζεο νη ςεπδείο ζα απνξξηθζνχλ
47

. Ζ ίδηα πεπνίζεζε αλαθέξεηαη θαη 

απφ ηνλ White, αιιά σο έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κλήκεο, έλα αίζζεκα 

(feeling) πνπ καο θαζεζπράδεη φηη ν νξηζκφο πνπ αλαζχξακε ζηε κλήκε καο κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάκλεζεο είλαη ν ζσζηφο
48

. Πξφθεηηαη γηα κηα βεβαηφηεηα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλάκλεζεο. Απηή είλαη κηα νπηηθή πνπ ν 

White, αλ θαη ηελ παξνπζηάδεη, δε θαίλεηαη λα ηε ζπκκεξίδεηαη.   

 

IV. ςμπεπάζμαηα 

 

Καηά ηνλ White, δπν είλαη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ζπγθξαηήζνπκε φζνλ αθνξά 

ζην επηρείξεκα ηεο αλάκλεζεο, πνπ παξνπζηάδεη ν σθξάηεο σο απάληεζε ζην 

παξάδνμν. Σν πξψην είλαη πσο ε απάληεζε ζην παξάδνμν απνηπγράλεη. Σν δεχηεξν 

είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη ν Πιάησλ. Ζ ζεσξία ηεο 

αλάκλεζεο δελ είλαη ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν απηνχ ηνπ δηαιφγνπ. Απηφ πνπ είλαη 

                                                           
46

Βι. C. C. W. Taylor. «Plato‟s Epistemology»,  ζ. 173. 
47

Βι.Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 60.  
48

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 52. 
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ζεκαληηθφ γηα ηνλ White είλαη έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη 

κέζσ απηήο ηεο ζεσξίαο απηήο θαη ην νπνίν αλ θαη δελ αλαγλσξίδεηαη ξεηά απφ ηνλ 

Πιάησλα εληνχηνηο ζα ηνπ ρξεζηκεχζεη σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν
49

. Ο White 

πξνβαίλεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ζεκείσλ πνπ κφιηο παξνπζίαζε: 

Όζνλ αθνξά ζην πξψην ζεκείν, πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ε αλάκλεζε σο απάληεζε 

ζην παξάδνμν απνηπγράλεη, ν White είλαη ηεο άπνςεο πσο απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ν 

Πιάησλ θαίλεηαη λα βαζίδεηαη ζην αίζζεκα (feeling) πνπ έρνπκε γηα ην φηη απηφ πνπ 

ζπκεζήθακε είλαη ζσζηφ. Αλ βαζηζηνχκε ζε απηή ηε βεβαηφηεηα, ηφηε δελ ρξεηάδεηαη 

λα έρνπκε σο βάζε θάπνην αλεμάξηεην πξνζδηνξηζκφ απηνχ πνπ ζέινπκε λα 

αλακλεζζνχκε. Χζηφζν, φζν βέβαηνη θαη αλ ληψζνπκε φηη έρνπκε ζπκεζεί ζσζηά έλα 

αληηθείκελν, ην ίδην βέβαηνη κπνξνχκε λα ληψζνπκε θαη γηα θάηη πνπ αλαθαιχπηνπκε 

γηα πξψηε θνξά. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ρξεηαδφκαζηε θάηη άιιν πνπ λα 

επηβεβαηψλεη ην αίζζεκα βεβαηφηεηαο πνπ έρνπκε.
50

.  

Όζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ζεκείν, πνπ παξνπζηάδεηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν εθ ησλ 

δχν, ν White είλαη ηεο άπνςεο πσο ε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο, αλ θαη είδακε φηη δε 

πεηπραίλεη λα εμππεξεηήζεη πιήξσο ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ν Πιάησλ ηελ 

παξνπζίαζε σζηφζν καο παξέρεη έλαλ ηξφπν γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ πξνζπάζεηα 

απφθηεζεο γλψζεο. Απηφ αθνξά αθελφο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηφρεπζήο καο, 

αθεηέξνπ δε καο παξέρεη κία εγγχεζε φηη δηαζέηνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα ηνλ 

αλαγλσξίζνπκε φηαλ ηνλ θαηαθηήζνπκε. Πξέπεη βέβαηα λα απνζαθεληζηεί ην ζεκείν 

εθθίλεζεο ηεο εμέηαζεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ αλάθιεζε ζηελ κλήκε είηε γηα ηελ 

έξεπλα, θαζψο δε γίλεηαη λα μεθηλήζεη ελ θελψ. Αλ θαη ε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο δελ 

ζίγεη απηφ ην ζεκείν, ν Πιάησλ θαίλεηαη λα ην έρεη θαηά λνπ θαζψο ε αλάκλεζε δελ 

απνηειεί, φπσο καο ππελζπκίδεη ν White, ηελ κνλαδηθή ηνπ απάληεζε ζην δήηεκα ηεο 

κεζφδνπ
51

.  

Αληίζεηα, ε Fine ζεσξεί φηη ην παξάδνμν ιχεηαη επηηπρψο κέζσ ηεο ειεγθηηθήο 

απάληεζεο πνπ, φπσο είδακε, απνξξίπηεη ηελ πξνθείκελε 3. ηνπ παξαδφμνπ. Ζ 

ζεσξία ηεο αλάκλεζεο δελ έρεη θαη' απηήλ ηνλ πξψην ιφγν αιιά ν σθξάηεο ηελ 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα εμεγήζεη θάπνηεο ζέζεηο πνπ αμηψλεη ε ειεγθηηθή απάληεζε, 

                                                           
49

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 52. 
50

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality,  ζ. 52-53.  
51

 Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality,  ζ. 53. 
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φπσο είλαη ε εχλνηα πνπ είδακε φηη δείρλνπκε ζηηο αιεζείο δφμεο έλαληη ησλ 

ςεπδψλ
52

. 

Καηά ηελ Fine, φπνηα ζθνπηά θαη αλ πηνζεηήζνπκε γηα λα απαληήζνπκε ζην 

παξάδνμν ηεο γλψζεο θαη ζην πσο ε ςπρή γλψξηζε, ζα πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί 

θαη λα κελ ξίμνπκε φιν ην θνξηίν ηεο απάληεζήο καο ζηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο. 

Αθφκα θαη φηαλ ν Πιάησλ ηελ παξνπζηάδεη θαίλεηαη πσο δελ εγθαηαιείπεη ηε κέζνδν 

ηνπ ειέγρνπ επεηδή ε ιεηηνπξγία ηεο αλάκλεζεο παξνπζηάδεηαη απφ ην σθξάηε γηα 

λα δείμεη πψο θάηη πνπ ζεσξνχζε δεδνκέλν είλαη δπλαηφ
53

. Γηα λα εληζρχζεη ηελ 

άπνςε ηεο, ε Fine ππνζηεξίδεη πσο, αλ θαη ιίγνη ζήκεξα ζα έδηλαλ θχξνο ζηε ζεσξία 

ηεο αλάκλεζεο, ν έιεγρνο παξακέλεη πεηζηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο αθφκα θαη γηα 

απηνχο πνπ κπνξεί λα απνξξίςνπλ ηελ αλάκλεζε. εκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο 

πσο ε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο παξνπζηάδεηαη σο κηα ηζηνξία πνπ ηε ιέλε πνηεηέο, 

ηεξείο, θαη ηέξεηεο φπσο ε Ππζία, νη νπνίνη αξγφηεξα ζηνλ Μέλσλα παξνπζηάδνληαη 

σο άηνκα πνπ ζηεξνχληαη γλψζεο (99c). Δπίζεο, ν σθξάηεο ζην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ 

επαλέξρεηαη, φπσο είδακε, θαη επηκέλεη ζηελ δηαθνξά κεηαμχ γλψζεο θαη αιεζνχο 

δφμαο (98b 1-5) ε νπνία είλαη απηή πνπ δηαδξακαηίδεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ 

ειεγθηηθή απάληεζε πνπ ππνζηεξίδεη ε Fine
54

.  

Ο Taylor, φπσο θαη ν White, είλαη ηεο άπνςεο πσο ην παξάδνμν ιχεηαη απφ ην 

σθξάηε, απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ζεσξίαο ηεο αλάκλεζεο. Παξφηη δέρεηαη φηη 

πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα απφ απηήλ ηελ απάληεζε, δελ θαίλεηαη λα ηελ απνδνθηκάδεη 

ζε ζεκείν πνπ λα ηε ζεσξήζεη απνηπρεκέλε, φπσο άιινη εξκελεπηέο. Αληηζέησο, ηε 

ζεσξεί κέξνο ελφο γλσζηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Μέλσλα 

θαη εμειίζζεηαη ζηνπο επφκελνπο δηαιφγνπο
55

.   

Καηά ηε γλψκε καο, ε ζεκαζία ηεο ζεσξίαο ηεο αλάκλεζεο είλαη φηη εηζάγεηαη 

απφ ηνλ Πιάησλα γηα λα δείμεη φηη ε γλψζε είλαη δπλαηή, αλεμάξηεηα απφ ην δήηεκα 

ηνπ αλ πεηπραίλεη ή φρη λα ιχζεη ην παξάδνμν. Σν γεγνλφο φηη ν Πιάησλ ηελ 

παξνπζηάδεη σο ηζηνξία εηπσκέλε απφ ηξίηνπο, σο έλα είδνο κχζνπ, δελ αξθεί γηα λα 

κεηψζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ζην δηάινγν, θαζψο ν Πιάησλ ζπρλά θαηαθεχγεη ζηνλ 

κχζν θαη ηηο ηζηνξίεο γηα λα παξνπζηάζεη κία ζέζε θαη λα ηελ εμεγήζεη
56

. Δπίζεο, 

                                                           
52

Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 61- 62.  
53

  Δδψ ν σθξάηεο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ελ ηε απνπζία γλψζεο.  
54

Βι. Gail Fine. «Inquiry in the Meno», ζ. 61- 62. 
55

Βι. C. C. W. Taylor. «Plato‟s Epistemology»,   ζ. 174. 
56

Άιισζηε, ν Πιάησλ δελ εγθαηαιείπεη ηνλ κχζν θαη ηηο ηζηνξίεο ζηα χζηεξα έξγα ηνπ. Απηφ θαίλεηαη 

θαη ζηνλ Τίκαην κε ηελ ρξήζε ηνπ εηθφηα κχζνπ ζηελ έθζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζχκπαληνο, αιιά 

θαη ζηνλ Πνιηηηθφ φπνπ ν κχζνο ιεηηνπξγεί κεζνδνινγηθά.  



22 
 

βιέπνπκε πσο ε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο επαλέξρεηαη ζηνλ Φαίδσλ αιιά θαη ζηνλ 

Φαίδξν πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ν Πιάησλ ηε ζεσξεί επηηπρή σο απάληεζε ζην 

παξάδνμν. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φπσο είπακε, ζεκαληηθή γηα ηελ πιαησληθή 

γλσζηνινγία ηε  δηάθξηζε κεηαμχ αιεζνχο δφμαο θαη γλψζεο θαζψο θαη ηελ εμήγεζε 

ηεο δεχηεξεο σο «αιεζνχο δφμαο κεηά ιφγνπ», αλ θαη ζε απηφ ην πξψην ζηάδην 

παξνπζίαζεο ηεο παξαπάλσ δηάθξηζεο δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά εξσηήκαηα ηα νπνία, 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ν Πιάησλ ζα πξνζπαζήζεη λα ιχζεη ζηνλ Θεαίηεην.  
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Ζ ΓΗΑΚΡΗΖ ΜΔΣΑΞΤ ΓΟΞΑ ΚΑΗ ΓΝΧΖ ΣΖΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

 

Ζ Πνιηηεία ή Πεξί Γηθαίνπ, πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα έξγα ηεο κέζεο πεξηφδνπ ηεο 

πιαησληθήο ζπγγξαθήο, ζεσξείηαη ην πεξηεθηηθφηεξν θαη εθηελέζηεξν έξγν ηνπ 

Πιάησλα, κεηά ηνπο Νόκνπο. Δίλαη ρσξηζκέλε ζε δέθα βηβιία ζηα νπνία ζπλδένληαη 

θαη παξνπζηάδνληαη αξκνληθά κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηδέεο ηνπ Πιάησλα θαη 

πνιιά απφ ηα έξγα πνπ αθνινπζνχλ είλαη αθηεξσκέλα ζηελ εμέηαζε απηψλ ησλ 

ηδεψλ. Πνιινί εξκελεπηέο ηνπ Πιάησλα ζεσξνχλ φηη ην έξγν απηφ απνηειεί ην 

απάλζηζκα ηεο ζεσξίαο ησλ Ηδεψλ  ε νπνία εθδειψλεηαη δεηιά ζηα έξγα ηεο πξψηκεο 

πεξηφδνπ θαη φηη νπζηαζηηθά απηή ηε ζεσξία επαλεμεηάδεη κε θξηηηθφ ηξφπν
57

. 

Απφ κνξθνινγηθήο απφςεσο ε Πνιηηεία απνηειεί κηα αθήγεζε ηνπ σθξάηε πξνο 

θάπνηνπο αθξναηέο, νη νπνίνη δελ θαηνλνκάδνληαη. Σνπο δηεγείηαη κηα, καθξά φπσο 

θαίλεηαη, ζπδήηεζε πνπ είρε ηελ πξνεγνχκελε κέξα ζην ζπίηη ηνπ θίινπ ηνπ 

Κέθαινπ κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη δχν λέσλ αξηζηνθξαηψλ, ηνπ Γιαχθσλα θαη ηνπ 

Αδείκαληνπ
58

. Σν θεληξηθφ ζέκα απηήο ηεο ζπδήηεζεο είλαη ην εξψηεκα πεξί ηεο 

νπζίαο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ νθέινπο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο πξάηηνληαο θαηά 

ηηο επηηαγέο ηεο (331d1).  

Αθήλνληαο θαηά κέξνο ην πξψην βηβιίν, πνπ είλαη εηζαγσγηθφ, φπσο θαη ην 

ηειεπηαίν, πνπ είλαη ην θαηαιεθηηθφ, ηνλ θχξην θνξκφ ηνπ δηαιφγνπ απνηεινχλ ηα 

βηβιία δχν έσο ελλέα, ηα νπνία ε πιεηνςεθία ησλ εξκελεπηψλ ρσξίδεη ζε ηξεηο 

κεγάιεο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα μεθηλά απφ ην δεχηεξν βηβιίν θαη νινθιεξψλεηαη 

ζηνλ ζηίρν 471c3 ηνπ πέκπηνπ βηβιίνπ ηεο Πνιηηείαο. ε απηήλ ηελ ελφηεηα 

ζπδεηνχληαη θάπνηεο αξρέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ε παηδεία κε ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα μεθηλά απφ ην ηέινο πεξίπνπ ηνπ 

πέκπηνπ βηβιίνπ (471c4) θαη νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο ηνπ εβδφκνπ. Απηή ε ελφηεηα 

κνηάδεη αξθεηά αλεμάξηεηε λνεκαηηθά θαζψο, κε αθνξκή ηελ εηθφλα ηνπ θηινζφθνπ 

– θπβεξλήηε θαη ηελ παηδεία ηνπ, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ζεκαληηθέο απφςεηο ηνπ 

Πιάησλα αλαθνξηθά κε ηελ νληνινγία θαη ηελ γλσζηνινγία. Ζ Σξίηε ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη ην 8
ν
 θαη ην 9

ν
 βηβιίν ηεο Πνιηηείαο θαη αθνξά ζηελ πνιηηηθή 

                                                           
57

 Αλ θαη παξαηεξνχκε επαλαδηαηππψζεηο θαη πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο ηεο ζεσξίαο ζηα 

έξγα πνπ αθνινπζνχλ κεηά ηελ Πνιηηεία, ηελ εμαληιεηηθφηεξε θαη πην δξηκεία θξηηηθή ν Πιάησλαο 

ηελ αζθεί ζηνλ δηάινγν Παξκελίδεο.   
58

 Ο Γιαχθσλ θαη ν Αδείκαληνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηα δχν κεγαιχηεξα αδέξθηα ηνπ Πιάησλα.  



24 
 

παζνινγία ησλ ἡκαξηεκέλσλ πνιηηεπκάησλ θαη ηε δηακάρε αλάκεζα ζηελ θηινζνθία 

θαη ηελ πνίεζε.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα είλαη απηή πνπ ζα καο απαζρνιήζεη εδψ. Αλ θαη νη ηδέεο πνπ 

παξνπζηάδεη εδψ ν Πιάησλ βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

εξκελεπηέο αξθεηά αλεπεμέξγαζηεο, σζηφζν δεκηνπξγνχλ ηηο βάζεηο ζηηο νπνίεο ζα 

πξνζπαζήζεη λα ζεκειηψζεη ζηνπο επφκελνπο δηαιφγνπο ην γλσζηνζεσξεηηθφ ηνπ 

ζχζηεκα.  

ην παξφλ θείκελν ζα παξνπζηαζηεί ε δηάθξηζε κεηαμχ δφμαο θαη γλψζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην πέκπην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο,  θαη πνπ παξνπζηάζηεθε αξρηθά ζηνλ 

Μέλσλα, θαη ζα κειεηήζνπκε ηελ ελδερφκελε εμέιημε ηεο ζθέςεο ηνπ Πιάησλα 

αλαθνξηθά κ' απηή ηε δηάθξηζε. 
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I. Ζ γνώζη και η δόξα ζηο πέμπηο βιβλίο ηηρ Πολιηείαρ 

 

ην ηέινο ηνπ πέκπηνπ βηβιίνπ ηεο Πνιηηείαο βξίζθνπκε ηνλ σθξάηε λα 

ππεξαζπίδεηαη ηελ άπνςε φηη ην ηδαληθφ πνιίηεπκα κπνξεί λα ππάξμεη κφλν αλ  

θπβεξλάηαη απφ θηινζφθνπο (473c–e). Απηφ ην ππνζηεξίδεη επεηδή πηζηεχεη πσο νη 

θαιχηεξνη άξρνληεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη είλαη αγαζφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα 

γλσξίδνπλ ηελ Ηδέα ηνπ Αγαζνχ. Μφλν νη θηιφζνθνη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ κηα 

ηέηνηα γλψζε, ηε γλψζε ησλ Ηδεψλ.  

Γηα λα ζεκειηψζεη ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ, ν σθξάηεο πξνβαίλεη ζε έλα 

επηρείξεκα πνπ ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην ζπζηεκαηηθά θαη παξαηεηακέλα ησλ κέζσλ 

δηαιφγσλ, φζνλ αθνξά ζηε δηάθξηζε κεηαμχ γλψζεο θαη δφμαο (476d-480a). Με απηφ 

ην επηρείξεκα ζέιεη λα πείζεη φζνπο βαζίδνληαη ζηηο αηζζήζεηο ηνπο λα δερηνχλ ηελ 

χπαξμε ησλ Ηδεψλ. Ζ Fine ζεσξεί πσο γηα απηφ ην ιφγν ην επηρείξεκα ηνπ σθξάηε 

παξνπζηάδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δηαιεθηηθφ πιαίζην θαη φπσο θαη ζηνλ Μέλσλα ν 

σθξάηεο (75d) ρξεζηκνπνηεί ηζρπξηζκνχο πνπ λαη κελ είλαη αιεζείο αιιά θαη 

απνδεθηνί απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ, κε ηελ έλλνηα φηη απνθεχγεη ηελ αλαθνξά ζηηο 

Ηδέεο. Απηφ ε Fine ην νλνκάδεη δηαιεθηηθή αμίσζε (ΑΓ) (dialectic requirement –DR) 

θαη ζεσξεί φηη ε νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξήκαηνο κπνξεί κελ λα ελέρεη 

ακθηζβεηήζηκα ζπκπεξάζκαηα απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ, φκσο νη αξρηθέο ππνζέζεηο 

ηνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη αληηθξνπφκελεο
59

.  

Σν επηρείξεκα ηνπ σθξάηε (477a -480a5) μεθηλά ιέγνληαο πσο: Τνύην ινηπόλ 

είλαη βέβαην, από όπνηα άπνςε θη αλ ην εμεηάζνπκε, πσο ό,ηη έρεη πέξα γηα πέξα 

ππόζηαζε, κπνξεί πέξα γηα πέξα λα θαηαθηεζεί γλσζηηθά, ελώ ην εληειώο αλππόζηαην 

είλαη εληειώο άγλσζην έηζη; (477a1 -4). Καη αλ θάηη είλαη έηζη θηηαγκέλν ώζηε θαη λα 

έρεη θαη λα κελ έρεη ππόζηαζε, ε ζέζε ηνπ δελ ζα ήηαλ αλάκεζα ζε απηό πνπ έρεη 

απνιύησο ππόζηαζε θαη ζε απηό πνπ θαη’ νπδέλα ηξόπν έρεη ππόζηαζε; (477a6-9) Ο 

Γιαχθσλ, πνπ είλαη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ εδψ, ζπκθσλεί θαη ηφηε ν σθξάηεο 

ζπλερίδεη: Τόηε ινηπόλ, αθνύ ε γλώκε αθνξά ζε απηό πνπ έρεη ππόζηαζε θη ε άγλνηα, 

θαηαλάγθε, ζε απηό πνπ δελ έρεη, γηα εθείλν πνπ είλαη αλάκεζα ζε ηνύηα ηα δύν πξέπεη 

λα αλαδεηήζνπκε θάηη αλάκεζα ζηελ άγλνηα θαη ηε γλώζε –εθόζνλ ππάξρεη έλα ηέηνην 

ελδηάκεζν, ζσζηά; (477a10-b1) Ο Γιαχθσλ απαληά πσο έηζη είλαη. Ο σθξάηεο ηνλ 
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Gail Fine. «Knowledge and Belief in Republic V-VII», in S. Everson, ed., Companions to Ancient 

Thought 1: Epistemology, Cambridge , 1990, ζ. 87.  
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ξσηά αλ ππάξρεη απηφ πνπ νλνκάδνπκε γλψκε (δφμα) θαη αλ δηαθέξεη απφ ηε γλψζε ή 

φρη. Ο Γιαχθσλ απαληά πσο ππάξρεη θαη πσο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε γλψζε.  

Ο σθξάηεο έπεηηα ιέεη: Δπνκέλσο ζε άιιν πξάγκα αθνξά ε γλώκε θαη ζε άιιν ε 

γλώζε, αλάινγα κε ηε δηθή ηεο δύλακε ε θαζεκηά. Η επηζηήκε (ε γλώζε) αθνξά από ηε 

θύζε ηεο ζε απηό ην νπνίν έρεη ππόζηαζε (477b7-10). Δδψ ν σθξάηεο ζεσξεί πσο ε 

γλψζε θαη ε γλψκε είλαη δπλάκεηο φπσο ε φξαζε θαη αθνή. Θεσξεί πσο γεληθά νη 

δπλάκεηο δηαθξίλνληαη ε κηα απφ ηελ άιιε κε βάζε ην ζε πνην αληηθείκελν 

αλαθέξνληαη θαη πνην είλαη ην απνηέιεζκα πνπ παξάγνπλ. Όπνηα αλαθέξεηαη ζην απηό 

αληηθείκελν θαη παξάγεη ην απηό απνηέιεζκα κε κηαλ άιιε δύλακε ηελ ραξαθηεξίδσ 

ηαπηόζεκε κε απηήλ, ελώ εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζε άιιν αληηθείκελν θαη παξάγεη άιιν 

απνηέιεζκα ηελ ραξαθηεξίδσ σο άιιε (477c9-d5).  

Ο σθξάηεο ζεσξεί ηελ γλψζε ηελ πην ζεκαληηθή απφ ηηο δπλάκεηο. Ζ γλψκε είλαη 

θαη απηή δχλακε αιιά δηαθνξεηηθή απφ ηελ γλψζε. Χο δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο 

αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Ζ γλψζε αθνξά ζε απηφ πνπ ππάξρεη, ζην νλ,  

ελψ ε γλψκε αλαθέξεηαη ζην κε νλ, ζε απηό πνπ δελ έρεη ππόζηαζε ( 477d7 -478b6).  

Αξρηθά, ν σθξάηεο  ιέεη ε γλψζε ζρεηίδεηαη κε ην νλ θαη ε άγλνηα κε ην κε νλ. 

Έπεηηα θαηαιαβαίλεη φηη δελ γίλεηαη λα θαηαζηήζνπκε αληηθείκελν ηεο γλψκεο ην κε 

νλ, απηφ πνπ δελ έρεη ππφζηαζε. Χο εθ ηνχηνπ ζπκπεξαίλεη πσο εθφζνλ θαη ε γλψκε 

θαη φρη κφλν ε γλψζε αλαθέξεηαη ζε θάηη ην αληηθείκελν ηεο δελ είλαη νχηε ην νλ 

νχηε ην κε νλ. Ζ γλψκε δελ είλαη νχηε άγλνηα νχηε γλψζε. Αλάκεζα, επνκέλσο, ζε 

απηέο ηηο δπν πξέπεη λα είλαη ε ζέζε ηεο γλώκεο ( 478d2).  

Ο σθξάηεο ζπλερίδεη ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ ιέγνληαο πσο φπσο πξνεηπψζεθε, απηφ 

πνπ έρεη θαη ηαπηφρξνλα δελ έρεη ππφζηαζε βξίζθεηαη αλάκεζα ζην ππαξθηφ θαη ην 

κε ππαξθηφ θαη πσο απηφ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζε απηφ ζα είλαη ε γλψκε. Ο Γιαχθσλ 

ζπκθσλεί θαη κε απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ.  Ο σθξάηεο ζεσξεί πσο πξέπεη λα βξνπλ 

αθφκα απηό ην νπνίν κεηέρεη θαη ζηα δπν, ζην είλαη αιιά θαη ζην κε είλαη…ην νπνίν 

είλαη δπλαηόλ λα απνηειεί αληηθείκελν γλώκεο (478e1-4). Γηα απηφ ην ιφγν 

αλαθέξεηαη ζε απηνχο πνπ δελ παξαδέρνληαη φηη ππάξρεη ην θαζαπηφ σξαίν αιιά 

αλαγλσξίδνπλ πνιιά σξαία. ε απηνχο, αλαγθαζηηθά, αθνχ δελ αλαγλσξίδνπλ φηη  

έλα είλαη ην σξαίν, ηα πνιιά ζα θαίλνληαη πσο θαηά θάπνην ηξόπν είλαη θαη σξαία 

θαη άζρεκα (479b1-2).  

Δδψ, ν σθξάηεο ξσηά ηνλ Γιαχθσλα αλ ηα πνιιά ηειηθά ζα είλαη ή δε ζα είλαη 

φ,ηη ηα ραξαθηεξίζεη θάπνηνο. Ο Γιαχθσλ απαληά πσο δε κπνξνχκε λα απαληήζνπκε 

κε ζηγνπξηά. Χο εθ ηνχηνπ ν σθξάηεο δηαπηζηψλεη πσο θαζώο θαίλεηαη ηα πνιιά θαη 
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δηάθνξα πνπ ν πνιύο θόζκνο λνκίδεη –είηε γηα ηα πνιιά σξαία πξάγκαηα πξόθεηηαη είηε 

γηα ηα άιια όια –αησξνύληαη αλάκεζα ζην κε ππαξθηό θαη ζε απηό πνπ έρεη απνιύησο 

ππόζηαζε (479d7-9). Απηά ινηπφλ δελ απνηεινχλ αληηθείκελα γλψζεο, φπσο 

πξνεηπψζεθε, αιιά γλψκεο αθνχ αησξνχληαη ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα κεηαμχ 

γλψζεο θαη άγλνηαο (479e1-5).  

Ο σθξάηεο, κε βάζε ηα παξαπάλσ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη πνιινί, 

πνπ δελ βιέπνπλ ηελ νκνξθηά ζηελ θαζαπηφηεηα ηεο, έρνπλ γηα φια απιψο γλψκε. 

Γλψζε δελ δηαζέηνπλ θακία. Γηα όζνπο όκσο βιέπνπλ ην θαζεηί ζηελ θαζαπηόηεηα ηνπ 

θαη δηαθξίλνπλ πάληα ηηο απαξάιιαρηα όκνηεο κε ηνλ εαπηό ηνπο νληόηεηεο ζα πνύκε 

πσο απηνί γλσξίδνπλ (479e6 -7). Απηνχο ν σθξάηεο ηνπο νλνκάδεη θηινζόθνπο ελψ 

ηνπο άιινπο πνπ έρνπλ κφλν γλψκε ηνπο νλνκάδεη θίινπο ηεο γλώκεο (480a). 

 

Οη αξρηθέο ππνζέζεηο ηνπ επηρεηξήκαηνο ζεσξνχληαη απφ ηνπο ζρνιηαζηέο 

πξνβιεκαηηθέο θαη δχζθνιεο σο πξνο ηελ εξκελεία
60

. Οη πην ζεκαληηθέο είλαη νη 

εμήο:  

1. Ζ γλψζε αθνξά ζε απηφ πνπ είλαη ( ἐπὶ κελ ηῷ ὄληη γλῶζηο ἦλ ) ( 477b9 -10).  

2. Ζ δφμα αθνξά ζε απηφ πνπ είλαη θαη δελ είλαη (478d2).  

 

Δδψ, ην «είλαη» επηδέρεηαη πνιιψλ εξκελεηψλ. Οη Taylorθαη Fine δίλνπλ ηξείο
61

:  

1.(α) Ζ γλψζε αθνξά ζε απηφ πνπ έρεη ππφζηαζε, δειαδή ζε απηφ πνπ ππάξρεη
62

. 

   (β) Ζ γλψζε αθνξά ζην ηί είλαη ην ρ (π.ρ. ην σξαίν). 

   (γ) Ζ γλψζε αθνξά ζε απηφ πνπ είλαη αιεζηλφ.   

 

Οη ηξείο εξκελείεο ηνπ«είλαη»ηζρχνπλ θαη γηα ηελ δφμα: 

2.(α)Ζ δφμα αθνξά ζε απηφ πνπ ππάξρεη θαη δελ ππάξρεη. 

   (β)Ζ δφμα αθνξά ζην ηη είλαη ην ρ θαη ην φρη-ρ. 

   (γ)Ζ δφμα αθνξά ζην ηη είλαη αιεζηλφ θαη ηη φρη.  

 

Ο Tailorθαη ε Fineππνζηεξίδνπλ φηη απηέο νη ηξεηο εξκελείεο αθνξνχλ ζε 

δηαθνξεηηθά είδε γλψζεο
63

.Ζ (α) θαη ε (β) αλαθέξνληαη ζε αληηθείκελα ηεο γλψζεο 
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 C. C. W. Taylor. «Plato‟s Epistemology», ζ. 176.  
61

Βι. Gail Fine. «Knowledge and Belief in Republic V», Plato on Knowledge and Forms, Oxford 

Selected Essays, Oxford University Press, USA, 2003.ζ. 68-69 θαη C. C. W. Taylor. «Plato‟s 

Epistemology», ζ. 176. 
62

 Απηή είλαη ε εξκελεία πνπ δίλεη ν θνπηεξφπνπινο κεηαθξάδνληαο ηελ πξφηαζε «ἐπὶ κελ ηῷ ὄληη 

γλῶζηο ἦλ».  
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θαη ηεο δφμαο ελψ ε (γ) αλαθέξεηαη ζε πξνηάζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα 

πεξηερφκελα ηεο γλψζεο θαη ηεο δφμαο θαη είλαη είηε αιεζείο είηε ςεπδείο
64

. Ζ Fine 

είλαη ηεο άπνςεο πσο ε (α) θαη ε (β) παξαβηάδνπλ ηελ ΑΓ επεηδή δηαρσξίδνπλ ηα 

αληηθείκελα ηεο γλψζεο θαη ηεο γλψκεο (δφμαο). Καηά ηελ Fine, απηφ είλαη έλα 

ζπκπέξαζκα ζην νπνίν ν Πιάησλ κπνξεί λα θαηαιήμεη. Χζηφζν, ην λα πξνβαίλεη απφ 

ηελ αξρή ηνπ επηρεηξήκαηνο ζηελ δηάθξηζε απηή είλαη θάηη πνπ δελ ζα ην δέρνληαλ 

φζνη ζηεξνχληαη ηεο γλψζεο ησλ Ηδεψλ θαη πεξηνξίδνληαη ζηελ γλψζε πνπ ηνπο 

παξέρεη ε εκπεηξία
65

.  

Ζ Fine ζεσξεί πσο ε 1.(γ) είλαη ε κφλε εξκελεία πνπ δελ θαίλεηαη λα παξαβηάδεη 

ηελ ΑΓ θαζψο ππνζηεξίδεη φηη ε γλψζε πξνυπνζέηεη ηελ αιήζεηα. Ο Πιάησλ έρεη 

ηζρπξηζηεί θαη ζηνλ Μέλσλα (98a) φηη ε αιήζεηα είλαη αδηακθηζβήηεηνο φξνο γηα ηελ 

γλψζε. Ζ 2.(γ), φκσο, κνηάδεη αληηθαηηθή. Δίλαη ζαλ λα ππνζηεξίδεη θάπνηνο πσο κηα 

πξφηαζε είλαη αιεζήο θαη ςεπδήο ηαπηφρξνλα. Ζ Fine ππνζηεξίδεη πσο ζα 

κπνξνχζακε λα εθιάβνπκε απηήλ ηελ πξφηαζε κε ηελ έλλνηα φηη ην πξνηαζηαθφ 

πεξηερφκελν πνπ αθνξά ζε κηα δφμα ελέρεη θάπνην αιεζέο κέξνο θαη θάπνην ςεπδέο. 

Απηή ε εθδνρή δελ θαίλεηαη ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεηηθή. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

καο κπεξδεχεη πεξηζζφηεξν. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε ίδηα εFine. Μηα 

άιιε εθδνρή ηεο 2.(γ) είλαη φηη ε νκάδα ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δφμα 

ζπλαπνηεινχληαη απφ αιεζείο θαη ςεπδείο δφμεο. Ζ Fine θαηαιήγεη πσο αλ 

δηαβάζνπκε ηηο δχν αξρηθέο πξνηάζεηο ηνπ Πιάησλα κε βάζε ηελ (γ) εξκελεία ην 

κφλν ζπκπέξαζκα πνπ θαηαιήγνπκε είλαη πσο ε γλψζε πξνυπνζέηεη ηελ αιήζεηα. 

Απηφ αθήλεη αλνηρηή ηελ πηζαλφηεηα ε γλψζε θαη ε δφμα λα αθνξνχλ ζηα ίδηα 

αληηθείκελα θαη ζηηο ίδηεο πξνηάζεηο
66

.  

Απφ ηνλ ζηίρν 477b κέρξη θαη ηνλ ζηίρν 478bν Πιάησλ ππνζηεξίδεη φηη ε γλψζε 

θαη ε γλψκε είλαη δηαθνξεηηθέο «δπλάκεηο»
67

 νη νπνίεο δηαθξίλνληαη κε βάζε ηα 

αληηθείκελα ζηα νπνία αλαθέξνληαη θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνπλ. Όπνηεο 
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 Ο Taylor παξαδέρεηαη φηη ηα ζρφιηά ηνπ πνπ αθνξνχλ ζην πέκπην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο, είλαη 
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 Ο Πιάησλ επηζεκαίλεη φηη «δπλάκεηο» είλαη θάπνηα θαηεγνξία απφ νληφηεηεο κέζσ ηνλ νπνίσλ 

κπνξεί θάηη λα πξάηηεη απηά πνπ αλήθνπλ ζηηο δπλαηφηεηέο ή ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Π.ρ. ε φξαζε 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο δπλάκεηο απηέο. Ζ γλψζε ζεσξείηαη απφ ηνλ Πιάησλα ε πην ηζρπξή απφ ηηο 

δπλάκεηο (477 c1-4). 
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δπλάκεηο αλαθέξνληαη ζην ίδην πξάγκα θαη παξάγνπλ ην ίδην απνηέιεζκα ηηο ζεσξεί 

ηαπηφζεκεο (477c6 –d5). Καηά ηελ Fine, ν Πιάησλ θαίλεηαη λα ηζρπξίδεηαη πσο ε 

γλψζε θαη ε δφμα δελ παξάγνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο. Αλ ηζρχεη απηφ, ηφηε νχηε ζην ίδην πξάγκα αλαθέξνληαη. Ζ 

Fine εδψ ζέηεη ην εξψηεκα γηα πνην ιφγν λα ηζρχεη απηφ. Γειαδή, γηα πνην ιφγν λα 

κελ αλαθέξνληαη ζην ίδην αληηθείκελν θαη αο παξάγνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 

Αλ ζεσξήζνπκε φηη ε γλψζε θαη ε γλψκε αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα 

(φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηηο εξκελείεο (α) θαη (β)), θαηά ηελ Fine, ηφηε νη δχν 

ππνζέζεηο (ζει. 3) πνπ ζπλζέηνπλ ην επηρείξεκα ηνπ είλαη αβάζηκεο. Αλ, φκσο, 

ππνζηεξηρζεί φηη νη δχν απηέο δπλάκεηο δελ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα 

αιιά κφλν ζε δηαθνξεηηθά πξνηαζηαθά πεξηερφκελα (φπσο θαηαδεηθλχεη ε (γ) 

εξκελεία ηνπ «είλαη») ηφηε νη αξρηθέο ππνζέζεηο δελ είλαη αληηθαηηθέο
68

.  

Ο Πιάησλ ηζρπξίδεηαη φηη ε γλψζε παξάγεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ 

γλψκε απφ ην γεγνλφο φηη ε γλψζε είλαη αιάλζαζηε (ἀλακάξηεηνλ, 477e6-7). Ζ Fine 

ππνζηεξίδεη πσο απηφ ίζσο ζεκαίλεη φηη ε γλψζε θαη φρη ε γλψκε ζπλεπάγεηαη ηελ 

αιήζεηα. Ο παξαπάλσ ηζρπξηζκφο ζπλδέεηαη, θαηά ηελ ίδηα, κε ην φηη ε γλψζε θαη ε 

γλψκε αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαζψο φπσο έδεημε ν σθξάηεο 

πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο. Με απηφλ δειαδή ηνλ ηζρπξηζκφ ν Πιάησλ καο 

νδεγεί ζηελ εξκελεία (γ) ησλ αξρηθψλ ηνπ ππνζέζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε γλψζε θαη ε γλψκε αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά πξνηαζηαθά 

πεξηερφκελα, δειαδή  ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο πξνηάζεσλ, παξά ζε δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα. Απηφ δείρλεη φηη ην επηρείξεκα είλαη έγθπξν θαη φηη δελ παξαβηάδεη ηελ 

ΑΓ. Απηφ αθήλεη αλνηρηή ηελ πηζαλφηεηα ε γλψζε θαη ε γλψκε λα αλαθέξνληαη ζηα 

ίδηα αληηθείκελα
69

.  

Χζηφζν, ν Πιάησλ ηζρπξίδεηαη ζηνπο ζηίρνπο 478a12-b2 πσο ην «γλσζηφλ» θαη ην 

«δνμαζηὸλ» δελ ηαπηίδνληαη. Καηά ηελ Fine, απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη απιψο φηη νη 

νκάδεο πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη γλψκεο δελ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηεο 

γλψζεο, θαζψο θάπνηνο κπνξεί λα έρεη εζθαικέλε γλψκε αιιά φρη εζθαικέλε 

γλψζε
70

.  

Έπεηηα, ζηε ζπλέρεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο (479a) ν Πιάησλ πξνρσξά, φπσο είδακε, 

ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη: 
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3. Σν θαζέλα απφ ηα πνιιά πξάγκαηα είλαη θαη σξαίν θαη άζρεκν θαη δίθαην θαη 

άδηθν θηι.  

Καηά ηελ Fine, ν Πιάησλ εδψ αλαθέξεηαη ζηα αληηθείκελα ηεο αηζζεηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηδηφηεηεο ηνπο, φπσο είλαη ην ρξψκα θαη ην 

ζρήκα. Απηφ δείρλεη φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ εξκελεία (γ) πνπ δψζακε γηα ηηο δπν 

αξρηθέο πξνηάζεηο ηνπ επηρεηξήκαηνο, πνπ ν Πιάησλ πξνηείλεη φζνλ αθνξά ζηε 

δηάθξηζε κεηαμχ γλψζεο θαη γλψκεο, εδψ ην «είλαη» ρξεζηκνπνηείηαη δεισηηθά, 

πξνζδίδεη δειαδή ζην πξάγκα έλα θαηεγφξεκα, π..ρ. ηα έληνλα ρξψκαηα είλαη 

φκνξθα. χκθσλα κε ηε Fine ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ζεσξήζεη πσο ν Πιάησλα 

απηή ηελ πεξίπησζε παξαγλσξίδεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν εξκελεηψλ ηνπ 

«είλαη». Χζηφζν, ε ίδηα ζεσξεί πσο θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη θαη πσο ν Πιάησλ απιψο 

πξνρσξά απφ ηελ κία εξκελεία ηνπ «είλαη» ζηελ άιιε. Καη' απηήλ, o Πιάησλ 

πηζηεχεη φηη απηήλ ηελ πξφηαζε ζίγνπξα ζα ηε δερηνχλ νη αληίπαινη ηεο ζεσξίαο ηνπ 

(θαζψο δελ παξαβηάδεη ηελ ΑΓ) θαη αθξηβψο απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ δέρνληαη 

«φηη ππάξρεη θάηη πνπ είλαη σξαίν θαζαπηφ» (479a4)
71

.  

Οη επφκελεο πξνθείκελεο ηνπ επηρεηξήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθφηεξα ζηνπο 

ζηίρνπο 479d3–480a5 θαη ζα αλαιπζνχλ ζπλνπηηθφηεξα ψζηε λα νινθιεξσζεί ε 

επεμεξγαζία ηνπ επηρεηξήκαηνο
72

. Απηέο είλαη νη εμήο: 

4. Ο πνιχο θφζκνο πηζηεχεη γηα ηα πνιιά, φηη είλαη θαη δελ είλαη (479d 3-5).  

5. Άξα, ινηπφλ, νη πνιινί έρνπλ απιψο γλψκε θαη φρη γλψζε γηα ηα πνιιά (479 e1-

5).  

6. Ζ γλψζε είλαη δπλαηή. 

7. Άξα πξέπεη λα ππάξρνπλ κε αηζζεηά αληηθείκελα ηεο γλψζεο. 

8. Άξα ππάξρνπλ νη Ηδέεο. 

9. Όζνη γλσξίδνπλ ηηο Ηδέεο έρνπλ γλψζε ελψ φζνη πεξηνξίδνληαη ζηα πνιιά έρνπλ 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε γλψκε.  

10. Χο εθ ηνχηνπ ε γλψζε αλαθέξεηαη ζηηο Ηδέεο θαη ε γλψκε αλαθέξεηαη ζηα 

πνιιά.  

Ζ Fine θάλεη θάπνηα ζρφιηα φζνλ αθνξά ζηηο ηειεπηαίεο έμη πξνθείκελεο. Ζ 

πξνθείκελε 4. δειψλεη πσο νη πνιινί έρνπλ θάπνηεο γλψκεο γηα ηα πνιιά πνπ θάπνηεο 

είλαη αιεζείο θαη θάπνηεο ςεπδείο. Απηφ ζπκβαίλεη αθξηβψο επεηδή επηθεληξψλνληαη 

                                                           
71

Βι. Gail Fine. «Knowledge and Belief in Republic V-VII», ζ. 90. 
72

 Η Fine στο «Knowledge and Belief in Republic V» αλαιχεη ην επηρείξεκα ζε πεξηζζφηεξεο 
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ζηα πνιιά θαη ζπγθεθξηκέλα, φπσο είδακε, ζηηο ηδηφηεηεο ηνπο. Ο Πιάησλ έδεημε 

ζηνλ Μέλσλα (98a) φηη ε γλψζε πξνυπνζέηεη έλα «ιφγν»
73

.Έηζη, θαηά ηελ Fine, νη 

πνιινί δελ κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ ηη είλαη ην σξαίν, θεξ' εηπείλ, επεηδή ν «ιφγνο» 

πνπ έρνπλ γηα απηφ βαζίδεηαη ζηα πνιιά σξαία θαη άξα είλαη εζθαικέλνο
74

. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, γλσξίδνπκε ην σξαίν φηαλ γλσξίδνπκε «ηί είλαη ην 

σξαίν»
75

. Ζ Fine ππνζηεξίδεη φηη νη πνιινί δελ βξίζθνληαη απνιχησο ζηελ άγλνηα 

θαζψο νη εζθαικέλεο ηνπο γλψκεο κπνξνχλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηαδηαθά ζε αιεζείο 

γλψκεο. Χο εθ ηνχηνπ νη πνιινί δελ έρνπλ γλψζε, έρνπλ φκσο θάπνηεο εζθαικέλεο 

γλψκεο θαη θάπνηεο αιεζείο
76

.  

Ζ πξνθείκελε 6. ηνπ επηρεηξήκαηνο, θαηά ηελ Fine, κνηάδεη λα παξαβηάδεη ηελ ΑΓ 

θαζψο νη πνιινί κπνξεί λα απνθαλζνχλ πσο αθνχ εθείλνη δελ έρνπλ γλψζε ηφηε ην 

ίδην ηζρχεη γηα φινπο. Ζ 7.θαίλεηαη λα πξνυπνζέηεη απζαηξέησο φηη ε γλψζε απαηηεί 

ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ αληηθείκελσλ. Ζ 8. ζεσξείηαη έγθπξε αλ εθιάβνπκε ηελ 

Ηδέα κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ πνπ καο δίλεη ν Πιάησλ. Ζ 9. απνηειεί 

ζπκπέξαζκα ησλ πξνεγνχκελσλ πξνθείκελσλ. Χζηφζν ε 10. κνηάδεη πξνβιεκαηηθή 

επεηδή εδψ ν Πιάησλ ηζρπξίδεηαη φηη ε γλψζε αλαθέξεηαη ζηηο Ηδέεο θαη ε γλψκε ζηα 

πνιιά, δειαδή ζε αληηθείκελα θαη φρη ζε αιεζείο πξνηάζεηο φπσο έκνηαδε λα 

ππνζέηεη κέρξη ηψξα. Ζ Fine ζεσξεί πσο απηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα, θαζψο 

πξνθχπηεη ε ακθηβνιία απφ ηηο πξψηεο θηφιαο πξνθείκελεο φηη ην επηρείξεκα δελ 

είλαη έγθπξν θαη παξαβηάδεη ηελ ΑΓ
77

. 

Ζ ζέζε ηεο Fine είλαη φηη δελ πξέπεη λα ζηαζνχκε ζε απηφ ην πξφβιεκα θαζψο ν 

Πιάησλ κέζσ απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο καο δηαθσηίδεη απφ ηε κηα πιεπξά γηα ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο γλψζεο, ηεο αιήζεηαο θαη ησλ Ηδεψλ αιιά θαη κεηαμχ ηεο γλψκεο, 

ηεο αιήζεηαο, ηνπ ςεχδνπο θαη ησλ αηζζεηψλ πξαγκάησλ απφ ηελ άιιε 
78

. 

Χζηφζν, ε γλψκε καο είλαη πσο απηφ πνπ δελ καο δηεπθξηλίδεη ν Πιάησλ ηειηθά 

είλαη πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο γλψζεο θαη ηεο δφμαο ζε απηφλ ηνλ δηάινγν. Αλ 

ζεσξήζνπκε φηη αλαθέξνληαη θαη νη δπν ζε αληηθείκελα θαη φρη ζε πξνηάζεηο, ηφηε 

δελ θαίλνληαη λα ζπλδένληαη, δεδνκέλνπ φηη ηα αληηθείκελα ηεο κηαο είλαη 
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δηαθνξεηηθά απφ ηα αληηθείκελα ηεο άιιεο θαη ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε γηα πνην 

ιφγν ν Πιάησλ κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα ζπγθξίλεη απηέο ηηο δχν δπλάκεηο.  

πγθεθξηκέλα ην γεγνλφο φηη αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα: α) ηηο 

δηαρσξίδεη πιήξσο θαη, εμ αηηίαο απηνχ β) θαζηζηά αδχλαην γηα φζνπο έρνπλ δφμεο λα 

νδεγεζνχλ ζηε γλψζε. Αλ πξνεθηείλνπκε απηφ ην ζπιινγηζκφ θαη ππνζέζνπκε φηη ν 

ηζρπξηζκφο ησλ πνιιψλ, φηη αλ δελ έρνπλ νη ίδηνη γλψζε δελ είλαη ζε ζέζε θαλείο λα 

έρεη, ηζρχεη ηφηε ε απφθηεζε γλψζεο θαζίζηαηαη αδχλαηε, ηνπιάρηζηνλ απφ ηα φληα 

πνπ είλαη πεξηνξηζκέλα ζηνλ αηζζεηφ θφζκν. πλεπψο, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο αλ θαη ζηελ Πνιηηεία επαλαιακβάλεηαη ε δηάθξηζε δφμαο θαη 

γλψζεο πνπ κειεηήζακε ζηνλ Μέλσλα, σζηφζν είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή θαζψο ε 

άπνςε ηνπ Πιάησλα θαίλεηαη ζπγθερπκέλε. Σελ δηάθξηζε απηή ζα επαλαθέξεη ν 

Πιάησλ ζηνλ Θεαίηεην, φπνπ ην πξφβιεκα ηεο γλψζεο αλαιχεηαη κε φιε ηνπ ηελ 

νμχηεηα. Δθεί γηα πξψηε θνξά εμεηάδεηαη ιεπηνκεξψο ην πξφβιεκα ηεο δηάθξηζεο 

ηεο αιεζνχο δφμαο απφ ηελ ςεπδή θαη ν Πιάησλ δηεξεπλά φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο γλψζεο σο αιεζνχο δφμαο αιιά θαη σο 

αιεζνχο δφμαο κεηά «ιφγνπ». Ζ Πνιηηεία ινηπφλ απνηειεί ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ 

Μέλσλα ζηνλ Θεαίηεην φζνλ αθνξά ζηα γλσζηνζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηνλ Πιάησλα ζε απηνχο ηνπο δηαιφγνπο θαη παξφηη εδψ ε πξνζέγγηζε 

πνπ γίλεηαη σο πξνο ηε δηάθξηζε κεηαμχ αιεζνχο δφμαο θαη γλψζεο είλαη 

πξνβιεκαηηθή, ν δηάινγνο απηφο αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε ζηνλ 

Θεαίηεην.  
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ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ ΓΝΧΖ ΣΟΝ ΘΕΑΙΤΗΤΟ 

 

Ο Θεαίηεηνο ζπγθαηαιέγεηαη ζηα χζηεξα έξγα ηνπ Πιάησλα θαη έρεη σο 

αληηθείκελφ ηνπ ην δήηεκα ηεο γλψζεο. Οη πεξηζζφηεξνη δηάινγνη ηνπ Πιάησλα, ηδίσο 

ηα έξγα ηεο πξψηκεο θαη ηεο κέζεο πεξηφδνπ, δελ εμεηάδνπλ κφλν έλα δήηεκα αιιά 

πνιιά, είηε εζηθά, είηε νληνινγηθά θαη γλσζηνινγηθά. Ο Θεαίηεηνο, φκσο, ζεσξείηαη 

απφ ηα έξγα ζηα νπνία ν Πιάησλ θαηαπηάλεηαη θαη αλαπηχζζεη έλα κφλν δήηεκα, 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην εξψηεκα ηη είλαη γλώζε.  

Τπάξρεη δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ γηα ην αλ απηφο ν δηάινγνο επεθηείλεη 

ηηο ηδέεο πνπ αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηνλ Φαίδσλα θαη ζηελ Πνιηηεία ή αλ ζέηεη εθ 

λένπ ηα δεηήκαηα πεξί γλψζεο πνπ απαζρνινχλ γεληθψο ηνλ Πιάησλα. Ο White 

ζεσξεί φηη δελ ηζρχεη ηίπνηα απφ ηα δπν. Ο Πιάησλ θαη' απηφλ θαηαπηάλεηαη ζηνλ 

Θεαίηεην κε γλσζηνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχζαλ ήδε απφ ηελ πξψηκε 

πεξίνδν ζπγγξαθήο ηνπ θαη ηα νπνία ππήξραλ ππφξξεηα θαη ζηνπο κέζνπο δηαιφγνπο. 

Γηα απηφ θαη ππάξρνπλ ζπρλέο λχμεηο ζε πξνεγνχκελα έξγα ηνπ θαη ζε επηρεηξήκαηα 

πνπ έρεη αλαπηχμεη εθεί, ρσξίο σζηφζν λα επαλαιακβάλεη αλαιπηηθά απφςεηο πνπ 

έρεη ήδε εθθξάζεη. Πάλησο ν Πιάησλ θαίλεηαη λα θαηαλνεί – θπξίσο απφ ηελ 

Πνιηηεία θαη κεηά -φηη ππάξρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο ζηε ζεσξία ηνπ 

ηεο γλψζεο. Απηέο ηηο δπζθνιίεο αλαιακβάλεη λα αληηκεησπίζεη θαη λα εξεπλήζεη 

ζηνλ Θεαίηεην
79

. 

Σα πξφζσπα ηνπ παξφληνο δηαιφγνπ είλαη ν σθξάηεο, ν λεαξφο Θεαίηεηνο θαη ν 

καζεκαηηθφο Θεφδσξνο. Σν δήηεκα ηεο γλψζεο ηίζεηαη εμαξρήο, φηαλ ν σθξάηεο 

δεηά απφ ηνλ Θεαίηεην λα ηνπ δψζεη έλαλ νξηζκφ γηα ηε γλψζε. Ο Θεαίηεηνο ηφηε 

αξρίδεη λα ηνπ απαξηζκεί δηάθνξα αληηθείκελα ηεο γλψζεο, δειαδή δηάθνξα 

παξαδείγκαηα (146c-d).Ο σθξάηεο ηνπ επηζεκαίλεη φηη δελ δήηεζε παξαδείγκαηα 

γλψζεο αιιά ηελ νπζία ηεο γλψζεο. Ο Θεαίηεηνο θαηαιαβαίλεη ην ιάζνο ηνπ αιιά 

αξλείηαη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα δψζεη έλαλ ηέηνην νξηζκφ. Ο σθξάηεο ηνλ 

παξνηξχλεη λα πξνζπαζήζεη ιέγνληάο ηνπ πσο ζα ηνλ βνεζήζεη θαη ίδηνο κε ηελ 

καηεπηηθή ηνπ κέζνδν(148c). Με απηφλ ηνλ ηξφπν μεθηλά ν Θεαίηεηνο λα δίλεη 

νξηζκνχο γηα ηελ γλψζε.  
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Πνιινί εξκελεπηέο ρσξίδνπλ ην δηάινγν ζε ηξία κέξε, φζνη είλαη θαη νη νξηζκνί 

ηεο γλψζεο
80

. Άιινη πάιη ηνλ ρσξίδνπλ ζε δχν κέξε φπνπ ην πξψην αθνξά ζηε 

γλψζε σο αίζζεζε θαη ηειεηψλεη ζην 186a12· θαη ην δεχηεξν, ζην νπνίν εμεηάδεηαη ε 

γλψζε σο αιεζήο δφμα θαη σο αιεζήο δφμα κεηά ιφγνπ, μεθηλά απφ ην 187a1 θαη 

θηάλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ
81

. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αθνινπζήζνπκε ηνλ 

ρσξηζκφ ηνπ δηαιφγνπ ζε δχν κέξε. ε ηνχην ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ην 

δεχηεξν κέξνο ηνπ δηαιφγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο γλψζεο σο αιεζνχο 

δφμαο κεηά ιφγνπ. ην πξνεγνχκελν θεθάιαην είδακε φηη ν Πιάησλ ζην ηέινο ηνπ 

Μέλσλα παξνπζηάδεη ήδε ηε γλψζε σο αιεζή δφμα ηεο νπνίαο ε αηηία έρεη δεζεί κε 

ζθέςε (αἰηίαο ινγηζκῷ (98a)). Αο δνχκε, ηψξα, ελ ζπληνκία ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία 

πνπ αθνινπζεί ζην πξψην κέξνο ηνπ Θεαίηεηνπ, δεδνκέλνπ φηη ην πξψην κέξνο ηνπ 

δηαιφγνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην 

δεχηεξν.  

 

I. Ζ ΓΝΧΖ Χ ΑΗΘΖΖ 

 

Ο πξψηνο νξηζκφο πνπ επηρεηξεί λα δψζεη ν Θεαίηεηνο είλαη πσο ε γλψζε είλαη 

αίζζεζε (151a). Ο σθξάηεο ζπλδέεη απηφλ ηνλ νξηζκφ κε ηελ πεξίθεκε ζέζε ηνπ 

Πξσηαγφξα ζχκθσλα κε ηελ νπνία «πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ ἄλζξσπνλ εἶλαη, ηῶλ 

κὲλ ὄλησλ ψο ἔζηη, ηῶλ δὲ κὴ ὄλησλ ὡο νὐθ ἐζηηλ» (152 a 2-4). Ο σθξάηεο 

δηεπξχλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ Θεαίηεηνπ ππνζηεξίδνληαο πσο ε αίζζεζε καο 

απνθαιχπηεη πάληα ην Δίλαη θαη είλαη απαιιαγκέλε απφ πιάλεο επεηδή είλαη γλψζε, 

επηζηήκε. Άξα αίζζεζε θαη γλψζε ηαπηίδνληαη.  

Ο νξηζκφο απηφο φκσο, φπσο παξαηεξεί ν σθξάηεο, δελ ζπλάδεη κε ηε γεληθή 

ζεσξία ηνπ Πξσηαγφξα θαζψο ν ίδηνο δηδάζθεη φηη δελ ππάξρεη ην Δίλαη απηφ θαζ‟ 

εαπηφ αιιά θάζε ηη πνπ ππάξρεη ππάγεηαη ζε έλα αέλαν γίγλεζζαη(157b). Ο Θεαίηεηνο 

δειψλεη αλήκπνξνο λα ιχζεη απηή ηε δπζθνιία θαη αλαξσηηέηαη αλ ν σθξάηεο 

ζπκθσλεί κε ηε ζεσξία ηνπ Πξσηαγφξα ή ζέιεη απιά λα ηνλ δνθηκάζεη. Ο σθξάηεο 

ζπλερίδεη ππνζηεξίδνληαο πσο αλ ε ζεσξία απηή είλαη ζσζηή ηφηε δε ζα είρε λφεκα 

λα κηιάκε γηα παξαηζζήζεηο θαη ςεπδαηζζήζεηο. Σν φηη ην θαίλεζζαη ηειηθά ζπκπίπηεη 

κε ην γίγλεζζαη θαη φρη κε ην Δίλαη δείρλεη φηη απηφ πνπ κνπ θαίλεηαη είλαη θάζε θνξά 
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 C. C. W. Taylor. «Plato‟s Epistemology», ζ. 182.  
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Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 159.  
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πξαγκαηηθφ. Χο εθ ηνχηνπ ην αίζζεκα πνπ κνπ πξνθαιείηαη απφ  έλα πξάγκα είλαη 

πάληα αιεζηλφ (160 c).  

Ηδσκέλνο απ' απηή ηελ άπνςε ν νξηζκφο πνπ έδσζε ν Θεαίηεηνο ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ε γλψζε είλαη αίζζεζε είλαη νξζφο. Χζηφζν, γίλεηαη ζαθέο απφ ηνλ σθξάηε 

πσο απηφο ν νξηζκφο ρξήδεη επαλεμέηαζεο θαζψο αλ ηαπηίζνπκε αίζζεζε θαη γλψζε 

ηφηε: 

1. Όρη κφλν ν άλζξσπνο αιιά θαη ηα δψα είλαη κέηξα φισλ ησλ πξαγκάησλ.  

2. Αθνχ φινη αηζζάλνληαη άξα φινη θαηέρνπλ ηελ αιήζεηα. Απηφ είλαη έλα 

ζπκπέξαζκα πνπ νχηε ν Πξσηαγφξαο ζα δερφηαλ αθνχ ν ίδηνο παξνπζηάδεηαη σο 

δάζθαινο ηεο αιήζεηαο θαη πιεξψλεηαη γηα απηφ. 

3. Μεηά ηελ εκπεηξία ηεο αίζζεζεο ελφο πξάγκαηνο δηαηεξείηαη ζηε κλήκε καο ε 

γλψζε απηνχ, κηα εηθφλα ή έλα βίσκα. Απηφ δείρλεη πσο ε κλήκε δελ είλαη 

αίζζεζε θαη αο ηελ πξνυπνζέηεη. 

4. Ζ ηαχηηζε γλψζεο θαη αηζζήκαηνο πεξηνξίδεη ηελ πξψηε θαζψο νη πεξηνξηζηηθνί 

πξνζδηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αίζζεζε πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη γηα ηε γλψζε. 

Ο σθξάηεο ππνζηεξίδεη πσο αλ δνχζε ν Πξσηαγφξαο πηζαλφηαηα λα ήηαλ ζε 

ζέζε λα αλαζθεπάζεη ηε ζεσξία ηνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα απαληήζεη ζηα 

επηρεηξήκαηα απηά θαη ίζσο λα ραξαθηήξηδε ηελ θξηηηθή ηνπ σθξάηε 

παξαπιαλεηηθή θαη θαθνήζε. Απηφ πνπ απαζρνιεί ηνλ σθξάηε, φκσο, είλαη ηη 

κπνξνχλ ηειηθά λα ζπκπεξάλνπλ γηα ηε ζεσξία ηνπ Πξσηαγφξα πνπ ηνπο θαηέζηεζε 

φινπο ίζνπο σο πξνο ηε θξφλεζε. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη δε γίλεηαη φινη λα 

θαηέρνπκε εμίζνπ ηελ αιήζεηα θαη πσο νη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο δείρλνπλ 

πσο νη άλζξσπνη μερσξίδνπλ ηνπο ζνθνχο απφ ηνπο ακαζείο (170 c). πλεπψο, ε 

ζνθία θαη ε ακάζεηα είλαη δχν μερσξηζηά πξάγκαηα θαζψο ε πξψηε είλαη ε αιεζήο 

δηάλνηα θαη ε δεχηεξε ε ςεπδήο δόμα. Με απηή ηε ινγηθή ν Πξσηαγφξαο ζα πξέπεη λα 

δερηεί σο αιεζηλή ηε γλψκε ησλ πνιιψλ, αλ ζεσξνχλ ηελ δηθή ηνπ γλψκε εζθαικέλε 

θαη λα παξαδερηεί φηη πιαλάηαη. 

 Ο ιφγνο ηνπ Πξσηαγφξα, θαηά ηνλ σθξάηε, πνπ ζπλνςίδεηαη θαη ζηε ξήζε «ην 

δνθνῦλ ἑθάζηῳ ηνῦην θαη εἶλαη ᾧ δνθεῖ» (170a3-4), κπνξεί λα γίλεη δεθηφο φζνλ 

αθνξά ηα βηψκαηα πνπ καο πξνζπνξίδνπλ νη αηζζήζεηο αιιά φρη φζνλ αθνξά εζηθά 

δεηήκαηα. Γηα ην άηνκν θαη ηελ πνιηηεία είλαη αδχλαην λα είλαη αιεζείο φιεο νη 

δφμεο. Γελ είλαη ν θαζέλαο μερσξηζηά κέηξν γηα ην αγαζφ θαη ην σθέιηκν κηαο πφιεο 

αιιά εθείλνη πνπ θαηέρνπλ ηε γλψζε. Ο Πξσηαγφξαο, φκσο, θαη φζνη ηνλ  
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ππνζηεξίδνπλ ζεσξνχλ φηη θαη εδψ ε αιήζεηα πξνζαξκφδεηαη ζηελ θνηλή γλψκε
82

. Σν 

γεγνλφο φηη ν ιφγνο ηνπ Πξσηαγφξα αλαηξεί ηνλ εαπηφ ηνπ, δειψλνληαο πσο ε 

αληίζεηε γλψκε απφ ηε δηθή ηνπ είλαη αιεζηλή, ηνλ θαζηζηά αβάζηκν. Απφ ηελ άιιε, 

αθφκε θη' αλ πνχκε φηη ηζρχεη κφλν γηα φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε, ν νξηζκφο ηνπ 

Θεαίηεηνπ πνπ ηαπηίδεη ηελ γλψζε κε ηελ αίζζεζε δελ επζηαζεί. Απηφ απνηειεί ην 

πξψην επηρείξεκα γηα ηελ απφξξηςε ηνπ ιφγνπ ηνπ Πξσηαγφξα θαη σο εθ ηνχηνπ ηεο 

ηαχηηζεο ηεο γλψζεο κε ηελ αίζζεζε. 

Ο σθξάηεο πξνηείλεη ζην Θεφδσξν λα πξνζεγγίζνπλ ην δήηεκα ηνπ νξηζκνχ 

δηαθνξεηηθά θαη έηζη θαηαπηάλεηαη κε ηε ζεσξία «πεξί θεξφκελεο νπζίαο» ηνπ 

Ζξάθιεηηνπ, ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο φ,ηη ππάξρεη θηλείηαη. Ο σθξάηεο δηαθξίλεη 

κεηαμχ δχν θηλήζεσλ, ηεο θνξάο, πνπ δειψλεη θίλεζε κε ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο 

ηφπνπ, θαη ηεο αιινίσζεο πνπ δειψλεη κεηαβνιή κε ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο πνπ 

πθίζηαηαη ην ίδην ην πξάγκα φηαλ π.ρ. απφ ζθιεξφ γίλεηαη καιαθφ ή απφ ιεπθφ 

καχξν (181d ). 

Ο σθξάηεο απνθαζίδεη λα εμεηάζεη ην δεχηεξν είδνο θίλεζεο. Αλ δερζνχκε ηελ 

θίλεζε ελφο νξγάλνπ ηεο αίζζεζεο θαη ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ζεσξήζνπκε πσο ην 

αίζζεκα είλαη απνηέιεζκα ησλ δχν ηφηε, αλ απηά ηα δπν πθίζηαληαη πνηνηηθή 

αιινίσζε ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη έλα αίζζεκα γηα κηα αηζζεηή ηδηφηεηα, είλαη 

θαλεξφ πσο ε ηδηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζην αληηθείκελν θαζψο θαη ε ελέξγεηα ηνπ 

νξγάλνπ ζα είλαη δπλαηφ θαη ηαπηφρξνλα αδχλαην λα απνδνζνχλ ζην αληηθείκελν θαη 

ζην φξγαλν αληίζηνηρα. Με ιίγα ιφγηα, αλ ν θαλφλαο ηεο αέλαεο θίλεζεο απνθιείεη 

ηε ζηαζεξφηεηα ηφηε δε ζα είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη γλψζε ηνπ πξάγκαηνο θαζψο ην 

λα ππάξρνπλ αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα ηζνδπλακεί κε ην λα κελ ππάξρνπλ. Σν 

ζπκπέξαζκα είλαη πσο αλ δερζνχκε ηελ ζεσξία ηνπ Ζξάθιεηηνπ φπσο αλαπηχρηεθε 

απφ ην σθξάηε δελ κπνξνχκε λα ζηεξίμνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ Θεαίηεηνπ πσο ε 

αίζζεζε είλαη γλψζε θαη άξα ν νξηζκφο απηφο απνηπγράλεη. Ο σθξάηεο απνθξίλεηαη 

πσο κέρξη ηψξα έδεημαλ, ν ίδηνο θαη νη ζπλνκηιεηέο ηνπ, ηη δελ είλαη ε γλψζε. Σν 

εξψηεκα κέλεη αλαπάληεην πξνο ην παξφλ (182a1 -183c3). 

Ο Θεαίηεηνο, ινηπφλ, κπαίλεη πάιη ζηελ δηαδηθαζία λα δψζεη έλα λέν νξηζκφ γηα 

ηε γλψζε. Ο σθξάηεο πξνηίζεηαη θαη πάιη λα ηνλ βνεζήζεη θαη κε αθνξκή ηνλ 

πξψην νξηζκφ πνπ έδσζε ν Θεαίηεηνο έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη πσο πξέπεη λα 
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ε απηφ ην ζεκείν ν σθξάηεο αιιάδεη ηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα κηιήζεη γηα ηνλ 

θηιφζνθν (176a -177a). Απηφ ην θνκκάηη ζεσξείηαη παξελζεηηθφ αιιά δελ είλαη ηπραίν πνπ ν Πιάησλ 

ην ηνπνζεηεί ζε απηφ ην ζεκείν πνπ ζπδεηείηαη ε γλψζε, θαζψο επηζπκεί λα δείμεη φηη θηιφζνθνο είλαη 

απηφο πνπ αλαδεηεί ηε γλψζε.   



37 
 

μερσξίζνπκε κεηαμχ αηζζεηεξίνπ νξγάλνπ θαη δηαλνεηηθήο δχλακεο ηεο ςπρήο. Ζ 

ςπρή είλαη απηή πνπ γλσξίδεη ηα αηζζήκαηα θαη απνηειεί ηε ινγηθή ηνπο ελφηεηα ελψ 

ηα φξγαλα φπσο είλαη ηα κάηηα θαη ηα απηηά ζεσξνχληαη ηα «δη‟ νὗ αἰζζαλφκελα» 

δειαδή απηά κέζσ ηνλ νπνίσλ πξνζιακβάλνπκε ηα αηζζεηά (184c –d). Ο Θεαίηεηνο, 

φηαλ ν σθξάηεο ηνλ ξσηά πνην είλαη φκσο ην φξγαλν κε ην νπνίν ε ςπρή 

πξνζιακβάλεη ην Δίλαη θαη ην κε Δίλαη, ηελ ηαπηφηεηα , ηελ εηεξφηεηα ην φκνην θαη 

ην αλφκνην
83

,ηνπ άπαληα φηη κφλε ηεο ε ςπρή ε ίδηα ηα αηζζάλεηαη απηά (185b–e). 

Βιέπνπκε, ινηπφλ, εδψ δπν δηαρσξηζκνχο: κεηαμχ ςπρήο θαη αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ 

αθελφο, θαη κεηαμχ απηψλ πνπ ε ςπρή αηζζάλεηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη απηψλ 

πνπ δηαλνείηαη απφ κφλε ηεο αθεηέξνπ. Σα αηζζήκαηα ε ςπρή ηα ζπλδέεη κεηαμχ 

ηνπο, ηα ζπγθξίλεη, ηα θαηαηάζζεη θαη ηα θξίλεη.  

Ο σθξάηεο αθνχ θάλεη ηνπο παξαπάλσ δηαρσξηζκνχο ξσηά ηνλ Θεαίηεην, αλ 

γίλεηαη ην κέξνο ηνπ εαπηνχ καο πνπ δελ ζπιιακβάλεη ην Δίλαη, δειαδή απηφ ησλ 

αηζζήζεσλ, λα θαηαθηήζεη ηελ αιήζεηα. Ο Θεαίηεηνο απνθξίλεηαη πσο θάηη ηέηνην δε 

κπνξεί λα ζπκβεί. Ο σθξάηεο νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα πσο γλψζε θαη αίζζεζε 

δε γίλεηαη λα ηαπηίδνληαη θαη σο εθ ηνχηνπ ν νξηζκφο ηνπ Θεαίηεηνπ είλαη 

εζθαικέλνο. Μφλν ζηε ζθαίξα ηνπ «δνμάδεηλ», δειαδή ησλ θξίζεσλ, κπνξνχκε λα 

βξνχκε ηελ αιήζεηα θαη ηε γλψζε θαη φρη ηνπ «αηζζάλεζζαη» (186c-d). Απηφ 

απνηειεί ην δεχηεξν ζεκαληηθφ επηρείξεκα ελαληίνλ ηνπ νξηζκνχ ηεο γλψζεο σο 

αίζζεζεο. 

Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο είλαη φηη αλ 

θαη θαίλεηαη πσο θχξην κέιεκα ηνπ σθξάηε ζπληζηά ε απφξξηςε ηνπ νξηζκνχ ηεο 

γλψζεο σο αίζζεζεο, δίλεη φπσο είδακε εμίζνπ κεγάιε ζεκαζία θαη ζηελ απφξξηςε 

ηεο ζέζεο ηνπ Πξσηαγφξα. Ζ δηακάρε κε ηνλ Πξσηαγφξα θξαηά ήδε απφ ηα πξψηκα 

έξγα θαζψο ν Πιάησλ είλαη πεπεηζκέλνο φηη ππάξρνπλ αιήζεηεο αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

γλψκεο ησλ αλζξψπσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πξνζπάζεηα απφξξηςεο ηνπ 

ζρεηηθηζκνχ ηνπ Πξσηαγφξα είλαη απηφ πνπ ιεηηνπξγεί σο βάζε θαη θίλεηξν γηα ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ δηαιφγνπ. 
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Δδψ γίλεηαη έκκεζε αλαθνξά ζηα Μέγηζηα Γέλε (ην νλ, ην ηαπηφλ, ην έηεξνλ, ηελ θίλεζε θαη ηε 

ζηάζε) ηα νπνία παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ζηνλ Σνθηζηή.  
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II. Ζ ΓΝΧΖ Χ ΑΛΖΘΖ ΓΟΞΑ 

 

Ο δεχηεξνο νξηζκφο πνπ δίλεη ν Θεαίηεηνο είλαη πσο ε γλψζε είλαη ε αιεζήο δφμα 

(187d), δεδνκέλνπ φηη ε δφμα κπνξεί λα είλαη είηε αιεζήο, είηε ςεπδήο. Ο σθξάηεο 

αλαιακβάλεη λα εμεηάζεη πψο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε απηή ηελ ηαχηηζε, κέζα 

απφ ηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ςεπδνχο δφμαο. 

Πξψηε εξκελεία ςεπδνχο δφμαο: Ο θαζέλαο πξέπεη λα θξίλεη γηα πξάγκαηα πνπ 

γλσξίδεη ή γηα πξάγκαηα πνπ δελ γλσξίδεη. Μηα θξίζε ζα ζεσξεζεί ιαλζαζκέλε αλ 

θάηη πνπ γλσξίδνπκε ην κπεξδέςνπκε κε θάηη άιιν ην νπνίν επίζεο γλσξίδνπκε. 

Απηφ γηα ηνλ σθξάηε απνηειεί αληίθαζε γηαηί ζεκαίλεη πσο ηαπηφρξνλα 

γλσξίδνπκε θαη αγλννχκε απηά ηα δχν πξάγκαηα (188b).  

Γεχηεξε εξκελεία ςεπδνχο δφμαο: Μηα δφμα είλαη εζθαικέλε φηαλ θάηη πνπ δελ 

γλσξίδνπκε ην κπεξδεχνπκε κε θάηη άιιν πνπ δελ γλσξίδνπκε ή κε θάηη πνπ 

γλσξίδνπκε. Καη εδψ ε απάληεζε είλαη φηη θάηη ηέηνην είλαη αδχλαηνλ (188c1-5). 

Ο σθξάηεο ππνζηεξίδεη πσο αθνχ ε δφμα έρεη λα θάλεη κε θάηη πνπ γλσξίδνπκε ή 

κε θάηη πνπ δε γλσξίδνπκε δε κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε πνηα άιιε εμήγεζε ζα 

κπνξνχζακε λα δψζνπκε γηα ηελ εζθαικέλε θξίζε, θαζψο ηειηθά θαίλεηαη λα κελ 

πθίζηαηαη. Έηζη, ινηπφλ, απνθαζίδεηαη ε ζπδήηεζε λα πεξάζεη ζην Δίλαη θαη ην κε 

Δίλαη (188c6 –d1). 

Σξίηε εξκελεία ςεπδνχο δφμαο: θάπνηνο ζθάιιεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ φηαλ έρεη ζην 

λνπ ηνπ ηα κε φληα γηα νπνηνδήπνηε αληηθείκελν. Σν ζέκα εδψ είλαη ην θαηά πφζν 

είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη «δνμάδεηλ» ρσξίο λα έρεη σο αληηθείκελν «ἕλ ηη», πνπ σο εθ 

ηνχηνπ είλαη «ὄλ ηη». Όπνηνο έρεη θξίλεη αλαθνξηθά κε ηα κε φληα δελ θξίλεη ηίπνηα 

θαη θαζφινπ. πλεπψο, ην λα θξίλεη θαλείο εζθαικέλα είλαη θάηη άιιν απφ ην λα 

θξίλεη αλαθνξηθά κε ηα κε φληα. Δπνκέλσο, νχηε θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν εμεγείηαη ε 

ςεπδήο δφμα (188d2- 189b2). 

Σέηαξηε εξκελεία ςεπδνχο δφμαο: ε ςεπδήο δφμα ζρεκαηίδεηαη φηαλ 

ζρεκαηίδνπκε ζην λνπ καο κηα θξίζε αληί γηα κηαο άιιεο, π.ρ. φηαλ ζπγρένπκε έλα νλ 

κε έλα άιιν θαη ιέκε φηη ην άιιν ππάξρεη. Απηήλ ηελ ςεπδή δφμα ν σθξάηεο ηελ 

νλνκάδεη «ἀιινδνμίαλ». Οχηε, φκσο, απηήλ ηελ εμήγεζε κπνξεί λα δερηεί γηα ηελ 

ςεπδή δφμα θαζψο Όηαλ θαλείο ζρεκαηίδεη θξίζε γηα δπν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα δε 

γίλεηαη λα πηζηέςεη πσο ην έλα είλαη ην άιιν. Αθφκα, φηαλ θάπνηνο ζρεκαηίζεη θξίζε 

κφλν γηα ην έλα πξάγκα ελψ γηα ην άιιν φρη, είλαη αδχλαην λα ζεσξήζεη πσο ην έλα 

είλαη ην άιιν (190b-190d5).  
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Ο σθξάηεο βιέπεη φηη δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ ςεπδή δφμα θαη γη' απηφ 

πξνηείλεη λα επαλέιζνπλ ζηελ δεχηεξε εξκελεία. Απηή ε επαλαθνξά ζπληζηά ηελ 

πέκπηε εξκελεία ςεπδνχο δφμεο: Ο σθξάηεο ζεσξεί πσο ππάξρεη πεξίπησζε, φλησο, 

λα πεξάζνπκε θάηη πνπ γλσξίδνπκε γηα θάηη πνπ δελ γλσξίδνπκε. Γηα λα δείμεη αλ 

θάηη ηέηνην είλαη ηειηθά δπλαηφλ θαηαθεχγεη ζηε εμήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο ιήζεο, ηνπ καλζάλεηλ θαη ηνπ ιεζκνλεῖλ. Ο σθξάηεο εδψ 

παξνπζηάδεη ηελ κλήκε σο θέξηλν εθκαγείν ζην νπνίν απνηππψλνληαη ηα αηζζήκαηα 

θαη ηα λνήκαηα πνπ πξνζιακβάλεη ε ςπρή. Όηαλ ηα απνηππψκαηα δηαηεξνχληαη ζηελ 

αξρηθή ηνπο κνξθή έρνπκε γλψζε απηψλ ελψ φηαλ εμαθαλίδνληαη ράλεηαη ε γλψζε 

ηνπο. Ζ εζθαικέλε θξίζε παξνπζηάδεηαη φηαλ κπεξδέςνπκε δπν απνηππψκαηα θαη 

εθιάβνπκε ην έλα σο ην άιιν. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ πξνζπαζνχκε λα 

ζπληαηξηάμνπκε πξνεγνχκελα απνηππψκαηα κε λέα, δειαδή παιαηέο κε παξνχζεο 

εληππψζεηο. Ζ παξνπζίαζε φκσο ηεο ςεπδνχο δφμεο σο αζπκθσλίαο απνηππψκαηνο 

ζηε κλήκε θαη αηζζήκαηνο δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ πιάλε έμσ απφ ηε ζθαίξα ησλ 

αηζζήζεσλ αιιά νχηε θαη ηε ζρέζε ηεο ηειεπηαίαο κε ηε κλήκε (195c-d). 

Αλ θαη ν Θεαίηεηνο δειψλεη ηθαλνπνηεκέλνο απφ φ,ηη απνδείρζεθε κέρξη ηψξα, ν 

σθξάηεο επηζπκεί λα κεηαθέξεη ην δήηεκα ηεο ςεπδνχο δφμεο ζηε ζθαίξα ηεο 

θαζαξήο λφεζεο. Δθεί ν Θεαίηεηνο παξαδέρεηαη πσο ν σθξάηεο έρεη δίθην θαζψο 

δελ είλαη δπλαηφλ π.ρ. λα εθιάβεη ηνλ αξηζκφ έληεθα σο εάλ λα ήηαλ ν δψδεθα. 

Χζηφζν, σο πξνο ην άζξνηζκα ηεο πξφζζεζεο δπν αξηζκψλ είλαη δπλαηφλ λα θάλνπκε 

ιάζνο, ηδίσο αλ νη αξηζκνί είλαη κεγάινη (195 e). Οπφηε ην ελδερφκελν ιαλζαζκέλεο 

θξίζεο εκθαλίδεηαη θαη ζηε ζθαίξα ηνπ λνεηνχ.  

Ο σθξάηεο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο, ε ςεπδήο δφμα είλαη θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ζχγρπζε αηζζήκαηνο θαη λνήκαηνο επεηδή αλ ήηαλ έηζη δε ζα 

ήηαλ δπλαηφλ λα έρνπκε ςεπδή δφμα θαη ζηελ θαζαξή λφεζε. πλεπψο, ή δελ 

πθίζηαηαη ιαλζαζκέλε θξίζε, ή φζα γλσξίδνπκε είλαη δπλαηφλ λα κελ ηα γλσξίδνπκε 

(196c-d).  

Σν γεγνλφο φηη ε εζθαικέλε θξίζε παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ θαζαξή λφεζε νδεγεί 

ηνλ σθξάηε ζε κία πεξαηηέξσ δηάθξηζε, απηήλ κεηαμχ δχν ζεκαζηψλ ηεο γλψζεο, 

ηελ «ἕμηλ ἐπηζηήκεο» θαη ηελ «θηῆζηλ ἐπηζηήκεο». Σν ἔρεηλ θαη ην θεθηῆζζαη δελ είλαη 

ην ίδην. Όπσο έθαλε πξηλ, κε ηελ εηθφλα ηνπ θέξηλνπ εθκαγείνπ, ηψξα ν σθξάηεο 

παξνπζηάδεη ηελ ςπρή σο πεξηζηεξψλα πνπ ππάξρνπλ κέζα ηνπ θάζε ινγήο πνπιηά. 

Πνπιηά είλαη νη γλψζεηο (197 b-d). Όηαλ είκαζηε παηδηά ε θαηαζθεπή απηή είλαη 

άδεηα, κα φηαλ απνθηνχκε κηα γλψζε ιέκε φηη βξήθακε ην πξάγκα ζην νπνίν 
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αλαθέξεηαη απηή ε γλψζε. Απηφ ζπληζηά ην επίζηαζζαη. Ζ δχλακε ηνπ λα θπλεγά 

θαλείο φπνηα γλψζε ζέιεη θαη φηαλ ηελ πηάζεη λα ηελ θξαηά ή λα ηελ αθήλεη δελ είλαη 

ην ίδην κε ην επίζηαζζαη αιιά απαηηεί έλα άιιν φλνκα. Γηα λα δψζεη ν σθξάηεο 

ζηνλ Θεαίηεην λα θαηαιάβεη ηη ελλνεί θέξλεη σο παξάδεηγκα ηελ αξηζκεηηθή ηέρλε σο 

απηήλ πνπ θπλεγά ηε γλψζε ησλ άξηησλ θαη ησλ πεξηηηψλ αξηζκψλ. Απηή ηελ ηέρλε 

φπνηνο ηελ έρεη κπνξεί λα ηελ παξαδψζεη θαη ζε άιινλ. Απηφο πνπ παξαδίδεη ιέκε φηη 

δηδάζθεη θαη απηφο πνπ ηηο παξαιακβάλεη φηη καζαίλεη. Καη γηα απηφλ πνπ θαηέρεη 

απηέο ηηο γλψζεηο ιέκε πσο ηηο έρεη ζαλ ζε πεξηζηεξψλα, φηη δειαδή ηηο γλσξίδεη 

(ἐπίζηαηαη) (198
 
a-b). Ο σθξάηεο ιέεη πσο φηαλ ν καζεκαηηθφο εμεηάδεη απηφ πνπ 

γλσξίδεη θαίλεηαη ζαλ θάπνηνο πνπ δε ην γλσξίδεη. Δδψ ζέιεη λα πεη πσο φηαλ θαλείο 

ζπιιάβεη μαλά κε ην λνπ ηνπ απηφ πνπ έρεη κάζεη κπνξνχκε λα πνχκε πσο πξνο 

ζηηγκήλ δελ γλσξίδεη φ,ηη γλψξηδε κε ηελ έλλνηα φηη δελ έρεη πξφρεηξν ζην λνπ ηνπ 

απηφ πνπ έρεη κάζεη.  

Έθηε εξκελεία ςεπδνχο δφμεο: Όηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί αλ θέξεη μαλά ζην λνπ 

ηνπ απηφ πνπ έρεη ήδε ζπιιάβεη ηφηε κπνξεί αλη' απηνχ λα θέξεη θάηη άιιν. Σφηε ζα 

ζεσξήζνπκε πσο απηφο έρεη ςεπδή δφμα (199c). Ο σθξάηεο δελ είλαη 

επραξηζηεκέλνο κε ηελ εμήγεζε απηή επεηδή δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη πψο γίλεηαη ε 

αληαιιαγή κηαο γλψζεο κε κηα άιιε λα απνηειεί ςεπδή δφμα εθφζνλ ην πεξηερφκελν 

ησλ δπν γλψζεσλ δελ κεηαβάιιεηαη. Ο Θεαίηεηνο θαηαιαβαίλεη πιένλ ηελ αληίθαζε 

γηα ηελ νπνία κηιά ν σθξάηεο θαη πξνζζέηεη πσο καδί κε ηηο γλψζεηο πνπ πξν νιίγνπ 

παξνκνίαζαλ κε πνπιηά ίζσο ζα έπξεπε λα πξνζζέζνπλ θαη ηηο αγλσζίεο. Ο 

σθξάηεο, φκσο, ζσζηά παξαηεξεί πσο αλ θάλνπλ θάηη ηέηνην θαη ζεσξεζεί πσο ε 

ςεπδήο δφμα εκθαλίδεηαη φηαλ αληαιιάμνπλ κηα γλψζε κε κηα αγλσζία ζα γπξίζνπλ 

πάιη ζην ίδην ζεκείν πνπ είραλ βξεζεί θαη πξηλ, θαζψο ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ πψο 

γίλεηαη λα κπεξδεχεη θάπνηνο ην νλ κε ην κε νλ.  

Καηφπηλ φισλ απηψλ ν σθξάηεο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ είλαη 

ζσζηφ λα αλαδεηνχλ ηί είλαη ςεπδήο δφμα ρσξίο λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο νξίζεη ηί 

ζπληζηά γλψζε (200a-d). Ζ πξνζπάζεηα εμήγεζεο ηεο ςεπδνχο δφμεο εγθαηαιείπεηαη.  
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III. Ζ ΓΝΧΖ Χ ΑΛΖΘΖ ΓΟΞΑ ΜΔΣΑ ΛΟΓΟΤ 

 

1. Σο όνειπο ηος ωκπάηη  

 

Σν εξψηεκα ηνπ ηί είλαη γλψζε επαλαηίζεηαη απφ ηνλ σθξάηε. Ο Θεαίηεηνο, 

παξά ην αδηέμνδν κεηαμχ αιεζνχο θαη ςεπδνχο δφμεο πνπ κφιηο αληηκεηψπηζαλ, 

επαλαιακβάλεη ηνλ νξηζκφ πνπ είρε δψζεη πξσηχηεξα, φηη ε γλψζε είλαη ε αιεζήο 

δφμα (200e 4-6). Ο σθξάηεο αληηηάζζεη πσο ππάξρεη κηα νιφθιεξε επηζηήκε πνπ 

δηαςεχδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ Θεαίηεηνπ. Ζ επηζηήκε απηή είλαη ε ξεηνξηθή, ε ηέρλε ησλ 

δηθαληθψλ θαη ησλ ζνθηζηψλ πνπ ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα πείζνπλ φρη γηαηί 

πξνζδίδνπλ γλψζε αιιά επεηδή θάλνπλ ηνπο άιινπο λα πηζηεχνπλ ζηα ιεγφκελα 

ηνπο. Οη έλνξθνη ελφο δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ αιεζή δφμα σο πξνο ηα 

γεγνλφηα, έρνληαο βαζηζηεί ζηε καξηπξία ηνπ απηφπηε κάξηπξα, σζηφζν δελ έρνπλ 

γλψζε απηψλ. Αλ ε αιεζήο δφμα θαη ε γλψζε ήηαλ ην ίδην θαη ην απηφ ν δηθαζηήο θαη 

νη έλνξθνη δελ ζα είραλ ην πξψην δίρσο ην δεχηεξν. πλεπψο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

θαη σο εθ ηνχηνπ δελ γίλεηαη λα ηαπηηζηνχλ (201 b-c)
84

.  

Ο White ζεσξεί πσο απηφ ην παξάδεηγκα πξνβάιιεη δπν ζεκεία ζηα νπνία ν 

Πιάησλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαιφγνπο αληηηίζεηαη: α) ζηε δηάδνζε ιφγσλ απφ ζηφκα 

ζε ζηφκα αιιά θαη β) ζην φηη κπνξεί λα ππάξμεη γλψζε σο πξνο ηα δεηήκαηα ηεο 

αηζζεηήο πξαγκαηηθφηεηαο. Αλ θαη έρεη ζεσξεζεί πσο ν Πιάησλ δελ επηζπκεί εδψ λα 

ππνζηεξίμεη απηά ηα ζεκεία, ν White πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ θαη άιια ζεκεία ζηνλ 

Θεαίηεην πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ απηήο ηεο ζέζεο
85

. Χζηφζν, ην θχξην κέιεκα ηνπ 

Πιάησλα ζηνπο ζηίρνπο 200d5-210d4, φπσο θαη ζηνλ ππφινηπν δηάινγν, είλαη λα 

παξνπζηάζεη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηη είλαη γλψζε, αλεμαξηήησο ηνπ ζε πνηα 

αληηθείκελα αθνξά.  

Έπεηηα απφ ηελ ζχληνκε αληίξξεζε ηνπ σθξάηε, ν Θεαίηεηνο δίλεη έλα λέν 

νξηζκφ ηεο γλψζεο, ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν. Απηφο ν νξηζκφο ιέεη πσο ε γλψζε είλαη 

ε αιεζήο δόμα κεηά ιόγνπ (201c9-d1) θαη είλαη ν ίδηνο νξηζκφο πνπ, φπσο είδακε, 

δίλεη ν σθξάηεο γηα ηε γλψζε ζην ηέινο ηνπ Μέλσλα. Ζ Fine θαη ν White 

ζπγθξίλνπλ απηφλ ηνλ ηχπν νξηζκνχ κε λεφηεξεο ζεσξίεο γηα ηε γλψζε. Καη νη δχν 

αλαγλσξίδνπλ πσο ζηηο λεφηεξεο ζεσξίεο ε γλψζε νξίδεηαη σο ε γλψζε πνπ έρεη 

                                                           
84

Ο Πιάησλ καο έδεημε ήδε απφ ηνλ Μέλσλα πσο ε αιεζήο δφμα, αλ θαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 

δεκηνπξγία γλψζεο, δελ είλαη επαξθήο.    
85

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 176.  
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θαλείο φηη κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε είλαη αιεζήο («ν Χ γλσξίδεη όηη ς»), ελψ ζηνλ 

Πιάησλα νξίδεηαη σο ε γλψζε ελφο αληηθεηκέλνπ («ν Χ γλσξίδεη ην ς»). Ο White, 

σζηφζν, ζεσξεί πσο ν Πιάησλ κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ζέιεη λα απνζαθελίζεη ηελ 

έλλνηα ηεο γλψζεο πνπ είρε εηζάγεη ζηελ Πνιηηεία ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα καο δείμεη 

πσο γλσξίδνπκε ηηο Ηδέεο. Απηφ, βέβαηα, δε ζεκαίλεη φηη νη αιεζείο πξνηάζεηο δελ 

έρνπλ ζέζε ζηελ ζεσξία ηεο γλψζεο πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη αιιά φηη ην ζθεπηηθφ 

ηνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ζα πξφηεηλαλ νη λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο 

ζεσξίεο
86

. Γηα απηφ θαη, φπσο παξαηεξεί ε Fine, ν White ζεσξεί ηελ παξαπάλσ 

ζχγθξηζε παξαπιαλεηηθή (misleading)
87

.  

Ζ ίδηα πηζηεχεη πσο δελ είλαη αλάγθε λα επηκείλνπκε ζε απηήλ ηελ δηαθνξά επεηδή, 

πξψηνλ, ε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη θάπνηνο γλσξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν απνηειεί θαη ε ίδηα κηα πξφηαζε. Γλσξίδνπκε έλα αληηθείκελν κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ είλαη αιεζείο γηα απηφ ην αληηθείκελν· απηφ δείρλεη 

φηη ε γλψζε ζηνλ Πιάησλα δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πεξηγξαθή. Γεχηεξνλ, ν 

Πιάησλ κηιά άιινηε γηα ην φηη «γλσξίδνπκε ην ρ» θαη άιινηε γηα ην φηη «γλσξίδνπκε 

ηη είλαη ην ρ»
88

. πλεπψο, ε πξφηαζε «ν Α γλσξίδεη ηη είλαη ην ρ» κπνξεί λα κεηαηξαπεί 

ζηελ πξφηαζε «ν Α γλσξίδεη όηη ην ρ είλαη Ψ». Απηφ δείρλεη πσο αλ θαη ζηνλ Πιάησλα 

δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ζηε λεφηεξε ζεσξία απηφ 

κεηαθξάδεηαη σο γλψζε φηη κηα πξφηαζε είλαη αιεζήο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ Fine, 

ε λεφηεξε παξάδνζε δίλεη ζεκαζία ζην λα αηηηνινγήζεη ηελ δήισζε θάπνηνπ φηη ρ, 

γηα θάζε αιεζή πξφηαζε ρ. Ο Πιάησλ, αληίζεηα, ελδηαθέξεηαη λα δηεπθξηλίζεη ηε 

θχζε ησλ νληνηήησλ πνπ θάπνηνο δηαηείλεηαη φηη γλσξίδεη. Καη ε γλψζε απηψλ 

παξέρεη ελφο είδνπο θηινζνθηθή θαηαλφεζε. Απηφ φκσο δελ αξθεί γηα λα 

δηαρσξίζνπκε εληειψο ηνλ Πιάησλα απφ ηελ λεφηεξε ζθέςε θαζψο ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδεη φζνλ αθνξά ζηε γλψζε θαιείηαη λα ηα αληηκεησπίζεη θαη ε 

λεφηεξε ζεσξία
89

.  

Ο σθξάηεο αθνχγνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ Θεαίηεηνπ ιέεη πσο θάπνπ ηνλ έρεη 

μαλαθνχζεη (201d5), αιιά ζεσξεί πσο θαη νη δχν ηνπο ην έκαζαλ απηφ ζαλ ζε φλεηξν. 

Έπεηηα παξνπζηάδεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή ηνπ νλείξνπ: 

 

                                                           
86

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 176-177.  
87

 Gail Fine. «Knowledge and Logos in the Theaetetus», Plato on Knowledge and Forms, Oxford 

Selected Essays, Oxford University Press, USA, 2003, ζ. 224, ζεκ.2.  
88

Ο Πιάησλ δε θαίλεηαη λα δηαρσξίδεη κεηαμχ ησλ δχν πξνηάζεσλ . Βι. Μέλσλ 79c 8-9 θαη Θεαίηεηνο 

147b 2-5.  
89

Βι. Gail Fine. «Knowledge and Logos in the Theaetetus», ζ. 225-226. 
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Χ.: Άθνπ ινηπόλ έλα όλεηξν ζηε ζέζε άιινπ νλείξνπ. Γηαηί θη εγώ πάιη λνκίδσ 

πσο άθνπζα από θάπνηνπο όηη ηα πξώηα ζηνηρεία, από ηα νπνία θη εκείο θαη ηα άιια 

πξάγκαηα έρνπκε ζπζηαζεί, δελ έρνπλ ιόγν. Γηαηί ην θαζέλα θαζαπηό κνλάρα λα ην 

νλνκάζνπκε κπνξνύκε, ηίπνηα άιιν, όκσο, δε κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε, νύηε όηη 

ππάξρεη νύηε όηη δελ ππάξρεη. Γηαηί έηζη ζα ηνπ πξνζζέηακε ην Δίλαη ή ην κε Δίλαη, 

ελώ δελ πξέπεη θαζόινπ λα θέξλνπκε θνληά ηνπ ηίπνηα άιιν, εθόζνλ βέβαηα ζέιεη 

θαλείο λα εθθξάζεη κόλν εθείλν. Γηαηί δελ έρνπκε δηθαίσκα λα πξνζζέζνπκε όηη 

είλαη «ην ίδην» νύηε όηη είλαη «εθείλν» νύηε «ην θαζέλα», νύηε όηη είλαη «κόλν», νύηε 

«ηνύην εδώ» νύηε άιιν ηίπνηα από ηα πνιιά παξόκνηα. Απηά όια ηα νλόκαηα 

πεξηηξέρνπλ ηα πάληα θαη πξνζθέξνληαη ζε απηά, ελώ είλαη δηαθνξεηηθά από απηά 

ζηα νπνία πξνζαξκόδνληαη. Θα έπξεπε όκσο, αλ ήηαλ δπλαηόλ λα πνύκε ηίπνηα γηα 

απηό ην ζηνηρείν, θαη αλ είρε δηθό ηνπ ιόγν, λα ιέγεηαη ρσξηζηά απ’ όια ηα άιια. 

Δλώ ηώξα είλαη αδύλαην έλα νπνηνδήπνηε από ηα πξώηα ζηνηρεία λα εηπσζεί κε ην 

ιόγν. Γηαηί ηίπνηα άιιν δε κπνξεί λα γίλεη γηα απηό, παξά κνλάρα λα ην νλνκάζνπκε, 

επεηδή κόλν όλνκα έρεη. Όζα όκσο ζύγθεηληαη, από ηα πξώηα απηά ζηνηρεία, όπσο 

απηά ηα ίδηα είλαη ζπκπιεγκέλα, όκνηα θαη ηα νλόκαηά ηνπο, όηαλ ζπκπιερζνύλ 

γίλεηαη ιόγνο. Γηαηί ην ζύκπιεγκα ησλ νλνκάησλ είλαη ε νπζία ηνπ ιόγνπ. Έηζη, 

ινηπόλ, ηα κελ ζηνηρεία είλαη άινγα θαη άγλσζηα, όκσο αηζζεηά. Οη ζπιιαβέο πάιη 

είλαη γλσζηέο θαη ξεηέο θαη αληηθείκελν ηεο αιεζηλήο γλώκεο. Όηαλ ινηπόλ θαλείο 

έρεη αιεζηλή γλώκε γηα έλα πξάγκα δίρσο ην ιόγν, ηόηε απηνύ ε ςπρή έρεη κελ ηελ 

αιήζεηα γηα απηό ην πξάγκα, δελ έρεη όκσο ηε γλώζε. Γηαηί όπνηνο δελ κπνξεί λα 

δώζεη θαη λα δερζεί ιόγν γηα θάηη, δελ έρεη γλώζε γηα απηό. Όηαλ όκσο απηόο 

πξνζιάβεη ηνλ ιόγν, ηόηε γίλεηαη δπλαηόο ζε όια απηά, θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηε γλώζε 

είλαη ηέιεηα (201d8-202c4). 

 

Ο σθξάηεο, ελψ ζηελ αξρή ιέεη πσο λφκηζε φηη άθνπζε θάπνηνπο λα ιέλε ηα 

παξαπάλσ, έπεηηα αλαθέξεηαη ζε έλα κφλν πξφζσπν. Ο Bostock ππνζέηεη φηη ν 

Πιάησλαο παξαζέηεη εδψ ηε ζεσξία θάπνηνπ άιινπ ε νπνία πξνζηέζεθε κεηά ηελ 

εκεξνκελία ζπγγξαθήο ηνπ δηαιφγνπ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν σθξάηεο θαη ν 

Θεαίηεηνο δελ κπνξνχλ λα πνπλ φηη γλσξίδνπλ ηνλ εηζεγεηή ηεο ζεσξίαο θαη ηελ 
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απνθαινχλ φλεηξν
90

. Ο Burnyeat αλαθέξεη πσο, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ην πξφζσπν 

απηφ είλαη ν Αληηζζέλεο. Ο ίδηνο, σζηφζν, απνξξίπηεη απηήλ ηελ εθδνρή
91

. 

Σν φλεηξν πνπ πεξηγξάθεη ν σθξάηεο παξνπζηάδεη δπν ζεκαληηθέο ζέζεηο: 

1. Ζ γλψζε είλαη αιεζήο δφμα κεηά ιφγνπ.  

2. Ο θφζκνο ρσξίδεηαη ζε πξψηα ζηνηρεία θαη ζχλζεηα
92

. Σα ζχλζεηα έρνπλ ιφγν 

θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηά ελψ ηα ζηνηρεία κπνξνχλ κφλν λα νλνκαζηνχλ.  

Σν ρσξίν απηφ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη έρεη επηδερζεί πνιιψλ εξκελεηψλ. Έλα 

δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο ζρνιηαζηέο ηνπ Πιάησλα είλαη ην πψο κπνξεί λα 

εξκελεπηεί ν φξνο «ιφγνο». Τπάξρνπλ δχν θπξίαξρεο εξκελείεο. Ζ πξψηε εμεγεί ηνλ 

«ιφγν»σο δήισζε –πξφηαζε (statement–sentence). Ζ Fine ιέεη πψο αλ δερηνχκε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε αζπκκεηξία ηνπ ιφγνπ (ΑΛ) κεηαμχ ζηνηρείσλ θαη ζπλζέησλ 

ζα καο πεη πσο δελ ππάξρνπλ αιεζείο πξνηάζεηο γηα ηα ζηνηρεία θαη πσο, σο εθ 

ηνχηνπ, απηά δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα γλψζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ 

αλαιχνληαη ελψ ε αλάιπζε γίλεηαη κέζσ πξνηάζεσλ
93

. Σεο ίδηαο άπνςεο είλαη θαη ν 

Bostock ν νπνίνο πξνζζέηεη πσο ην φλνκα, πνπ είλαη ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα 

απνδψζνπκε ζε έλα ζηνηρείν, δελ κπνξνχκε λα ην αλαιχζνπκε κέζσ πξνηάζεσλ θαη 

γηα απηφ δελ επηδέρεηαη αιεζνηηκήο. Απηήλ ηελ άπνςε ηελ εληζρχεη κε ηελ 

παξαηήξεζε πνπ θάλεη πσο, αλ ππάξρεη αζάθεηα σο πξνο ηνλ «ιφγν»ην ίδην αζαθέο 

ζα είλαη θαη ην ξήκα «ιέγεηλ» πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρσξίν. Αλ ζεσξήζνπκε πσο 

«ιφγνο» ζεκαίλεη δήισζε ηφηε ην «ιέγεηλ» ζα ζεσξεζεί ε ελέξγεηα ηνπ λα θάλνπκε 

κηα δήισζε, ηνπ λα εθθέξνπκε κηα πξφηαζε. πλεπψο, ην ζηνηρείν, σο έρσλ κφλν 

φλνκα, δελ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη πξφηαζε κφλν ηνπ θαη άξα δελ έρεη «ιφγν»
94

.  

Χο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ ιφγνπ σο δήισζεο-πξφηαζεο, νη Bostock θαη Fine 

παξνπζηάδνπλ ηελ άπνςε ηνπ Ryle ν νπνίνο είλαη ππέξ απηήο ηεο ζέζεο. Ζ Fine 

πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ ηξία ζηνηρεία πνπ ζπλαηλνχλ σο πξνο ηελ άπνςε ηνπ Ryle 

θαη ησλ ζρνιηαζηψλ πνπ ζεσξνχλ πσο ν «ιφγνο» ζπληζηά δήισζε-πξφηαζε: 
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1. Σν φλεηξν, πεξηγξάθνληαο ηα ζηνηρεία σο απηά πνπ δελ έρνπλ «ιφγν» θαη 

κπνξνχλ κφλν λα νλνκαζηνχλ, καο νδεγεί λα ππνζέζνπκε πσο ε αληίζεζε εδψ είλαη 

κεηαμχ νλφκαηνο θαη «ιφγνπ» κε ηελ έλλνηα ηεο πξφηαζεο.  

2.  «Τα κελ ζηνηρεία είλαη άινγα θαη άγλσζηα, όκσο αηζζεηά. Οη ζπιιαβέο πάιη 

είλαη γλσζηέο θαη ξεηέο θαη αληηθείκελν ηεο αιεζηλήο γλώκεο» (202b6-7). Γελ 

θαίλεηαη λα ππάξρεη εδψ άξλεζε ηεο αιεζνχο δφμαο γηα ηα ζηνηρεία, δειαδή δελ 

αλαθέξεηαη φηη δελ κπνξνχκε λα εθθέξνπκε αιεζείο γλψκεο γηα απηά. Αιιά ζα καο 

έθαλε εληχπσζε αλ ν «ιφγνο» σο πξφηαζε ήηαλ ελππάξρσλ ζηα ζηνηρεία αιιά ε 

αιεζήο δφμα φρη, εθφζνλ εθθξάδεηαη κε ην «ιφγν» σο πξφηαζε. πλεπψο, αλ ηα 

ζηνηρεία δελ έρνπλ αιεζή δφμα ηφηε είλαη απίζαλν λα έρνπλ «ιφγν».  

3. ηνλ Σνθηζηή, ν Πιάησλ νξίδεη ηνλ «ιφγν» σο ζπληαίξηαζκα (μπλαξκφηηεη) 

νλνκάησλ, ξεκάησλ θαη θαηεγνξεκάησλ (261d4). Σν φλνκα απφ κφλν ηνπ δελ 

παξέρεη θάπνηα αιήζεηα αιιά κφλν σο κέξνο κηαο πξφηαζεο. Σν θαηά πφζν, φκσο, 

εδψ ν «ιφγνο» σο ζπληαίξηαζκα νλνκάησλ παξνπζηάδεηαη κε ην ίδην ζθεπηηθφ είλαη 

θάηη πνπ δελ κπνξνχκε λα ην μέξνπκε
95

.  

Ο Bostock αλαθέξεη πσο ε αζάθεηα πνπ ππάξρεη σο πξνο ηνλ φξν ζπληαίξηαζκα 

είλαη απηή πνπ, θαηά ηνλ Ryle, νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηνπ νλείξνπ θαζψο δελ μέξνπκε 

ηη αθξηβψο ελλνεί ν Πιάησλ ιέγνληαο πσο ν «ιφγνο» σο δήισζε -πξφηαζε είλαη 

ζπληαίξηαζκα νλνκάησλ. Γχν ελαιιαθηηθέο ππάξρνπλ γηα ην ηί κπνξεί λα δειψλεηαη 

κε απηφλ ηνλ φξν. Πξψηνλ, φηη ε πξφηαζε είλαη απιά έλα άζξνηζκα νλνκάησλ ή 

αιιηψο κηα ιίζηα. Γεχηεξνλ, φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζπλδπαζκφ νλνκάησλ κε γλήζηα 

ελφηεηα θαη φρη απιψο γηα έλα άηαθην πιήζνο
96

.  

Ζ Fine πηζηεχεη πσο αλ δερηνχκε πσο ν «ιφγνο» είλαη δήισζε-πξφηαζε  κπνξνχκε 

λα δνχκε ηελ εμέιημε ζηε ζθέςε ηνπ Πιάησλα απφ ηνπο πξψηκνπο θαη ηνπο κέζνπο 

δηαιφγνπο, φπνπ παξνπζηάδεη ηηο Ηδέεο, πνπ είλαη ηα πξσηαξρηθά αληηθείκελα γλψζεο, 

σο έρνπζεο απιψο φλνκα. Ζ γλψζε ηνπο είλαη απνηέιεζκα άκεζεο επαθήο. Χζηφζν, 

ζηε ζεσξία ηνπ νλείξνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Θεαίηεην ηα ζηνηρεία έρνπλ φλνκα 

αιιά δε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα γλψζεο θαζψο εδψ απαηηείηαη ν 

«ιφγνο» πνπ απνδίδεηαη κφλν ζηα ζχλζεηα. Καηά ηελ Fine, ην πξφβιεκα, εδψ ηίζεηαη 

σο πξνο ην φηη, αλ θαη ζηνλ Θεαίηεην, φπσο ζηνλ Σνθηζηή,  ν Πιάησλαο βιέπεη πσο ην 

φλνκα απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί γηα λα παξέρεη αιήζεηα, απνδίδεη ηε δηαθνξά ηνπ 

ζηνηρείνπ απφ ην ζχλζεην σο πξνο ην ζπληαίξηαζκα. Αλ εθιάβνπκε, φκσο, ην 
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ζπληαίξηαζκα ησλ ζπλζέησλ σο απιψο έλα άζξνηζκα νλνκάησλ, ηα νπνία απφ κφλα 

ηνπο δελ πξνζθέξνπλ γλψζε, ηφηε νχηε ην άζξνηζκα ησλ πνιιψλ νλνκάησλ ζα καο 

πξνζθέξεη
97

 .  

Σφζν ν Bostock φζν θαη νη Fine θαη White θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ 

κπνξεί ν «ιφγνο» λα είλαη δήισζε –πξφηαζε. Ο Bostock ππνζηεξίδεη πσο αθφκα θαη 

ε απφξξηςε ηεο ζεσξίαο απηήο απφ ηνλ Πιάησλα, δελ αλαθέξεηαη νχηε ζε νλφκαηα 

θαη πξνηάζεηο, νχηε ζην ηη ζεκαίλεη ην λα δειψλνπκε θάηη. Αληίζεηα, φπσο ζα δνχκε, 

ζηεξίδεηαη κφλν ζην γεγνλφο πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηα ζχλζεηα 

είλαη αληηθείκελα γλψζεο ελψ ηα ζηνηρεία φρη
98

. Σν κέξνο ηεο ζεσξίαο πνπ 

απνξξίπηεηαη, θαηά ηνλ Bostock, είλαη φηη απηφ πνπ κπνξεί λα γλσζζεί είλαη απηφ πνπ 

κε θάπνην ηξφπν κπνξεί λα δεισζεί, θαη απηφ πνπ κπνξεί λα δεισζεί είλαη πάληα 

θάπνην ζχλζεην. Γεληθά, νη ηξείο πην ζεκαληηθέο αληηξξήζεηο ησλ White, Bostock θαη 

Fine σο πξνο ηνλ «ιφγν» σο δήισζε είλαη νη εμήο:  

1. Ζ ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη θαη εκείο νη ίδηνη είκαζηε ζχλζεηα, ζπληηζέκελνη 

απφ ηα ζηνηρεία. Οη άλζξσπνη, φκσο, είλαη «αληηθείκελα», ζα ιέγακε, θαη φρη 

γεγνλφηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα δεισζνχλ παξά κφλν λα νλνκαζηνχλ
99

. 

2. Γηα λα κπνξέζνπκε λα  θαηαλνήζνπκε ηνλ ζθνπφ ηνπ νλείξνπ θαη ηεο έλλνηαο 

«ιφγνο» πξέπεη λα δνχκε πψο ζπλδέεηαη κε φ,ηη αθνινπζεί έπεηηα θαη θπξίσο κε ηελ 

δεχηεξε απφ ηηο ηξείο εξκελείεο πνπ δίλεη ν σθξάηεο γηα ηνλ «ιφγν» (206e6-207a1). 

Ζ δεχηεξε εξκελεία ηνλ παξνπζηάδεη σο απαξίζκεζε ησλ κεξψλ ελφο πξάγκαηνο. Γελ 

είλαη δπλαηφλ λα πνχκε πσο γλσξίδνπκε έλα πξάγκα αλ δελ δηαηξέμνπκε φια ηνπ ηα 

ζηνηρεία έλα πξνο έλα. Δδψ ν σθξάηεο πξνζζέηεη πσο απηφ εηπψζεθε θαη πην πξηλ 

(201b6-8). Όπσο παξαηεξεί ν Bostock, ην κφλν ζεκείν ζην δηάινγν πνπ κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη επαλαιακβάλεηαη απηφ, είλαη ην φλεηξν. Ζ ζχλδεζε είλαη θαλεξή θαζψο θαη 

ζην φλεηξν ε δπλαηφηεηα γηα «ιφγν» πξνυπνζέηεη ηελ απαξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αληηθείκελνπ πνπ ηίζεηαη πξνο εμέηαζε (203a-b). Απηή ε εθδνρή βέβαηα καο θέξλεη 
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ζε κηα πην εηδηθή εξκελεία ηνπ «ιφγνπ» θαη φρη απιά ζηελ εμήγεζή ηνπ σο «δήισζε- 

πξφηαζε»
100

.  

3. ην ρσξίν 202b8-5 ε αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «ιφγνο» κε ηνλ φξν «δήισζε» 

νδεγεί ζε έλα παξάινγν απνηέιεζκα. Δίλαη αλφεην λα ππνζέζνπκε πσο ε ηθαλφηεηά 

καο λα δειψλνπκε απηφ πνπ πξαγκαηηθά πηζηεχνπκε αξθεί γηα λα δείμνπκε φηη 

έρνπκε γλψζε απηνχ. Απηή είλαη θαη ε έλζηαζε φζνλ αθνξά ζηελ πξψηε απφ ηηο ηξεηο 

εξκελείεο ηνπ ιφγνπ πνπ ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα (206d-e)
101

.  

Γελ γίλεηαη, ινηπφλ, φηαλ κηιάκε γηα ηνλ «ιφγν» λα αλαθεξφκαζηε κφλν ζηελ 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ηνπ λα δειψλεη θάπνηνο θάηη. Ο White πηζηεχεη πσο ν 

«ιφγνο» ζην φλεηξν ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ δεχηεξε εξκελεία ηνπ «ιφγνπ» σο 

απαξίζκεζε ζηνηρείσλ (206e-207a). Σν επηρείξεκά ηνπ White ζηακαηά εθεί ρσξίο λα 

δηθαηνινγεί απηήλ ηελ παξαδνρή, παξά κφλν φηαλ θηάλεη ζηελ αλάιπζε ηεο δεχηεξεο 

εξκελείαο ηνπ ιφγνπ
102

.  

Οη Bostock θαη Fine θηλνχληαη πξνο κηα πην αλαιπηηθή θαηεχζπλζε θαη καο 

δείρλνπλ πψο αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη ηνλ φξν «ιφγνο» ζηεξηδφκελνη, βεβαίσο, ζην 

φλεηξν ηνπ σθξάηε αιιά θαη πξνζπαζψληαο λα ην δηαρσξίζνπλ φζν γίλεηαη απφ ηηο 

ηξεηο εξκελείεο ηνπ «ιφγνπ» πνπ ζα δνζνχλ κεηέπεηηα. Ζ Fine ππνζηεξίδεη πσο νη 

ιεπηνκέξεηεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ νλείξνπ ηνπ σθξάηε ππνδειψλνπλ πσο ν 

«ιφγνο» ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφο σο εμήγεζε ή πεξηγξαθή (account)
103

. Ο 

Bostock αλαθέξεη πσο ν «ιφγνο» παξάγεηαη φηαλ θάπνηνο δίλεη έλα νξηζκφ ή 

αλάιπζε θαη ην δηθαηνινγεί ππνζηεξίδνληαο πσο ην φλεηξν, φπσο είδακε, δείρλεη 

θαζαξά πσο κηιάκε γηα γλψζε αληηθεηκέλσλ θαη φρη αιεζεηψλ θαη γεγνλφησλ
104

. 

Δκείο ζεσξνχκε πσο αλ θαη νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη θαηλνκεληθά 

δηαθνξεηηθνί σζηφζν ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπο ζπγθιίλεη θαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπο 

δείρλεη πσο θαηαλννχλ ηνλ «ιφγν» κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Καηά ηελ Fine, φπσο ην φηη θάπνηνο έρεη αιεζείο δφμεο γηα ηα ζχλζεηα δελ 

ππνδειψλεη φηη δελ κπνξεί λα έρεη αιεζείο δφμεο γηα ηα ζηνηρεία, έηζη θαη ν 

ηζρπξηζκφο φηη ηα ζηνηρεία είλαη αηζζεηά δελ ππνδειψλεη φηη ηα ζχλζεηα δελ είλαη. Σν 

                                                           
100

Βι.  David Bostock. Plato’s Theaetetus, ζ. 207 θαη Nicholas White. Plato on Knowledge and 

Reality, ζ. 177-178. 
101

Βι.  Gail Fine. «Knowledge and Logos in the Theaetetus», ζ. 231 θαη David Bostock. Plato’s 

Theaetetus, ζ. 206-207. 
102

Βι. Nicholas White. Plato on Knowledge and Reality, ζ. 177. 
103

Σελ ίδηα εξκελεία ηνπ «ιφγνπ» είρε δψζεη θαη ζηνλ Μέλσλα φπσο είδακε (ζει. 17). Βι. Gail Fine. 

«Knowledge and Logos in the Theaetetus», ζ. 231. 
104

Βι.  David Bostock. Plato’s Theaetetus, ζ. 208. 



48 
 

κφλν πνπ ιέεη μεθάζαξα ην φλεηξν είλαη πσο ηα ζχλζεηα είλαη γλσζηηθά πξνζβάζηκα 

θαη έρνπλ «ιφγν» ελψ ηα ζηνηρεία φρη. Όκσο, δελ ιέεη πνπζελά φηη δελ κπνξνχκε λα 

εθθέξνπκε αιεζείο πξνηάζεηο –δειψζεηο γηα ηα ζηνηρεία, παξά κφλν πσο θάηη ηέηνην 

δελ αξθεί γηα ηε γλψζε ηνπο. Ζ Fine ππνζηεξίδεη πσο απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ αλ 

εθιάβνπκε ηνλ «ιφγν» σο «εμήγεζε». Σν φλνκα είλαη ην κφλν πνπ έρεη έλα ζηνηρείν, 

φρη κε ηελ έλλνηα φηη κφλν απηφ κπνξεί λα εηπσζεί γηα ην ζηνηρείν αιιά πσο είλαη ην 

κφλν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φζνλ αθνξά ζην ηί είλαη, ζηελ εμήγεζε ηνπ. Μπνξνχλ 

θαη άιιεο ιέμεηο λα απνδνζνχλ ζε έλα ζηνηρείν άιια θακηά δελ απνηειεί «ιφγν» κε 

ηελ έλλνηα ηεο εμήγεζεο
105

.  

Όπσο είδακε ζην φλεηξν, ν σθξάηεο ιέεη πσο φζνλ αθνξά ζην ζηνηρείν δελ 

έρνπκε δηθαίσκα λα πξνζζέζνπκε όηη είλαη «ην ίδην» νύηε όηη είλαη «εθείλν» νύηε «ην 

θαζέλα», νύηε όηη είλαη «κόλν», νύηε «ηνύην εδώ» νύηε άιιν ηίπνηα από ηα πνιιά 

παξόκνηα
106

. Απηφ ζεκαίλεη φηη απηέο νη ιέμεηο δελ πξνζζέηνπλ ηίπνηα σο πξνο ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ζηνηρείνπ. Απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο ηα 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα αλαθεξζνχκε ζε πνιιά αληηθείκελα. πλεπψο, δελ κπνξνχλ 

λα απνηειέζνπλ «ιφγν» κε ηελ έλλνηα ηεο εμήγεζεο πνπ επηθαιείηαη ε Fine θαη ηνπ 

νξηζκνχ πνπ επηθαιείηαη ν Bostock θαζψο θαη ηα δχν απηά αλαθέξνληαη ζε έλα θαη 

κφλν πξάγκα
107

. Ζ Fine ζεσξεί πσο απηφο είλαη ν πεξηνξηζκφο σο πξνο ηελ 

θαηάιιειε εμήγεζε –πεξηγξαθή, πνπ απνθιείεη ηα ζηνηρεία απφ ην λα έρνπλ «ιφγν» 

θαη φρη νη ηζρπξηζκνί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δειψζεσλ σο ηέηνησλ
108

.  

Καηά ηελ Fine, ν «ιφγνο» σο «εμήγεζε» εληζρχεηαη απφ ην φηη ν Πιάησλ, κεηά 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ νλείξνπ, αλαθέξεη πσο αλ ε κνλαδηθή ηθαλφηεηα ηνπ «ιφγνπ» 

ήηαλ λα εθθξάδεη ηηο δφμεο δε ζα κπνξνχζακε λα μερσξίζνπκε ηηο δφμεο απφ ηελ 

γλψζε (206d-e). Καη, φκσο, είδακε πσο ν «ιφγνο» σο «δήισζε» δελ θάλεη ηίπνηε 

άιιν πέξα απφ απηφ. Καηά ηελ δεχηεξε εξκελεία, πνπ ζα δνχκε κεηά φηη ν Πιάησλ 

δίλεη φζνλ αθνξά ζηνλ «ιφγν», ν «ιφγνο» ιέεη ηί είλαη έλα πξάγκα απαξηζκψληαο ηα 

ζηνηρεία ηνπ (206e6-207a1). Απηφ θαηά ηελ Fine, ζπλδέεη ην φλεηξν κε ην θιαζηθφ 

εξψηεκα ηνπ σθξάηε «ηί είλαη ην ρ», ην νπνίν δείρλεη θαζαξά πσο ε απάληεζε 
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πξνυπνζέηεη ην «ιφγν» σο «εμήγεζε»
109

. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ζεσξεί θαη ν 

Bostock φηη ν «ιφγνο» είλαη «αλάιπζε», κε ηελ έλλνηα φηη ε απαξίζκεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ελφο πξάγκαηνο ζπληζηά αλάιπζε. Απηφ πνπ πξνζζέηεη είλαη πσο απηή ε 

γεληθή ζεσξία κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο πξνο ηε γλψζε είηε αληηθεηκέλσλ ηεο 

εκπεηξίαο είηε ησλ Ηδεψλ
110

.  

Καηά ηελ Fine, ην ζίγνπξν είλαη πσο φπνηα θαη απ' ηηο δχν εξκελείεο θαη αλ 

επηιέμνπκε ε ζεσξία ηνπ νλείξνπ αξλείηαη φηη ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα γλσζζνχλ θαη 

λα αλαιπζνχλ. Οη ιφγνη ηεο άξλεζεο δηαθέξνπλ ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ «ιφγνπ» σο «δήισζεο-πξφηαζεο» απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα ζηνηρεία 

έρνπλ κφλν φλνκα θαη δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ πξνηαζηαθά, άξα νχηε θαη λα 

αλαιπζνχλ, θαζψο ε αλάιπζε πξνυπνζέηεη ηελ παξαγσγή πξνηαζηαθνχ ιφγνπ. Όζνλ 

αθνξά ζηνλ «ιφγν» σο «πεξηγξαθή-εμήγεζε», δελ αξλνχκαζηε, θαηά ηελ Fine, φηη 

ππάξρνπλ αιεζείο πξνηάζεηο γηα ηα ζηνηρεία αιιά φπσο είπακε απηέο νη πξνηάζεηο 

δελ ηζνδπλακνχλ κε ην «ιφγν» σο «εμήγεζε» δειαδή κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν φλεηξν δείρλεη πσο γηα λα γλσξίζνπκε θάηη πξέπεη λα ην 

αλαιχζνπκε θαη γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα έλαλ θαηάινγν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Γηα 

λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία λα κελ έρνπλ πεξηγξαθή ψζηε λα κελ 

ζπληίζεληαη απφ άιια ζηνηρεία. Γηαθνξεηηθά, δε ζα κπνξέζεη λα ππάξμεη 

νινθιεξσκέλνο θαηάινγνο θαη ε πεξηγξαθή λα απνδψζεη γλψζε
111

.  

Χο πξνο απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ε Fine παξνπζηάδεη, σο κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά, 

ηηο απφςεηο ησλ Russell θαη Descartes, νη νπνίνη κίιεζαλ γηα ηα πξψηα ζηνηρεία, θαη 

δείρλεη ηα θνηλά ζηνηρεία αιιά θαη ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ νη απφςεηο ηνπο κε ηελ 

ζεσξία ηνπ νλείξνπ. Ο Russell ζεσξεί πσο αλ ηα ζηνηρεία δελ νξηζηνχλ σο ην φξην 

ηεο αλάιπζεο δελ γίλεηαη λα ππάξμεη θαλελφο είδνπο γλψζε. Ο Descartes αλαθέξεηαη 

θαη εθείλνο ζηα ζηνηρεία σο ηηο απινχζηεξεο θχζεηο εθ ησλ νπνίσλ ζπληίζεληαη φια 

θαη ζεσξεί πσο φιε ε αλζξψπηλε γλψζε ζπλίζηαηαη ζην λα θαηαιάβνπκε πψο φιεο 

απηέο νη απιέο θχζεηο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ζχλζεζε ησλ ππνινίπσλ πξαγκάησλ. Σν 

πην ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ ησλ απφςεσλ, πνπ φκσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε 

ζεσξία ηνπ νλείξνπ, είλαη πσο ηα ζηνηρεία δελ απνηεινχλ κφλν ην φξην ηεο αλάιπζεο 

αιιά ζεσξνχληαη ηα πην πξνζβάζηκα ζηε γλψζε θαη ηα πην ζίγνπξα. Καηά ηνλ 

Descartes, έρνπκε κηα δηαηζζεηηθή ζχιιεςε ηνπο ελψ, θαηά ηνλ Russell, ηα 
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γλσξίδνπκε κέζσ κηαο ηδηαηηέξνπ είδνπο άκεζεο πξφζβαζεο . Ζ ζεσξία ηνπ νλείξνπ 

δελ αξλείηαη, βεβαίσο, θάζε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία. Δίλαη αηζζεηά θαη επηδέρνληαη 

νλνκαζίαο αιιά ηίπνηα απφ απηά ηα δπν δελ ηζνδπλακεί κε ηε γλψζε. Σν βαζηθφ 

ζηνηρείν δηαθσλίαο ησλ δχν θηινζφθσλ κε ην φλεηξν πσο ζην φλεηξν ε γλψζε 

πξνυπνζέηεη πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν, ελψ νη Russell θαη Descartes δελ έρνπλ 

πξφβιεκα λα εγθαηαιείςνπλ απηήλ ηελ δέζκεπζε ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηνηρείσλ
112

.  

Ζ Fine ππνζηεξίδεη πσο ε ζεσξία ηνπ νλείξνπ ίζσο ζεσξεζεί απφ πνιινχο 

ακθηβφινπ ρξεζηκφηεηαο αιιά ζα ήηαλ ιάζνο λα ηελ εθηηκήζνπκε θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν. Ζ θχξηα δπζθνιία απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη φηη ε αλάιπζε δελ κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί επ‟ αφξηζηνλ αιιά ρξεηάδεηαη λα ζηακαηά θάπνπ. Σν γεγνλφο, φκσο, φηη ηα 

ζηνηρεία είλαη κε πξνζβάζηκα γλσζηαθά δείρλεη φηη ε αλάιπζε απνηπγράλεη παξά 

νινθιεξψλεηαη. Ο Bostock ζεσξεί πσο ε δπζθνιία απηή πξνθχπηεη αλ δερηνχκε φηη ε 

αλάιπζε είλαη ν κφλνο ηξφπνο πξφζβαζεο ζηε γλψζε ελφο πξάγκαηνο
113

. Χζηφζν, αλ 

ζεσξεζεί πσο ηα ζηνηρεία είλαη γλσζηά, φπσο ζα ζέιακε, ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπκε 

κηα γλσζηαθή ζρέζε καδί ηνπο πνπ λα παξαθάκπηεη ηηο πεξηγξαθέο (ήηνη ηνπο 

«ιφγνπο») θαη σο εθ ηνχηνπ ηηο πξνηάζεηο. Σν πξφβιεκα, εδψ, είλαη πψο κπνξνχκε λα 

νξίζνπκε κηα ηέηνηα ζρέζε, πνπ λα πξνάγεη ηε γλψζε παξαθάκπηνληαο ηηο πξνηάζεηο. 

Ζ Fine θαη ν Bostock ππνζηεξίδνπλ φηη, δελ κπνξνχκε λα πνχκε πσο γλσξίδνπκε θάηη 

αλ δελ αλαθέξνπκε θάπνηεο αιεζείο πξνηάζεηο γηα απηφ
114

. Ζ γλψζε είλαη γλψζε πνπ 

ππφθεηηαη ζε θάπνηνλ νξηζκφ ή ζε κηα άκεζε επαθή κε έλα πξάγκα γηα ην νπνίν 

θαηέρνπκε θάπνηεο ηδηαίηεξεο αιήζεηεο πνπ καο ιέλε ηί είλαη. Χο εθ ηνχηνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ πξνηαζηαθή γλψζε θαη δελ γίλεηαη λα ηελ μερσξίζνπκε απφ εθείλε, αλ θαη 

απηφ θαίλεηαη λα είλαη ην δεηνχκελν εδψ
115

.  

Μπνξνχκε γηα ράξε ηνπ επηρεηξήκαηνο λα πνχκε πσο θακηά θνξά εξρφκαζηε ζε 

επαθή κε έλα αληηθείκελν ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε αιεζεηψλ γηα απηφ. Απηφ, φκσο, ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ ην αλαγλσξίζνπκε, λα κελ κπνξνχκε λα πνχκε ηίπνηα γηα 

απηφ θαη σο εθ ηνχηνπ λα κελ έρνπκε γλψζε γηα απηφ. Αλ έρνπκε γλψζε γηα απηφ 

ηφηε ε ζρέζε καδί ηνπ παχεη λα είλαη απεπζείαο θαη άκεζε. πλεπψο, ε Ραζειηαλή 

επαθή κε ην αληηθείκελν απαηηεί ηηο ζρεηηθέο πεξηγξαθέο θαη γλψκεο (δφμεο) γηα ην 
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αληηθείκελν απηφ
116

. Δπνκέλσο, ε ζεσξία ηνπ νλείξνπ δείρλεη πσο ε γλψζε γεληθά 

ρξεηάδεηαη πεξηγξαθέο -«ιφγνπο». Σν γεγνλφο πσο απηέο νη πεξηγξαθέο έρνπλ έλα 

φξην θαη ε αλάιπζε ζηακαηά ζηα ζηνηρεία είλαη ην θεληξηθφ πξφβιεκα ηνπ νλείξνπ ην 

νπνίν θαη απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο θξηηηθήο ηνπ σθξάηε.  

Γχν γεληθέο παξαηεξήζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε κέρξη ηψξα: πξψηνλ είλαη βέβαην 

πσο ε Fine θαη ν Bostock εξκελεχνπλ ηνλ «ιφγν» κε ηνλ ίδην ηξφπν. Απηφ εληζρχεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ν Bostock ζηελ αλάιπζή ηνπ απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα 

αλαθέξεηαη ζηνλ «ιφγν» σο “account” φπσο θαη ε Fine. Γεχηεξνλ, ε πξνζνρή ηνπο 

ηειηθά ζηξέθεηαη, φπσο θαη απηή ηνπ White, ζηελ δεχηεξε εξκελεία ηνπ ιφγνπ σο 

απαξίζκεζεο ζηνηρείσλ. Χζηφζν ε γελίθεπζε, πνπ ν Bostock δηαπηζηψλεη φηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε 

νληφηεηεο, φπσο είλαη νη Πιαησληθέο Ηδέεο (ζει 22), είλαη θάηη πνπ δελ μέξνπκε θαηά 

πφζν ζα ππνζηήξηδε ν Πιάησλ. Αλ θαη ε ζεσξία ηνπ νλείξνπ, φπσο είδακε, δελ 

δηεπθξηλίδεη ηη είδνπο είλαη ηα αληηθείκελα ηεο γλψζεο, ε γλψζε ησλ Ηδεψλ θαίλεηαη 

λα κπνξεί λα εξκελεπηεί θαιχηεξα απφ έλα πην Καξηεζηαλφ θαη Ραζειηαλφ κνληέιν 

ζχιιεςεο, σο δηαίζζεζεο θαη άκεζεο πξφζβαζεο.  

 

 

 

 

2. Ζ κπιηική ηος ωκπάηη ζηο όνειπο  

 

Έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ νλείξνπ ν Θεαίηεηνο δειψλεη ζχκθσλνο κε φζα 

άθνπζε. Χζηφζν, ν σθξάηεο, αλ θαη δελ αληηηίζεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο γλψζεσο σο 

αιεζνχο δφμεο κεηά ιφγνπ, ιέεη πσο δελ δπζθνιεχεηαη λα απνδερζεί: « Δθείλν 

αθξηβώο πνπ θαίλεηαη λα εηπώζεθε επθπέζηαηα, όηη δειαδή ηα ζηνηρεία είλαη βέβαηα 

άγλσζηα, ελώ ην γέλνο ησλ ζπιιαβώλ είλαη γλσζηό (202d 10-e1)». Ο White αλαθέξεη 

πσο ην ρσξίν 200d5-210d4 αθνξά ζην πνχ έγθεηηαη ε γλψζε ελφο πξάγκαηνο θαη ε 

παξνπζίαζε ηνπ νλείξνπ απφ ηνλ σθξάηε γίλεηαη γηα λα καο απαληήζεη ζε απηφ ην 

εξψηεκα. Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ σθξάηε, πνπ ζηελ αξρή φπσο βιέπνπκε 

εθδειψλεηαη σο ακθηβνιία, είλαη πσο δελ γίλεηαη λα πηζηεχνπκε φηη έλα ζχλζεην 

κπνξεί λα γλσζζεί ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ φρη. Ζ θαηάιεμε απηή επηηπγράλεηαη ζε δχν 
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ζηάδηα
117

. Σν πξψην (202e -205e) o Bostock ζεσξεί πσο ζα κπνξνχζακε λα ην 

νλνκάζνπκε ζεσξεηηθό θαζψο είλαη γεληθφ θαη δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ελψ ην δεχηεξν (206a–b) εκπεηξηθό επεηδή παξνπζηάδεη δηάθνξα 

παξαδείγκαηα απφ ηελ εκπεηξία
118

.  

Όζνλ αθνξά ζην πξψην επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν σθξάηεο σο απάληεζε 

ζην φλεηξν ππνζηεξίδεηαη πσο απηφο πνπ καο παξέδσζε απηή ηε ζεσξία ζα πξέπεη λα 

είρε ζην κπαιφ ηνπ σο παξάδεηγκα ηα γξάκκαηα θαη ηηο ζπιιαβέο θαη ην ίδην ζα θάλεη 

θαη εθείλνο γηα ράξε ηνπ επηρεηξήκαηνο (203a-b). Σφηε ινηπφλ ζέηεη ην εμήο εξψηεκα 

ζηνλ Θεαίηεην: «Έια ινηπόλ πεο κνπ, λα ραξαθηεξίζνπκε σο ζπιιαβή ηα δπν ζηνηρεία, 

αιιά θαη πεξηζζόηεξα από δύν αλ είλαη όια καδί; Ή κήπσο ζπιιαβή είλαη θάπνηα 

εληαία κνξθή (κίαλ ηηλὰ ἰδέαλ) , πνπ γίλεηαη από ηε ζύλζεζε απηώλ;» (203c4-6).  

Όζνλ αθνξά ζην πξψην ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο ν σθξάηεο ιέεη πψο, αλ 

ππνζέζνπκε φηη ε ζπιιαβή είλαη ηα γξάκκαηά ηεο, βξίζθνπκε, φπσο δείρλεη ε ζεσξία, 

φηη αθνχ ε ζπιιαβή κπνξεί λα γλσζζεί ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα γξάκκαηά ηεο 

(203c8–d8). Χο απάληεζε ζην δεχηεξν ζθέινο ιέεη φηη, αλ ζεσξήζνπκε φηη ε 

ζπιιαβή δελ είλαη ηα γξάκκαηα ηεο βξίζθνπκε, θαηά ηε ζεσξία, πσο αλ ηα γξάκκαηά 

ηεο δελ κπνξνχλ λα γλσζζνχλ ηφηε νχηε ε ζπιιαβή κπνξεί (205c4-d5). Απηφ δείρλεη 

φηη ε ζεσξία δε γίλεηαη λα δηαηεξήζεη ηελ παξαδνρή φηη ε ζπιιαβή κπνξεί λα 

γλσζζεί ελψ ηα γξάκκαηά ηεο φρη (205d7 –e8).  

Ο Bostock δελ ζεσξεί θακία απφ ηηο δχν ππνζέζεηο ηνπ σθξάηε ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθή. Χζηφζν, ην ζεκείν ζην νπνίν καο πξνηξέπεη λα ζηαζνχκε είλαη ν 

ηζρπξηζκφο πσο φ,ηη απνηειείηαη απφ κέξε πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε φια ηνπ ηα κέξε 

κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ην άζξνηζκα ηνπο. Θέιεη λα δεη κε πνην ηξφπν ν σθξάηεο 

κπνξεί λα απνδείμεη θάηη ηέηνην
119

. Δκείο βιέπνπκε πσο ην επηρείξεκα απηφ μεθηλά 

φηαλ ν Θεαίηεηνο δηαθξίλεη κεηαμχ παληόο θαη όινπ (204a11-b9). Με πξνηξνπή ηνπ 

σθξάηε παξαδέρεηαη φηη ην παλ δελ είλαη ην ίδην κε ην όινλ θαζψο αλ θαη ηα δπν 

απνηεινχληαη απφ κέξε, ην δεχηεξν δελ είλαη ην ίδην κε φια ηνπ ηα κέξε, φπσο είλαη 

ην παλ, αιιά κηα «εληαία κνξθή δηαθνξεηηθή από όια ηα κέξε» (204a7-10). Ο 

σθξάηεο ζπλερίδεη ιέγνληαο πσο είλαη βέβαην φηη ην παλ είλαη ην ίδην κε φια ηνπ ηα 

κέξε, «αθνύ ηα πάληα είλαη ηα κέξε» (204e8-9). Χζηφζν, φηαλ ν σθξάηεο δείρλεη 

πσο θαη ηα δπν κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απηφ «από ην νπνίν δελ ιείπεη ηίπνηε» 
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(205a1-7) νδεγεί ηνλ Θεαίηεην λα ζπκπεξάλεη πσο ηειηθά «όπνπ ππάξρνπλ κέξε ην 

όινλ θαη ην παλ ζα είλαη όια ηα κέξε» (205a8-9) θαη λα άξεη ηελ δηάθξηζε κεηαμχ 

παληφο θαη φινπ.  

Ο Bostock ππνζηεξίδεη πσο δελ είλαη βέβαην φηη ν Πιάησλαο ζεσξεί απηφ ην 

επηρείξεκα ηθαλνπνηεηηθφ. Έλα ζνβαξφ αληεπηρείξεκα εδψ ζα ήηαλ πσο κηα ζπιιαβή 

δελ είλαη απιά έλα «παλ» ή έλα άζξνηζκα ησλ γξακκάησλ ηεο αιιά ε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ησλ γξακκάησλ είλαη νπζηψδεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπιιαβήο. 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε πσο ε ζπιιαβή είλαη έλα φινλ, αιιά έλα δνκεκέλν φινλ 

θαη φρη έλα απιφ άζξνηζκα. πλεπψο, ην φινλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο παλ 

θαη ην επηρείξεκα πνπ δείρλεη φηη ηαπηίδνληαη είλαη κε πεηζηηθφ
120

.  

Καηά ην δεχηεξν επηρείξεκα (206a-b) ν σθξάηεο ππνζέηεη πσο ηα γξάκκαηα θαη 

νη ζπιιαβέο ζεσξνχληαη φλησο ζηνηρεία θαη ζχλζεηα κε ηελ έλλνηα πνπ απαηηεί ε 

ζεσξία θαη ππνζηεξίδεη φηη είλαη δπλαηφλ λα γλσξίζνπκε ηα γξάκκαηα θαζψο απηή ε 

γλψζε είλαη εθείλε πνπ απνθηνχκε φηαλ καζαίλνπκε λα ζπιιαβίδνπκε. Ο Bostock 

επηζπκεί λα δείμεη ηί ελλνεί ν σθξάηεο φηαλ ππνζηεξίδεη φηη κπνξνχκε λα 

«γλσξίζνπκε» ηα γξάκκαηα. Σν λα γλσξίζνπκε έλα αληηθείκελν ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε θαίλεηαη λα ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα ην αλαγλσξίζνπκε ζηα δηάθνξα 

πιαίζηα πνπ εκθαλίδεηαη θαη λα ην μερσξίζνπκε απφ ηα άιια παξφκνηα αληηθείκελα. 

Απηφ ην επηρείξεκα δηαθέξεη απφ ηε ζεσξία ηνπ νλείξνπ ζε δχν ζεκεία: α) δε γίλεηαη 

λα γλσξίζνπκε ην ζχλζεην ρσξίο αθφκα λα γλσξίδνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ θαη β) ην φηη 

έρνπκε απηνχ ηνπ είδνπο ηε γλψζε, φκσο, δε ζεκαίλεη φηη είκαζηε ζε ζέζε λα έρνπκε 

«ιφγν» γηα ηα πξάγκαηα πνπ γλσξίδνπκε. Π.ρ. αλ θάπνηνο εξσηεζεί «ηη είλαη ην 

γξάκκα Κ» ζα απαληήζεη δίλνληαο παξαδείγκαηα γηα απηφ θαη φρη δίλνληαο «ιφγν». 

πλεπψο, θαηά ηνλ Bostoc, αλ απηή είλαη κηα θαιή αληίξξεζε ζηε ζεσξία ηνπ 

νλείξνπ είλαη ην ίδην θαιή αληίξξεζε θαη σο πξνο ηελ ηδέα φηη ε γλψζε πξνυπνζέηεη 

ην «ιφγν»
121

.  

Ο Bostock δηεξσηάηαη γηαηί, ινηπφλ, δελ απνξξίπηεηαη απηή ε ηδέα αθφκα. Δδψ, 

παξνπζηάδεη ηξεηο ιφγνπο πνπ κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηφ: α) ε ζεσξία ηνπ νλείξνπ 

πξνζηέζεθε αξγφηεξα ζην δηάινγν απφ ηνλ Πιάησλα. Απηή ε ππφζεζε ζα εμεγνχζε 

ζίγνπξα δπν παξάδνμα ζε απηφ ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ δηαιφγνπ. Πξψηνλ, ην 

γεγνλφο πσο ν φξνο «ιφγνο» εκθαλίδεηαη θαη ν Πιάησλ δελ καο εμεγεί πψο ηνλ 

αληηιακβάλεηαη παξά κεηά απφ κηα πξψηε ζπδήηεζε θαη απφξξηςε κηαο εθδνρήο ηνπ. 
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Γεχηεξνλ, αλ θαη ν σθξάηεο αξλείηαη απηήλ ηελ ζεσξία δελ ηελ απνξξίπηεη αιιά 

επαλεκθαλίδεηαη αξγφηεξα σο ε δεχηεξε απφ ηηο ηξεηο εξκελείεο ηνπ «ιφγνπ» πνπ 

παξνπζηάδνληαη (206e-208b).  β) Ο Πιάησλ θαηαλνεί ηηο επηπινθέο πνπ πξνθχπηνπλ, 

θαη νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ άζρεηνπο ηνπο «ιφγνπο» κε ηε γλψζε, θαη επηζπκεί λα 

καο επηζηήζεη ηελ πξνζνρή σο πξνο απηφ αιιά αθνχ κηιήζεη γηα θάπνηα άιια 

πξάγκαηα πξψηα. Απηή είλαη θαη ε εθδνρή πνπ ζπκκεξίδεηαη θαη ν ίδηνο ν Bostock. γ) 

Ίζσο ν Πιάησλ δελ θαηάθεξε ηειηθά λα αλαγλσξίζεη ηηο επηπινθέο πνπ πξνθχπηνπλ 

κε ηελ ππνζηήξημε ηεο άπνςεο πσο ε γλψζε είλαη αιεζήο δφμα κεηά ιφγνπ
122

.  

Ζ  Fine ππνζηεξίδεη πσο, θαηά ηνλ Πιάησλα, ε γλψζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε 

γλψζε κε ηελ έλλνηα φηη αλ εθθέξσ κηα πεξηγξαθή –ιφγν, ρσξίο λα ηελ θαηαλνψ, δελ 

έρσ γλψζε
123

. Ο Bostock, φκσο, είλαη ηεο άπνςεο πσο απηφ αθξηβψο είλαη πνπ 

αξλείηαη ε ζεσξία ηνπ νλείξνπ. Απηφ απνηειεί έλα πνιχ ζνβαξφ ιφγν απφξξηςεο ηνπ 

νλείξνπ θαη είλαη δχζθνιν λα πηζηέςνπκε πσο ν Πιάησλαο δελ ηνλ εθκεηαιιεχηεθε. 

Χζηφζν, πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη ηα επηρεηξήκαηα πνπ θέξλεη ελάληηα ζηε ζεσξία 

ηνπ νλείξνπ παξαδφμσο δελ αλαθέξνπλ απηή ηε ζεκαληηθή άπνςε
124

. 

πλνςίδνληαο, δχν είλαη νη βαζηθέο αληηξξήζεηο ηνπ σθξάηε ζηε ζεσξία ηνπ 

νλείξνπ . Πξψηνλ, είλαη παξάινγν λα ππνζέζνπκε νη ηα ζχλζεηα κπνξνχλ λα γίλνπλ 

γλσζηά ελψ ηα ζηνηρεία φρη θαη δεχηεξνλ, φπσο έδεημε ην εκπεηξηθφ παξάδεηγκα, 

γλσξίδνπκε ηα γξάκκαηα πξηλ λα γλσξίζνπκε ηηο ζπιιαβέο. πλεπψο, θαηαιήγνπκε 

ζην φηη α) ηα ζχλζεηα δελ κπνξνχλ λα γλσζζνχλ αλ ηα ζηνηρεία δελ κπνξνχλ θαη β) 

ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα γλσζζνχλ. Απηά ηα δχν ζπκπεξάζκαηα ζεσξνχληαη 

αληηκαρφκελα απφ ηνλ White
125

. 

 

3. Σπείρ επμηνείερ για ηο «λόγο» 

 

Ο σθξάηεο αθνχ απνξξίπηεη ηε ζεσξία ηνπ νλείξνπ ιέεη πσο, αλεμάξηεηα απφ 

φια φζα εηπσζήθαλ σο ηψξα, δελ έρεη δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ην ηί ζεκαίλεη πσο ε 

γλψζε είλαη αιεζήο δόμα κεηά ιόγνπ. Θεσξεί πσο αξρηθά ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ην 

«ιφγν» θαη δίλεη ηξεηο εξκελείεο απηνχ ηνπ φξνπ. Ζ πξψηε ζεκαζία είλαη ην «λα 

θαλεξώλεη θαλείο ηελ ζθέςε ηνπ κέζσ ηεο θσλήο ηνπ κε ξήκαηα θαη νλόκαηα, λα 
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εθηππώλεη ηελ αληίιεςε ηνπ ζην ξεύκα πνπ δηέξρεηαη κέζα από ην ζηόκα ηνπ…» 

(206d1-5). Ζ πξψηε εξκελεία, ινηπφλ, είλαη ε νκηιία, ε δήισζε ηεο ζθέςεο κε ηε 

θσλή. Ζ πξφηαζε απηή απνξξίπηεηαη δηφηη δελ δηαρσξίδεη ηε γλψζε απφ ηελ αιεζή 

δφμα. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα εθθξάζεη απηφ πνπ πηζηεχεη ρσξίο λα είλαη αιεζέο 
126

. 

Ζ δεχηεξε εξκελεία ηνπ ιφγνπ είλαη ε εμήο: «ην λα είλαη θαλείο ηθαλόο , αλ εξσηεζεί 

ηη είλαη ην θάζε πξάγκα ηελ απάληεζε ζε όπνηνλ ηνλ ξσηάεη λα ηελ δώζεη κε ηα 

ζηνηρεία» (206e6-207a1). Απηφ ζεκαίλεη λα κπνξνχκε λα απαξηζκήζνπκε φια ηα 

ζηνηρεία ελφο πξάγκαηνο. Απηή ε εξκελεία πξνζηδηάδεη ζε απηήλ πνπ δφζεθε σο πξνο 

ηνλ φξν «ιφγνο» ζην φλεηξν.  

Ζ Fine ζεσξεί πσο ε ίδηα θξηηηθή πνπ αζθήζεθε πξηλ φζνλ αθνξά ζε απηή ηελ 

εξκελεία ζα αζθεζεί θαη ηψξα
127

. Ο White, πνπ απφ ηελ αξρή ζπλέδεζε θαη εθείλνο 

ην φλεηξν κε ηελ δεχηεξε εξκελεία ηνπ ιφγνπ, ππνζηεξίδεη φηη ε αληίξξεζε ηνπ 

σθξάηε ζηεξίδεηαη ζην φηη αθφκα θαη αλ πεξηνξηζηνχκε ζηε γλψζε ελφο ζπλζέηνπ 

δε κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε γλψζε ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηά καο λα 

απαξηζκήζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ. Κάπνηνο κπνξεί λα ην θάλεη απηφ ρσξίο λα γλσξίδεη 

νπζηαζηηθά ην αληηθείκελν. Γειαδή, απηφ δελ απνηειεί νχηε αλαγθαίν νχηε επαξθή 

φξν γλψζεο ελφο αληηθεηκέλνπ
128

. Ζ Fine ζπκθσλεί θαη, ζηεξηδφκελε ζην παξάδεηγκα 

ησλ ιέμεσλ θαη ησλ ζπιιαβψλ πνπ κεηαρεηξίδεηαη θαη εδψ ν σθξάηεο, πξνζζέηεη 

πσο ην λα γλσξίδνπκε κηα ιέμε δελ ζεκαίλεη κφλν λα ηελ ζπιιαβίζνπκε ζσζηά αιιά 

θαη λα είκαζηε ηθαλνί λα κεηαρεηξηζηνχκε ηα ζηνηρεία (constituents) ηεο ζε πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα
129

. Ο Bostock δειψλεη φηη ζπκθσλεί κε ηα επηρεηξήκαηα ησλ 

White θαη Fine ζε απηφ ην ζεκείν θαζψο θαη ν ίδηνο θαηαλνεί πσο ν νξζφο 

ζπιιαβηζκφο κηαο ιέμεο δελ πξνθχπηεη απνιχησο ζηελ ηχρε
130

. Ζ γλψζε δελ 

απνηειείηαη απφ κεκνλσκέλεο πξάμεηο αλαγλψξηζεο αιιά ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

λα ζπζρεηίδνπκε ζπζηεκαηηθά ηα ζηνηρεία κηαο πεηζαξρίαο. Απηφ ε Fine ην απνθαιεί 

αιιεινζρεηηδφκελν κνληέιν γλψζεο (interrelation model of knowledge)
131

. Ο White 

ιέεη πσο είλαη ζεκαληηθφ λα δνχκε πσο αλ θαη δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα 

ζηνηρεία θαη ηα ζχλζεηα, απηή ε αληίξξεζε δείρλεη πσο ν Πιάησλ θαηαλνεί φηη ίζσο 

δελ έπξεπε λα επελδχζεη ηφζν ζε απηή ηελ δηάθξηζε θαζψο δελ κπνξεί λα ηε 
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ρξεζηκνπνηήζεη ζε απηήλ ηελ απνθαζηζηηθή ζηηγκή ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ 

ζπιινγηζκψλ
132

.  

Χζηφζν, ην θείκελν πξνηείλεη θαη κηα ηξίηε εξκελεία ηνπ φξνπ «ιφγνο». Δίλαη «ην 

λα έρεη θαλείο λα πεη έλα νξηζκέλν γλώξηζκα κε ην νπνίν δηαθέξεη από όια ηα άιια ην 

δεηνύκελν» (208c7-8). Γηα λα ππνζηεξίμνπκε φηη γλσξίδνπκε έλα πξάγκα πξέπεη λα 

ηνπ απνδψζνπκε κηα πεξηγξαθή πνπ λα εθαξκφδεη απνθιεηζηηθά ζε απηφ. Απηή ε 

εξκελεία ζεσξείηαη απφ πνιινχο ζρνιηαζηέο ε πην θξίζηκε. Ζ πξνζπάζεηα γλψζεο 

ελφο αληηθεηκέλνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο ηεο ηθαλφηεηαο λα 

δψζνπκε κηα ηέηνηα πεξηγξαθή
133

. Ο White ππνζηεξίδεη πσο ν Πιάησλ απφ ηελ αξρή 

ηεο ζπγγξαθηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο πξνζπαζεί λα δψζεη έλα νξηζκφ πνπ ζα 

μερσξίδεη ην θάζε πξάγκα απφ ηα ππφινηπα. Αλ θαη, φπσο είδακε, ζηνλ Θεαίηεην δελ 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν φηαλ κηιά γηα ηε γλψζε, σζηφζν, απηή 

ε ηξίηε εξκελεία δείρλεη φηη φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε γηα νξηζκφ έρεη ππ' φςηλ 

ηνπ ηηο Ηδέεο
134

. Ο Bostock είλαη ηεο άπνςεο πσο απηή ε εξκελεία απνηειεί κηα 

δηεχξπλζε ηεο πξνεγνχκελεο. Ζ ηθαλφηεηα απαξίζκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζθφπεπε λα 

είλαη έλαο ηξφπνο δήισζεο ελφο νξηζκέλνπ γλσξίζκαηνο πνπ ζα δηαρψξηδε έλα 

πξάγκα απφ ηα ππφινηπα θαζψο ππνηίζεηαη φηη θαλέλα άιιν δε ζα είρε αθξηβψο ηα 

ίδηα ζηνηρεία. Αιιά ε δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη εδψ είλαη δηαθνξεηηθήο θχζεσο
135

. 

Ζ αληίξξεζε ζηελ ηξίηε εξκελεία ηνπ «ιφγνπ» αθνξκάηαη απφ ηνλ νξηζκφ φηη ε 

γλψζε είλαη «αιεζήο δφμα κεηά ιφγνπ». Καηά ηνλ Πιάησλα, ε ηθαλφηεηα λα πνχκε 

πσο έλα αληηθείκελν δηαθέξεη απφ ηα άιια πξέπεη λα θαηέρεηαη αθφκα θαη απφ 

θάπνηνλ ν νπνίνο έρεη απιψο αιεζή δφμα γηα απηφ. Σφηε φκσο, ην γεγνλφο φηη έρνπκε 

«ιφγν» γηα ην αληηθείκελν ηζνδπλακεί κε ην λα έρνπκε αιεζή δφμα γηα απηφ (209d4-

e4). Ο White είλαη ηεο άπνςεο πσο ε αηηία πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηήλ ηελ 

αληίξξεζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο ζηίρνπο 209a1-c9
136

. Ζ Fine θαη ν Bostock 

ζπκθσλνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ πσο ζε απηφ ην ζεκείν ν Πιάησλ θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη έλα δίιεκκα φζνλ αθνξά ζηνλ «ιφγν»: είηε απνηπγράλεη λα δηαρσξίζεη 

κεηαμχ αιεζνχο δφμεο θαη γλψζεο (209d5), φπσο ππνζηήξημε ν White· είηε ππάγεηαη 
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ζε κηα θπθιηθφηεηα (209e6-210a9)
137

. Καηά ηελ Fine, ν σθξάηεο ζπκθσλεί κε ηελ 

ηξίηε εξκελεία κέρξη ηνπ ζεκείνπ φηη νη «ιφγνη» πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πεξηέρνπλ 

πεξηγξαθέο πνπ λα απνδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε έλα πξάγκα. Αιιά δελ επαξθνχλ γηα 

ηε γλψζε εθφζνλ είλαη απαξαίηεηεο θαη γηα ηηο αιεζείο δφμεο
138

.  

Σν επηρείξεκα ηνπ σθξάηε ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα:  

α) Ξεθηλά ιέγνληαο πσο, ιφγνπ ράξε, ν Θεαίηεηνο είλαη ν άλζξσπνο πνπ έρεη θαη 

κχηε θαη κάηηα θηι. Αξρηθά ππνζηεξίδεηαη πσο δελ κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε νχηε 

θαλ γλψκε γηα ηνλ Θεαίηεην κέρξη λα ηνπ απνδψζνπκε κηα πεξηγξαθή πνπ λα είλαη 

αιεζήο κφλν γηα εθείλνλ (209b8). 

β) Γίδεηαη κηα πην ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή γηα ηνλ Θεαίηεην πνπ αθνξά ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, φπσο ε ζηκή κχηε ηνπ. Απηή ε 

πεξηγξαθή κπνξεί λα είλαη αιεζήο θαη γηα άιινπο αλζξψπνπο θαη άξα δελ παξέρεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απ' φ,ηη ε πξψηε. 

γ) ηνπο ζηίρνπο 209c4-9 o σθξάηεο ιέεη ζηνλ Θεαίηεην: «δελ ζα ζρεκαηίζσ 

κέζα κνπ γλώκε γηα ηνλ Θεαίηεην πξνηνύ απηή ε ζηκόηεηα θαηαζέζεη κέζα κνπ θάπνην 

γλώξηζκα δηαθνξεηηθό από ηα γλσξίζκαηα ησλ άιισλ ζηκνηήησλ πνπ έρσ ήδε, θαη ην 

ίδην θαη κε ηα άιια όζα ζε απαξηίδνπλ. Απηή ινηπόλ ε ζηκόηεηα όηαλ αύξην ηελ 

ζπλαληήζσ ζα κνπ ζπκίζεη θαη ζα κε θάλεη λα ζρεκαηίζσ νξζή δόμα γηα ζέλα». 

Σν επηρείξεκα απηφ ζεσξείηαη ακθηιεγφκελν, απφ ηελ Fine, αλ ζεσξήζνπκε φηη ην 

γλψξηζκα ηεο ζηκφηεηαο ηνπ Θεαίηεηνπ είλαη δηαθνξεηηθό από ηα γλσξίζκαηα ησλ 

άιισλ ζηκνηήησλ. Ζ Fine ππνζηεξίδεη φηη ε κλήκε παίδεη θάπνην ξφιν εδψ θαη πσο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δφμα. Υσξίο ηελ κλήκε δελ πθίζηαηαη γλψζε θαη δφμα. Γηα λα έρσ 

δφμεο πξέπεη λα έρσ θάπνηεο εκπεηξίεο θαη λα κπνξψ λα δηαηεξψ ελζπκήζεηο ηνπο. Ο 

Πιάησλ, φπσο είδακε, ζεσξεί πσο ε επαθή κε ην πξάγκα παίδεη ξφιν φζνλ αθνξά 

ζηε γλψζε θαη ην ίδην θαίλεηαη λα ζεσξεί θαη γηα ηελ αιεζή δφμα
139

. Ο Bostock 

ζπκθσλεί κε ηελ Fine εδψ θαη ππνζηεξίδεη πσο φηαλ ζπκφκαζηε θάηη κπνξνχκε λα ην 

ζθεθηνχκε, φρη εμαηηίαο θάπνηαο πεξηγξαθήο πνπ έρνπκε γηα απηφ, πνπ ην μερσξίδεη 

απφ φια ηα άιια πξάγκαηα, αιιά επεηδή είκαζηε αηηηαθά ζπλδεδεκέλνη καδί ηνπ 

κέζσ ηεο κλήκεο. Απηφ ην ιέεη επεηδή πηζηεχεη φηη ε κλήκε, φπσο θαη ε αίζζεζε, 

θάπνηνπ πξάγκαηνο ζπλδέεηαη αηηηαθά κε ην πξάγκα ηνπ νπνίνπ απνηειεί κλήκε
140

.  
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Γηα λα επηζηξέςνπκε ζην επηρείξεκα ηνπ σθξάηε, είδακε πσο ζχκθσλα κε ην 

δεχηεξν ζηάδην φηαλ θάπνηνο δίλεη κηα πεξηγξαθή γηα έλα πξάγκα, ε νπνία κπνξεί λα 

ηαηξηάδεη θαη ζε άιια πξάγκαηα, δελ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζθέπηεηαη 

εθείλν ην πξάγκα θαη φρη ηα άιια, γηα ηα νπνία ε πεξηγξαθή είλαη εμίζνπ αιεζήο. Ο 

White θάλεη εδψ κηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε. Αλ νη πεξηγξαθέο αθνξνχλ κφλν ζε 

έλα αληηθείκελν ηφηε κε βάζε ηελ ηξίηε εξκελεία πξέπεη λα ην γλσξίδσ ήδε. Απηφ ην 

επηρείξεκα έρεη πνιιέο δηαθιαδψζεηο θαη ζπλδέεηαη κε ην παξάδνμν ηεο έξεπλαο πνπ 

παξνπζηάζακε ζηνλ Μέλσλα. Δθεί ν Πιάησλ δελ κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη πνηα 

γλσζηηθή πξφνδν κπνξεί λα επηηχρεη θάπνηνο πνπ ήηαλ ήδε θάηνρνο ελφο 

πξνζδηνξηζκνχ, δηα ηνπ νπνίνπ ε έξεπλα ηνπ πξνζαλαηνιηδφηαλ. Απηφ είλαη ην 

πξφβιεκα ηειηθά θαη ζηνλ Θεαίηεην κφλν πνπ εδψ αθνξά ζηα νλφκαηα θαη φρη ζηνπο 

πξνζδηνξηζκνχο κε ηελ έλλνηα πσο αλ μεθηλήζνπκε γλσξίδνληαο ην φλνκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ δελ ππάξρεη θάηη άιιν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε. Ο Θεαίηεηνο 

νινθιεξψλεηαη ππνδεηθλχνληαο απηφ ην πξφβιεκα.
141

.  

Ζ Fine, σζηφζν, ζεσξεί φηη ν Πιάησλ επηκέλεη ζηα δηαθνξεηηθά –κνλαδηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ θάζε πξάγκαηνο, πνπ ην μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα θαη απηή είλαη ε 

αηηία γηα ηελ νπνία βξίζθεη εζθαικέλε ηελ ηξίηε εξκελεία ηνπ «ιφγνπ». Αιιά 

εθφζνλ ε αιεζήο δφμα πνπ έρνπκε γηα έλα πξάγκα πξνυπνζέηεη λα γλσξίδνπκε ηελ 

«εηδνπνηφ δηαθνξά» ηνπ απφ ηα ππφινηπα, ν νξηζκφο δελ ζα δηαρσξίδεη ηελ γλψζε 

απφ ηελ αιεζή δφμα (209d3-e4)
142

. Απηφ εκείο ην θαηαιαβαίλνπκε κε ηελ έλλνηα πσο 

αλ ε εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αιεζή δφμα φζν γηα ηελ γλψζε δελ 

βιέπνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο δπν δπλάκεηο –φπσο 

ηηο νλνκάδεη ν Πιάησλ ζηελ Πνιηηεία- θαζψο ε εηδνπνηφο δηαθνξά αληί λα ηηο 

δηαθξίλεη ηηο εμηζψλεη.  

Καηά ηελ Fine, είλαη γεγνλφο φηη ε ηξίηε εξκελεία ηνπ ιφγνπ δειψλεη πσο «ε 

γλψζε ηνπ ρ είλαη νξζή δφμα γηα ην ρ κε γλψζε γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ρ». Απηφ 

δείρλεη φηη είλαη θπθιηθή επεηδή ε γλψζε εκθαλίδεηαη θαη ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν 

κέξνο ηνπ νξηζκνχ. Ζ Fine βαζηδφκελε ζην αιιεινζρεηηδφκελν κνληέιν γλψζεο 

(interrelation model of knowledge, ζει 30) πξνηείλεη κηα αιιαγή πνπ ζα πεξηνξίζεη 

ηε γλψζε ζην έλα ζθέινο ηεο πξφηαζεο: «ε γλψζε ηνπ ρ είλαη νξζή δφμα γηα ην ρ κε 

ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπκε ιφγνπο πνπ λα ζρεηίδνπλ νξζά ην ρ κε άιια 

θαηαιιήισο ζπζρεηηδφκελα αληηθείκελα ζην ίδην πεδίν». ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 
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θπθιηθφηεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο απνθεχγεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

δηιήκκαηνο ηνπ Πιάησλα (ζει 31) ελάληηα ζηελ ηξίηε εξκελεία ηνπ «ιφγνπ» 

απνηπγράλεη. Βεβαίσο, ζε απηφ ην απνηέιεζκα δελ θαηαιήγεη απνθιεηζηηθά κφλνο 

ηνπ αιιά  νινθιεξψλεη ηνλ δηάινγν απνξεηηθά ζαλ λα ήηαλ επηηπρήο ε θξηηηθή ηνπ. 

Ζ Fine ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα εθιάβνπκε ζνβαξά απηήλ ηελ απνξία θαζψο δελ 

ππνδεηθλχεη κηα γλήζηα απψιεηα. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

αιιεινζρεηηδφκελν κνληέιν γλψζεο εκθαλίδεηαη θαη ζηνπο επφκελνπο δηαιφγνπο 

φπσο ν Σνθηζηήο ν Πνιηηηθόο θαη ν Φίιεβνο
143

. Ο Bostock πηζηεχεη θαη ν ίδηνο φηη ε 

αληίξξεζε ηεο θπθιηθφηεηαο πνπ πξνβάιεη ν Πιάησλαο (209e6-210a9) δελ πείζεη, 

ηδηαίηεξα αλ αλαθαιέζνπκε ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ ν ίδηνο θαη ε Fine θάλνπλ κεηαμχ ηεο 

γλψζεο savoir θαη ηεο γλψζεο connaître (ζει. 23). Απηφ εμεγεί ην έλα είδνο γλψζεο 

κε φξνπο ηνπ άιινπ θαη άξα ην επηρείξεκα δελ είλαη θπθιηθφ αιιά κάιινλ αηειέο
144

.  

Ο Bostock θαηαλνεί ηελ άπνςε ζρνιηαζηψλ φπσο ε Fine πνπ ζεσξνχλ πσο ε 

θπθιηθφηεηα ηνπ ιφγνπ δελ είλαη απαξαηηήησο εζθαικέλε, θαζψο απηφ πνπ 

ππνδεηθλχεη κνηάδεη απνιχησο ζσζηφ αθφκα θαη αλ δελ δερηνχκε πσο απνηειεί κηα 

επαξθή αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηε γλψζεο, επεηδή δελ είλαη επαξθψο θαηαηνπηζηηθή. Ο 

ίδηνο φκσο ππνζηεξίδεη πσο ην γεγνλφο φηη ε γλψζε ελφο πξάγκαηνο πξέπεη λα 

βαζηζηεί, ψζηε λα εμεγεζεί, ζηε γλψζε ελφο άιινπ (δειαδή κηαο πξφηεξεο γλψζεο) 

δείρλεη πσο ε ζεσξία απηή φλησο είλαη εζθαικέλε θαζψο νδεγεί ζε κηα αλαπφθεπθηε 

θαχιε αλαδξνκή. Δπηπιένλ, ε γλψζε δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα μεθηλήζεη.
145

. 

Χζηφζν, ν Bostock ζεσξεί πσο ν Πιάησλ δελ παξνπζηάδεη ην επηρείξεκα ηεο 

θπθιηθφηεηαο σο γεληθή αληίξξεζε πνπ απνδίδεηαη ζε φιεο ηηο εθδνρέο ησλ «ιφγσλ». 

Αληίζεηα, ην παξνπζηάδεη σο κηα δεχηεξε αληίξξεζε, κεηά ηελ θξηηηθή πνπ έθαλε 

ζηελ ηξίηε εξκελεία ηνπ «ιφγνπ»  σο «δηαθνξεηηθφ γλψξηζκα»
146

.  

 

IV. ςμπεπάζμαηα 

 

Ο Πιάησλ νινθιεξψλεη ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ ιέγνληαο πσο ε πξνζπάζεηα νξηζκνχ 

ηεο γλψζεο απέηπρε θαη δείρλεη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην γεγνλφο φηη θακηά άιιε 

εμήγεζε ηνπ «ιφγνπ» δε ζα ππνζηεξίμεη ηελ παξαδνρή φηη ε γλψζε είλαη αιεζήο 

δφμα κεηά ιφγνπ, φπσο δελ είλαη νχηε αίζζεζε νχηε απιά αιεζήο δφμα ( 210a9-b2). 
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Βι.  Gail Fine. «Knowledge and Logos in the Theaetetus», ζ. 248-249. 
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Βι. David Bostock. Plato’s Theaetetus, ζ.223. 
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Βι. David Bostoc. Plato’s Theaetetus, ζ. 239-240. 
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Βι. David Bostoc. Plato’s Theaetetus, ζ. 240. 



60 
 

πρλά ππάξρεη ε απνξία γηαηί θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα απηφ εθφζνλ ππάξρνπλ θαη 

άιιεο ππνςήθηεο εξκελείεο γηα ηνλ «ιφγν». Ο White ζεσξεί πσο, γηα ηνλ Πιάησλα ε 

ηειεπηαία εξκελεία γηα ην «ιφγν» ήηαλ ε πην ζεκαληηθή επεηδή παξνπζίαδε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλννχζε κέρξη ηψξα ηνπο νξηζκνχο. Όηαλ είδε φηη δελ κπνξεί 

λα ζηαζεί, απηφ ην ζεψξεζε σο απεηιή (φπσο θαίλεηαη ζην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ) φζνλ 

αθνξά ζηελ ηδέα φηη ην λα γλσξίδνπκε έλα πξάγκα ζπλεπάγεηαη λα ηνπ πξνζδψζνπκε 

έλαλ νξηζκφ. Παξφια απηά, δελ θαίλεηαη λα εγθαηαιείπεη ηελ άπνςε φηη ε γλψζε ησλ 

πξαγκάησλ απαηηεί ηνλ «ιφγν». Απιψο δελ κπφξεζε λα ζηεξίμεη επαξθψο απηήλ ηελ 

άπνςε θαη απηφ είλαη ην αδηέμνδν απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα μεθχγεη
147

. 

 

Καηά ηελ γλψκε καο, ν Πιάησλ πξαγκαηηθά δελ επηζπκεί λα εγθαηαιείςεη ηνλ 

νξηζκφ φηη ε γλψζε είλαη αιεζήο δόμα κεηά ιόγνπ. Θα ζπκθσλήζνπκε κε ηνλ White 

πσο ζηνλ Θεαίηεην ν Πιάησλ απιψο δελ θαηαθέξλεη λα βξεη κηα ηθαλνπνηεηηθή 

εξκελεία γηα ηνλ «ιφγν». Αθφκα, ζεσξνχκε πσο ν «ιφγνο» είλαη ηειηθά απηφ πνπ 

θαζηζηά ηελ δηάθξηζε κεηαμχ αιεζνχο δφμαο θαη γλψζεο ελδηαθέξνπζα θαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο ηνπ Πιάησλα ζην δήηεκα ηεο γλψζεο. 

 Γεληθφηεξα ε δηάθξηζε κεηαμχ αιεζνχο δφμαο θαη γλψζεο εκθαλίδεηαη, φπσο 

είδακε, πξψηα ζηνλ Μέλσλα. Έπεηηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα επαλεμέηαζεο ηεο ζηελ 

Πνιηηεία ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ησλ Ηδεψλ. Δπίζεο, απηή ε δηάθξηζε αλαθέξεηαη 

έζησ θαη πεξηνξηζκέλα ζε πνιινχο δηαιφγνπο κέρξη θαη ηνλ Θεαίηεην. ηνλ Θεαίηεην 

είδακε πσο ν Πιάησλ αθηεξψλεη ηα δπν απφ ηα ηξία κέξε απηνχ ηνπ δηαιφγνπ σο 

πξνο ην λα εμεηάζεη φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ θάλεθαλ λα πξνθχπηνπλ ζηα 

πξνεγνχκελα έξγα ηνπ ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα. Σέινο, ε δηάθξηζε απηή 

εκθαλίδεηαη θαη κεηά ηνλ Θεαίηεην, φπσο π.ρ. ζηνλ Σνθηζηή. πκπεξαίλνπκε πσο ην 

γεγνλφο φηη ε δηάθξηζε κεηαμχ αιεζνχο δφμαο θαη γλψζεο δηαπεξλά ηα πεξηζζφηεξα 

έξγα ηνπ δείρλεη πσο γηα ηνλ Πιάησλα είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηί ζπληζηά γλψζε θαη γηα απηφ δελ ζα εγθαηέιεηπε ηνλ νξηζκφ φηη ε 

γλψζε είλαη αιεζήο δόμα κεηά ιόγνπ, πνπ αλ θαη ελ κέξεη αδηεπθξίληζηνο δείρλεη κηα 

πξφνδν σο πξνο ηελ θαηαλφεζε απηή.  
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ΤΝΟΦΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπφ είρε λα θαηαδείμεη θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζεκεία ζηελ εμέιημε ηεο γλσζηνζεσξίαο ηνπ Πιάησλα απφ ηνλ Μέλσλα σο ηνλ 

Θεαίηεην.  Σν δήηεκα πνπ καο απαζρφιεζε πεξηζζφηεξν ήηαλ ε δηάθξηζε πνπ θάλεη ν 

Πιάησλ κεηαμχ γλψζεο θαη αιεζνχο δφμαο θαζψο θαη ν νξηζκφο ηεο γλψζεο σο 

αιεζνύο δόμαο κεηά ιόγνπ.  

Ζ δηάθξηζε απηή παξνπζηάδεηαη, φπσο δείμακε, γηα πξψηε θνξά ζηνλ πξψηκν 

δηάινγν Μέλσλ ζηνλ νπνίν ν Πιάησλ ζέηεη γλσζηνινγηθά δεηήκαηα πνπ, αλ θαη 

θαίλεηαη θαηά ηνπο εξκελεπηέο φηη ηνλ απαζρνινχζαλ ζηνπο δηαιφγνπο πνπ 

πξνεγνχληαλ ηνπ Μέλσλα, σζηφζν δε ηα είρε ζέζεη σο ηφηε. ηνλ δηάινγν απηφ ε 

δηάθξηζε κεηαμχ αιεζνχο δφμαο θαη γλψζεο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Πιάησλα κε 

αθνξκή ηελ εκθάληζε ηνπ «παξαδφμνπ ηνπ Μέλσλα». Δθεί ν σθξάηεο πξνθεηκέλνπ 

λα απαληήζεη ζην εξψηεκα ηνπ πψο κπνξνχκε λα εξεπλήζνπκε θάηη πνπ δελ 

γλσξίδνπκε επηζηξαηεχεη ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο, θαηά ηελ νπνία ε αιεζήο δφμα 

θαίλεηαη λα είλαη ην αληηθείκελν ηεο αλάκλεζεο. Ζ αιεζήο δφμα ζηνλ Μέλσλα 

κεηαηξέπεηαη ζε γλψζε «φηαλ δεζεί ε αηηία ηεο κε ιφγν». Απηφο απνηειεί ηνλ πξψην 

νξηζκφ πνπ νπζηαζηηθά δίλεη ν Πιάησλ γηα ηε γλψζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ηελ 

αλαιχεη επαξθψο. Χζηφζν αθνινπζψληαο ηελ εξκελεία ηεο Fine ζεσξνχκε πσο ν 

«ιφγνο» εδψ έρεη ηελ έλλνηα ηεο εμήγεζεο, ηεο αηηηνιφγεζεο.  

ηελ Πνιηηεία, ν Πιάησλ παξνπζηάδεη έλα εθηεηακέλν επηρείξεκα ψζηε λα 

ηνληζηεί κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ε δηαθνξά πνπ έρεη ε γλψζε απφ ηελ αιεζή δφμα. 

Καηά ην επηρείξεκα απηφ, ε γλψζε αθνξά ζε απηφ πνπ είλαη ελψ ε δφμα ζε απηφ πνπ 

είλαη θαη δελ είλαη. Δδψ ην είλαη είδακε φηη επηδέρεηαη πνιιψλ εξκελεηψλ. Απηφ πνπ 

ηνλίδεηαη ζην παξφλ επηρείξεκα είλαη πσο ε γλψκε θαη ε γλψζε είλαη δπν δπλάκεηο 

πνπ ζεσξνχληαη δηαθνξεηηθέο επεηδή α) αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ε 

θάζε κηα θαη β) έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ γλψζε αλαθέξεηαη ζην νλ, ζηηο 

Ηδέεο ελψ ε γλψκε ζηα αληηθείκελα ηεο αίζζεζεο. Σν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη εδψ 

είλαη ην πψο κπνξεί ε γλψκε λα κεηαηξαπεί ζε γλψζε εθφζνλ νη δχν απηέο δπλάκεηο 

δελ ζπγθιίλνπλ πνπζελά. Φαίλεηαη πσο εδψ ν Πιάησλ δελ θαηάθεξε λα δηαθξίλεη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκνχζε κεηαμχ αιεζνχο δφμαο θαη γλψζεο.  

Χζηφζν, ε πξνβιεκαηηθή απηνχ ηνπ δηαιφγνπ επαλέξρεηαη ζηνλ Θεαίηεην. ε 

απηφλ ηνλ δηάινγν, πνπ αθηεξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αλαδήηεζε ελφο νξηζκνχ γηα 

ηε γλψζε πξνζθέξνληαη ηξεηο νξηζκνί γηα ηε γλψζε. Ο πξψηνο αθνξά ζηε γλψζε σο 
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αίζζεζε ελψ ν δεχηεξνο ζηε γλψζε σο αιεζή δφμα. Καη νη δπν νξηζκνί 

απνξξίπηνληαη απφ ηνλ σθξάηε σο αλεπαξθείο.  Ο πξψηνο απνξξίπηεηαη επεηδή αλ 

θαη ε γλψζε ζπλδέεηαη κε ηελ αίζζεζε, σζηφζν απηφ δελ ζπκβαίλεη πάληα θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ είλαη κόλν αίζζεζε. Ο δεχηεξνο απνξξίπηεηαη επεηδή ην κφλν πνπ 

θαηάθεξαλ ν σθξάηεο θαη ν Θεαίηεηνο εδψ είλαη λα δείμνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε ςεπδή δφμα ζηε ζέζε ηεο αιεζνχο. Απηφ 

φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο λα έρνπκε νξίζεη πξψηα ηε γλψζε. 

Ο ηξίηνο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ καο απαζρφιεζε θαζψο αθνξά ζηε γλψζε σο 

«αιεζή δφμα κεηά ιφγνπ», πνπ εκθαλίζηεθε αξρηθά ζην Μέλσλα θαη έπεηηα θαη ζε 

άιινπο δηαιφγνπο, ρσξίο λα εμεγεζεί πνηέ επαξθψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

κπνξνχζακε λα θαηαλνήζνπκε απηφλ ηνλ νξηζκφ. ηνλ Θεαίηεην ν Πιάησλ 

πξνζπαζεί λα δείμεη αλ απηφο ν ηξίηνο νξηζκφο ηειηθά ηζρχεη. Χο πξνο απηφ 

παξνπζηάδεη ηε ζεσξία ηνπ νλείξνπ ε νπνία απνξξίπηεηαη απφ ηνλ σθξάηε επεηδή 

ιέεη φηη αλ θαη ηα ζχλζεηα έρνπλ «ιφγν» κε ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα γλσζζνχλ , ηα 

ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη δελ έρνπλ «ιφγν» θαη άξα είλαη δπλαηφ λα 

γλσζζνχλ. Απηφ φκσο είλαη αληηθαηηθφ.  

Μεηά ηελ απφξξηςε ηνπ νλείξνπ ν σθξάηεο παξνπζηάδεη ηξεηο εξκελείεο σο πξνο 

ην ηί κπνξεί λα ζεκαίλεη ν φξνο «ιφγνο». Ζ πξψηε εθιακβάλεη ηνλ ιφγν σο πξφηαζε 

–δήισζε, ε δεχηεξε σο απαξίζκεζε ζηνηρείσλ θαη ε ηξίηε σο δηαθνξεηηθφ γλψξηζκα 

ηνπ πξάγκαηνο πνπ ην μερσξίδεη απφ φια ηα άιια, σο εηδνπνηφ δηαθνξά. Καη νη ηξεηο 

εξκελείεο απνξξίπηνληαη απφ ην σθξάηε θαζψο ν «ιφγνο» πξέπεη λα λαη θάηη 

παξαπάλσ απφ κηα δήισζε ή απφ κηα απιή απαξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ ή εηδνπνηφο 

δηαθνξά γηα λα μερσξίζεη ε γλψζε απφ ηελ αιεζή δφμα. Απηά ηα ηξία θαίλεηαη λα 

απνδίδνληαη θαη ζηελ αιεζή δφμα εμίζνπ. Ο δηάινγνο θαηαιήγεη ζε απνξία θαη ν 

Πιάησλ θαηαιαβαίλεη, θαηά ηε γλψκε καο, πσο αλ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα απνξξίςεη 

ηνλ ηξίην νξηζκφ γηα ηε γλψζε σζηφζν πξέπεη λα ηνλ εμεηάζεη εθ λένπ.  

Όπσο έδεημε ην ζχλνιν ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο, ηα νπνία έξρνληαη ζην ηέινο 

θάζε αλάιπζεο ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ Πιάησλα, ε δηάθξηζε αιεζνχο δφμαο θαη 

γλψζεο παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Πιάησλα ψζηε λα νδεγεζεί ζε έλαλ νξηζκφ γηα ηε 

γλψζε. Απηφ ζα έδεηρλε φηη ε γλψζε είλαη πξάγκαηη εθηθηή, θάηη πνπ απαζρνιεί φζν 

ηίπνηα ηε ζθέςε ηνπ Πιάησλα θαζψο αλ δείμεη απηφ ζα αλνίμεη ηνλ δξφκν πξνο ηελ 

γλψζε ησλ Ηδεψλ πνπ είλαη θαζνιηθέο αιήζεηεο θαη νη κφλεο πνπ αμίδεη λα 

γλσξίζνπκε. Ζ γλψζε σο αιεζήο δφμα κεηά «ινγνχ» σο ηψξα δελ θαηάθεξε λα 
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απνηειέζεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ νξηζκφ γηα ηε γλψζε αιιά έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

εμέιημε ηεο ζθέςεο ηνπ Πιάησλα φζνλ αθνξά ζε απηφ ην δξφκν.  
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