
                                 ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ" 

                                                                      Δρ Ελένη Μαργαρίτου  

    Διάλογος δραματικός: η πορεία από τις αισθήσεις  (εντυπώσεις) και 

την δόξα(γνώμη) στον λόγο και επιστήμη. Διαλογική εξόρμηση, έλεγχος 

(με την μαιευτική μέθοδο) των συνομιλητών από τον Σωκράτη. 

   Ο διαλεκτικός που διαχειρίζεται την γνωστική διαδικασία (όνομα, 

λεκτική πρόταση, σχηματική απεικόνιση=εικόνες, μαθηματικά 

σύμβολα, αληθής δόξα, ιδέα) έχει τα εξής προσόντα :  

1) διακρίνει τις ποικιλίες και τις ανάγει σε σύνολα, 

2) αναφέρει τα χαρακτηριστικά της ενότητος δια μέσου της ποικιλίας,  

3) είναι εποπτικός (ενοποιητικός),  

4) υποστηρίζει την αυτοεξέταση (αυτογνωσία=τι δυνάμεις έχω για να 

προχωρήσω προς την γνώση),  

5) ΛΟΓΟΔΟΤΕΙ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, 

 6) μετατρέπει τις υποθέσεις σε αρχές γνώσης ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

 Είδη γνώσεως: εικασία, πίστη, διάνοια, ιδέα.  

Αίσθηση (184D): υπάρχει ψυχικό κέντρο που χρησιμοποιεί τις αισθήσεις 

ως όργανα. 

   Ο Πλάτων καταπολέμησε την άποψη του σοφιστή Πρωταγόρα, ότι 

δηλαδή ανάλογα με τις εντυπώσεις που παρέχει σε κάθε άνθρωπο η 

αίσθηση, υπάρχει μία ξεχωριστή, υποκειμενική αλήθεια. Για τον 

Πλάτωνα υπάρχει διαφορά μεταξύ αίσθησης και γνώσης (ακούμε 

λέξεις δεν γνωρίζουμε όμως το νόημα, όταν δεν βλέπουμε αντικείμενα με 



τα μάτια συμβαίνει να τα "βλέπουμε", η αίσθηση ορίζεται ως συνάντηση 

εσωτερικών και εξωτερικών κινήσεων που διαρκώς μεταβάλλονται οι 

υλικοί όροι που τις προκαλούν). Η γνώση αντίθετα με την αίσθηση 

γεννιέται από την στιγμή κατά την οποίαν η ψυχή επισκοπεί τα 

αισθήματα, τα συγκρίνει μεταξύ τους, τα κατατάσσει σύμφωνα με τις 

σχέσεις ομοιότητας, χρονικής και αριθμητικής συνάφειας και τα 

χαρακτηρίζει  ως υπαρκτά. Δεν υπάρχει κανένα όργανο για τις ενέργειες 

αυτές. Είναι ενέργειες της ψυχής (185C). Με την δόξα (κρίση-μνήμη-

φαντασία) γίνεται η επεξεργασία των εντυπώσεων, ώστε να προκύπτουν 

λεκτικά σύνολα, εποπτικές παραστάσεις. Η δόξα δεν είναι ούτε γνώση 

ούτε άγνοια. Είναι η γένεση της γνώσης (γενετική λειτουργία). Η αλήθεια 

των λεκτικών συνόλων και των πραγμάτων (νομιναλισμός και 

ρεαλισμός) , είναι αληθής λόγος και σοφία, ενόραση ιδεών, γνώση 

ομοιοτήτων και αρμονία. 

Η τέχνη της διαίρεσης των πραγμάτων σε γένη και σε είδη και 

ταξινόμηση των εννοιών 

   Με τον διάλογο πραγματοποιείται η ανάβαση από έννοια σε έννοια 

(ειδικές) μέχρι τις γενικότερες. Αυτή είναι η κίνηση του πνεύματος 

(ανοδική) από τα αισθήματα στις ιδέες, λ.χ. από την συγκεκριμένη 

ομορφιά στην Ιδέα του Ωραίου, από τους στόχους των επιμέρους 

πράξεων στην ιδέα/στην καθολικότητα της Δικαιοσύνης. Ο φιλόσοφος 

είναι διαλεκτικός. 

  Χαρακτηριστικά της διαλεκτικής τεχνικής στον διάλογο «Θεαίτητο»: 

1. Σε μια απλούστατη ερώτηση «τί έστιν επιστήμη;» του Σωκράτη, ο 

Θεαίτητος ονομάζει είδη τεχνών και επιστημών, αδυνατώντας να 

ορίσει την ουσία της επιστήμης. 

2. Ο Σωκράτης υπόσχεται να τον βοηθήσει με την μαιευτική τέχνη του. 



3. Δίνεται ο ορισμός «επιστήμη είναι αίσθηση». 

4. Ο Σωκράτης προσποιούμενος ισχυρίζεται ως προς την ουσία του 

ορισμού πως ό,τι βλέπουμε ή φανταζόμαστε είναι επιστήμη. Όμως 

ακολουθεί η κριτική (στις απόψεις του Πρωταγόρα): Δεν συμπίπτει 

το αίσθημα με το ον, γιατί τα όντα, όπως και ο ίδιος ο Πρωταγόρας 

διακήρυττε, βρίσκονται σε διαρκή κίνηση και εξέλιξη. 

5. Αναπτύσσεται η θεωρία της αλλαγής και των διαφορών. 

6. Ο Σωκράτης εισάγει δύο έννοιες/αξίες : το αγαθό και το καλό. 

Προσποιούμενος πάλι προβάλλει τον ισχυρισμό ότι οι ηθικές αξίες 

και οι αισθητικές αξίες (αγαθότητα και ωραιότητα) γνωρίζονται ως 

αισθήματα. Ο Θεαίτητος δεν αντιδρά σ’αυτόν τον ισχυρισμό. 

7. Αντέχουν όμως αυτά στην λογική; Τα ζώα που αισθάνονται 

γνωρίζουν την αγαθότητα και την ωραιότητα; 

8. Πώς αποθηκεύονται τα αισθήματα ως μνημονικές εικόνες, μνήμες 

ήχων, οσμών κ.ά. 

9. Εάν το αίσθημα είναι η γνώση, τότε η γνώση υπάρχει για το ίδιο  

πράγμα συγχρόνως με την άγνοια, εφόσον την άλλη στιγμή το 

βλέπουμε με «άλλο μάτι». 

10. Δεν είναι πάντοτε το ίδιο το υποκείμενο, γιατί αλλάζει. 

11.  Είναι δυνατόν να είναι και να λέγεται «σοφός» ο άνθρωπος που 

έχει καλύτερη γνώση της γλυκύτητος του κρασιού;  

12.  Ο Σωκράτης εισάγει την έννοια της σοφίας : είναι η αληθής διάνοια 

έναντι της ψευδούς δόξης (δόξα=κρίση, γνώμη). 



13.  Είναι δυνατόν ανάλογα με τα αισθήματα να κρίνεται η σοφία; 

Είναι δυνατόν να κρίνονται τα πράγματα δίκαια ή άδικα ανάλογα 

με τον τρόπο που καθένας τα “βλέπει” (όπως τον συμφέρει); 

14. Πώς θα ξεφύγουμε απ’αυτή την δίνη και την ταραχή των σκέψεων 

και την φλυαρία; Όλα είναι  παραπλανητικά. 

15. Ανάγκη να επιστρέψουμε σε προφανείς διαπιστώσεις: όλα 

κινούνται, αλλάζουν. Όμως η πόλη έχει ανάγκη να γνωρίσει τι είναι 

δίκαιο, αγαθό και ωφέλιμο για όλους (και όχι όπως αισθάνεται ο 

καθένας, ή όπως το “βλέπει” καθένας χωριστά). 

16.  Ο Σωκράτης εισάγει την θεωρία των δύο κινήσεων. Ομολογείται 

από τον Θεόδωρο πως ο Ηράκλειτος έθεσε το θέμα της κινήσεως, της 

αλλαγής. Οι δύο κινήσεις είναι η ΦΟΡΑ και η ΑΛΛΟΙΩΣΗ. 

17.  Στις δύο αυτές κινήσεις υπάρχει το αντικειμενικό αισθάνεσθαι και το 

υποκειμενικό αισθάνεσθαι: λ.χ. ο άνθρωπος ποιοτικά δεν αλλάζει 

στην ροή του χρόνου, αλλά αλλοιώνεται, και έτσι τα υποκείμενα τον 

“βλέπουν” να αλλάζει.  

          ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ: «Μάλλον ασχοληθήκαμε για 

την μη γνωση παρά για την γνώση». 

18. Ο Σωκράτης βοηθεί τον Θεόδωρο να δώσει άλλον ορισμό για την 

γνώση. 

19. Εισάγει τις διανοητικές κατηγορίες (ομοιότητος και διαφοράς), 

λ.χ.ο ήχος, το χρώμα είναι διάφορα,  όχι όμοια. 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ: «Με ποιο τρόπο 

διανοείσαι τις ομοιότητες και τις διαφορές;» 



20. Eισάγει την έννοια της ψυχής (Σωκράτης: «η ψυχή διανοείται 

από μόνη της»). 

21. Ο Θεόδωρος διατυπώνει τον δεύτερο ορισμό της  επιστήμης(=αληθής 

δόξα/κρίση). 

22.  Κατά τον Σωκράτη κρίνουμε κάτι απ’όσα γνωρίζουμε. Πώς 

κρίνουμε εσφαλμένα; Είναι αποτέλεσμα της νοητικής λειτουργίας; 

Aδύνατον να «ανταλλάσσει» ο νους ένα ον με ένα άλλο, το άσχημο 

με το όμορφο, όπως το βόδι με το άλογο. 

23.  Ό,τι μάθαμε είναι μέσα μας τυπωμένο (μνήμη=εκμαγείο από κερί). 

Πολλά αισθήματα λησμονώνται. Η εσφαλμένη κρίση οφείλεται στην 

σύνδεση αισθήματος με  νόημα (εικόνα, αποτύπωμα, μνήμη); Όχι, 

γιατί τα έντεκα δεν μπορεί να τα σκεφθεί για δώδεκα. 

24. Εισάγει ο Σωκράτης δύο σημασίες του επίστασθαι: ΕΞΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΚΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ 

ΨΥΧΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝΑ: ΠΕΤΑΕΙ-ΘΗΡΕΥΕΙ-ΣΥΛΛΕΓΕΙ 

ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝΑ. Οι γνώσεις που πετούν σαν 

πουλιά στην ψυχή “μπερδεύονται”, παρερμηνεύονται; ΔΕΝ 

ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

25.  Εισάγει ο Σωκράτης την έννοια του λόγου. Ποια είναι η σχέση 

του λόγου με το πράγμα καθ΄αυτό;  

  O ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΣΑΝ 

«ΜΑΙΑ».  

 Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ 

ΚΑΘ’ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. Η ΨΥΧΉ ΜΑΣ ΟΜΩΣ 

ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ, ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ, ΤΟΥ 

ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ. 


