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Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ ΚΑΙ ΠΑΥΛΩ, 

«Το αληθές είναι δτι εις τήν μεταφυσικήν καί θρησκευτικήν 

σφαΐραν οί λογικοί συλλογισμοί μας πείθουν, μόνον όταν τά 

ανέκφραστα εσωτερικά μας αισθήματα έχουν ήδη δεχθή το αυτό 

συμπέρασμα. Τότε, πράγματι, αϊ διαισθήσεις μας και το λο-

γικόν μας συνεργάζονται και μεγάλα συστήματα ( . . . ) είναι 

δυνατόν ν' αναπτυχθούν ( . . . ) . Ή άλογος και άμεσος βεβαιό-

της είναι το βαθύ μέσας μας, ή λογική άπόδειξις αποτελεί 

έπιφανειακήν έργασίαν. Το ένστικτον προηγείται, ή διάνοια 

απλώς έπεται». 

William James 

The Varieties of Religious Experience 

Mentor Book, 1958, σελ. 73. 

Μεταξύ τών κοινών σημείων, τα όποια συναντςί τις παρά Πλάτωνι και 

Παύλω *, κεντρικήν θέσιν κατέχει ή διδασκαλία των περί αθανασίας της ψυχής. 

Παρά τήν κοινήν δμως ταύτην θέσιν αμφοτέρων περί της μετά θάνατον τύχης 

της ψυχής, παρουσιάζουν, ως είναι φυσικον ν' αναμένη τις, καί τινας διαφοράς, 

αϊτινες θα ερευνηθούν κατωτέρω. 

Ό Πλάτων αναπτύσσει εν εκτάσει τήν περί αθανασίας της ψυχής δίδασκα-

λίαν του εις τα έργα της ωρίμου ηλικίας του, τα γραφέντα μετά τήν έπιστροφήν 

άπο το πρώτον άνά τήν Αίγυπτον, Κυρήνην, Κάτω Ίταλίαν και Σικελίαν ταξί-

διόν του καί τήν ίδρυσιν της Άκαδημείας του, καί δή κυρίως εις τον «Φαίδω

να» 2 . Άλλα καί εις τήν «Άπολογίαν», ή οποία ανήκει εις τον πρώτον κύκλον 

τών έργων του, τον καλούμενον «Σωκρατικόν», ό Πλάτων ασχολείται με το θέμα 

μας παρεμπιπτόντως. Έ ν προκειμένω μάλιστα γεννάται το έξης πρόβλημα : ό 

Πλάτων εις τήν «Άπολογίαν» του φαίνεται λαμβάνων διαφορετικήν θέσιν έπί του 

θέματος μας άπο έκείνην τήν οποίαν άργότερον ελαβεν εις τα ώριμα έργα του 

1) Βλ. Δελτίον της 'Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων «Πλάτων», 1960, σελ, 162 κ.έ. ; 
Παναγιώτου Κ. Πάλλη, «Πλάτων—Παύλος, κοινά σημεία». 

2) Μέ το πρόβλημα της ψυχής ό Πλάτων ασχολείται επίσης εις τον «Γοργίαν*, τήν 
«Πολιτείαν», τό «Συμπόσιον», τον «Φαΐδρον>, τον «Τίμαιον> καί τους «Νόμους». 
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καί δή εις τον «Φαίδωνα». Ό Σωκράτης της «Απολογίας» παρίσταται ενώπιον 

του θανάτου ήρεμος μεν και με άκμαΐον το ηθικόν του, πλην δμως χωρίς από

λυτον βεβαιότητα περί του τι πρόκειται να επακολούθηση μετ' αυτόν. Είναι δι

στακτικός προκειμένου να όρίση τον θάνατον, εις μερικά δε σημεία φθάνει τα 

δρια του αγνωστικισμού. Δύο είναι τα σπουδαιότερα χωρία της «Απολογίας», εις 

τα όποια ό Σωκράτης δικαιολογών την άφοβίαν του προ του θανάτου ομιλεί 

περί αύτοΰ. Κατά το πρώτον, το θάρρος του Σωκράτους ενώπιον του θανάτου 

δικαιολογείται έκ του γεγονότος ότι «ουκ οίδεν τον θάνατον οΰτ' ει αγαθόν οΰτ' 

ει κακόν έστι» 1 . Άφοΰ δε δέν γνωρίζει αν είναι αγαθόν ή κακόν ό θάνατος, 

είναι άνόητον να φοβήται δια κάτι, το όποιον έχει τουλάχιστον τάς ημισείας πι

θανότητας ν* άποδειχθή αγαθόν. Κατά δε το δεύτερον, ό Σωκράτης έπιχειρών 

όρισμον του θανάτου λέγει : «δυοΐν θάτερόν έστι το τεθνάναί' ή γαρ οίον μηδέν 

είναι μηδ' αισθησιν μηδεμίαν μηδενός έ'χειν τον τεθνεώτα, ή κατά τα λεγόμενα 

μεταβολή τις τυγχάνει ούσα και μετοίκησις τη ψυχή του τόπου του ένθένδε εις 

άλλον τόπον» 2 . Έάν συμβαίνη το πρώτον, ήτοι εάν ή ψυχή περιπίπτη εις πλήρη 

άναισθησίαν και οιονεί ύπνώττη κατά τον θάνατον, ό θάνατος θα είναι μέγα κέρ

δος, διότι όλίγαι άπο τάς εν έγρηγόρσει ημέρας και νύκτας μας είναι καλύτεραι 

και πλέον ευχάριστοι του ήσυχου και αδιατάρακτου ΰπνου. Έάν πάλιν πραγματι-

κότης είναι το δεύτερον και ή ψυχή απλώς άλλάσση κατοικίαν κατά τον θάνατον, 

μεταβαίνουσα άπο τον κόσμον τούτον, δπου οι κακοί άνθρωποι επικρατούν και 

επιπλέουν, εις τον "Αδην, «τον παγκοίταν» κατά Σοφοκλέα «θάλαμον πάντων των 

θνητών» 3, τι καλύτερον θα έπεθύμει κανείς παρά νά μεταβή εκεί το ταχύτερον 

δια νά συναντηθή και συναναστρέφεται με τους δικαίους και τους ημιθέους οι 

όποιοι προηγήθησαν αύτου ;—Έν τούτοις ό έπικρατών εν τη «Απολογία» τόνος 

είναι αναμφιβόλως άγνωστικιστικός. Τήν ολην άπολογίαν του ό Σωκράτης τε

λειώνει με τα έξης : «άλλα γαρ ήδη ώρα άπιέναι, έμοί μέν άποθανουμένω, ύμΐν 

δε βιωσομένοις· όπότεροι δε ημών έρχονται επί άμεινον πράγμα, α δ η λ ο ν 

π α ν τ ί πλην ή τω θεώ» 4 . Ό απαισιόδοξος και βαρύς ούτος τόνος, ό όποιος 

ενίοτε μόνον διακόπτεται άπο ακτίνας αισιοδοξίας περί του οτι ό θάνατος είναι 

αγαθόν τι δια τον αγαθόν 5 , είναι άκρως αντίθετος προς το επικρατούν κυρίως 

έν τω «Φαίδωνι» πνεύμα. Ενταύθα ό θάνατος αποβάλλει το τρομακτικόν του μυ-

στήριον, δέν είναι παρά «απαλλαγή της ψυχής άπο του σώματος» 6 , «λύσις καΐ 

χωρισμός ψυχής άπο σώματος» 7 , «αποδημία» 8, «μετοίκησις» 9* είναι ή έπιδίω-

1) Άπολογ. 37 Β. 
2) Άπολογ. 40 C. 
3) 'Αντιγόνη 804, 
4) Άπολογ. 42. 
5) Άπολογ. 40 C, 41D, 
6) Φαίδων 64 C. 
7) Φαίδων 67 D. 
8) Φαίδων 61 Ε, 67 D. 
9) Φαίδων 117 C. 
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ξις των εκλεκτών ανθρώπων «των φιλοσοφία καθηραμένων» 1, οι όποιοι «ουδέν 

άλλο έπιτηδεύουσιν ή άποθνήσκειν τε καί τεθνάναι» 2" είναι το ποθητον μέσον 

£ιά του οποίου ή πνευματική ψυχή, ή δποία έξέπεσεν άπο τον πραγματικον κό-

σμον των 'Ιδεών και προς τιμωρίαν της ένεκλείσθη, ως εις φυλακήν, μέσα εις το 

θνητον καί φθαρτον σώμα, δύναται ν' απαλλαγή τών δεσμών της καί, άπηλλα-

γμένη παντός γηίνου καί ύλικοΰ, να φθάση εις τάς συγγενείς της ιδέας 3 . Είναι 

καταφανής, επομένως, ή υπάρχουσα μεταξύ «Απολογίας» καί «Φαίδωνος», κυ

ρίως, διαφορά επί του θέματος μας, ή οποία κατά διάφορον τρόπον άπο διαφό

ρους εξηγείται. Κατά τινας, ό Σωκράτης του «Φαίδωνος», εν αντιθέσει προς τον 

Σωκράτην της «Απολογίας», είναι ιστορικώς ανύπαρκτος, πλάσμα της τέχνης 

του Πλάτωνος, ό όποιος εμβάλλει, εϊτε άσυνειδήτως, λόγω παρερμηνείας, είτε, 

δπερ καί το πιθανώτερον, έσκεμμένως καί ένσυνειδήτως, εις το στόμα του Διδα

σκάλου ίδικάς του καθαρώς ιδέας καί αντιλήψεις. Την άποψιν ταύτην ανέπτυξε 

μετά δυνάμεως ό Maier 4 . Κατ' αυτόν μόνον ε'ις τους πρώτους Πλατωνικούς 

διάλογους, την «Άπολογίαν» καί τον «Κρίτωνα», ό Σωκράτης εϊναι ιστορικός' 

εις τους μετέπειτα διάλογους ούτος είναι απλή «μάσκα», όπισθεν της οποίας κρυ-

πτόμενος ό Πλάτων αναπτύσσει βαθμηδόν τήν ίδικήν του φιλοσοφίαν. Κατ' άλ-

λην όμως έκδοχήν, τήν οποίαν μετά δυνάμεως πολλής ύπεστήριξαν ό Burnet 5 καί 

ό Taylor 6, δέχεται δε κατ' οΰσίαν καί ό Cornford 7 , είναι λίαν άπίθανον ό 

Πλάτων να ήλλοίωσεν ουσιωδώς τήν εικόνα του ιστορικού Σωκράτους εϊτε εις 

τήν «Άπολογίαν» ε'ίτε εις τον «Φαίδωνα», αμφότερα δε επομένως είναι έργα 

ανταποκρινόμενα κατ' ούσίαν προς τήν ίστορικήν άλήθειαν. "Οσον άφορα εις τήν 

ως άνω διαφοράν μεταξύ «Απολογίας» καί «Φαίδωνος», αυτή, κατά τους τρεις 

ανωτέρω συγγραφείς, είναι μόνον φαινομενική, διότι ουδόλως είναι άπίθανον 

να μή ήθελεν ό Σωκράτης εις το δικαστήριον να έκθεση ενώπιον τοιούτου 

ακροατηρίου τάς προσωπικάς του περί θανάτου πεποιθήσεις, πράγμα το όποιον 

ευχαρίστως έ'πραξεν εις τήν φυλακήν εν μέσω στενού κύκλου προσφιλών μαθητών. 

Ή άποψις αυτή ενισχύεται, εάν ληφθή υπ' Οψιν δτι εν τη «Απολογία», πλην 

της καταφανώς άγνωστικιστικής διαθέσεως, τήν οποίαν άνεφέραμεν ανωτέρω, 

ουδέν το άντίθετον λέγεται προς δσα εν τω «Φαίδωνι» δηλουνται. Τουναντίον, δέν 

ελλείπουν υπαινιγμοί καί χωρία μαρτυροΰντα τήν πίστιν του Σωκράτους εις τήν 

1) Φαίδων 114 C, 
2) Φαίδων 64 Α. 
3) Συμπόσ. 211 Β—C, Πολιτ. 521 C. Βλ. καί Φαίδων 67 Ε, δπου «το τεθνάναι» θεω

ρείται άπο τους φιλοσόφους «ήκιστα φοβερόν», Νόμους 854 Ε, δπου ό θάνατος θεωρείται ώς 
«ελάχιστον τών κακών» καί Νόμους 881 Α, δπου λέγεται δτι : «θάνατος μεν οδν ούκ έστιν 
έ'σχατον, οι δέ èv Άιδου τούτοισι λεγόμενοι πόνοι £τι τε τούτων είσί μάλλον εν έσχάτοις... ». 

4) Maier, Sokrates, Tübingen, 1913 σελ. 104 κ.έ. 
5) J. Burnet : Phaedo, Oxford, 1911, Introd. 
6) A. E. Taylor : Varia Socratica i, Oxford 1911. 
7) P. M. Cornford = From Religion to Philosophy, New York, 1957, σελ. 244—245. 
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μετά θάνατον ζωήν ι , εις εν δε τούτων, ώς ε'ίδομεν, ρητώς αναφέρεται, έστω καΐ 

ως μία πιθανότης, δτι ό θάνατος είναι αποδημία. 

Ό Cornford, μάλιστα, προσπαθών να διατήρηση την ίστορικήν μορφήν του· 

Σωκράτους εις ολα τα Πλατωνικά έργα και να την συμβιβάση προς τήν, ώς έφρόνει, 

άναμφισβήτητον στροφήν του Πλάτωνος προς τον μυστικισμόν των Πυθαγορείων, 

ή όποια άρχεται εις τον «Γοργίαν» καΐ κορυφουται εις το «Συμπόσιον» και τον 

«Φαίδωνα», δέχεται περαιτέρω δτι δυνατόν ό Πλάτων, υπό το κράτος τών πυ

θαγορείων και ορφικών δοξασιών, τάς οποίας εδέχθη κατά το εις Μεγάλην 

Ελλάδα ταξίδιόν του, «να ανεγνώρισε τον νέον του Πυθαγορειανισμόν αναδρομι

κώς εις τήν σκέψιν του Σωκράτους» 2. Δια τήν γνώμην του ταύτην ό Cornford 

έστηρίχθη επί του Burnet, κατά τον όποιον, αν και ό Πλάτων άπο της παιδικής 

του ηλικίας έγνώριζε τον Σωκράτην και τον ήκουεν ομιλούντα εις τας στοάς καΐ 

τα γυμνάσια, δεν γνωρίζομεν αν άνήκεν εις τον έσώτερον κύκλον τών Σωκρα

τικών 3. 

Ό Jaeger ίσταται εις το μέσον τών δύο τούτων αντιτιθεμένων απόψεων. 

Πιστεύει δτι ή εις τήν «Άπολογίαν» εκτιθέμενη άγνωστικιστική άποψις του Σω

κράτους περί της μετά θάνατον τύχης της ψυχής αρμόζει καλύτερον προς τήν 

ξηράν, κριτικήν, μή δογματικήν διάνοιαν του Σωκράτους, παρά αϊ εις τον «Φαί

δωνα» άναπτυσσόμεναι αποδείξεις περί της αθανασίας. Έ ν τούτοις δέχεται επί

σης δτι «είναι φυσικον δι' ενα άνθρωπον (δπως ό Σωκράτης), ό όποιος είχε τό

σον ύψηλήν περί ψυχής ίδέαν να έμελέτησε σοβαρώς το πρόβλημα, έστω και εάν 

δεν ήδύνατο να το λύση» 4. Κατ' αυτόν και αϊ δύο ανωτέρω απόψεις (του Maier 

και τών Burnet - Taylor) δεν ευσταθούν, διότι δεν δυνάμεθα να δεχθώμεν τον Σω

κράτη ούτε άπλουν ήθικοδιδάσκαλον (δπως παρίσταται εις τους πρώτους διάλο

γους), άλλ' οΰτε και διδάσκοντα (δπως εις τους διάλογους τής ώριμότητος) τήν 

θεωρίαν τών ιδεών, ή όποια κατά τον Άριστοτέλην είναι καθαρώς Πλατωνική 

και 6χι Σωκρατίκή. Ή μόνη έξοδος εκ του διλήμματος τούτου, κατά τον Jaeger, 

είναι να κατανοήσωμεν δτι ό Σωκράτης δεν ήτο μόνον προφήτης ενός καταπλη

κτικού ήθικοΰ κηρύγματος, άλλ' δτι και επεχείρησε ν' ανακάλυψη τήν φύσιν τής 

ήθικότητος δια τής δυνάμεως του λόγου 5 . 

'Ανεξαρτήτως δμως του προβλήματος τούτου, το όποιον δεν αποτελεί θέμα 

τής παρούσης μελέτης, ή αθανασία της ψυχής εκτίθεται κυρίως είς τον «Φαί

δωνα», προς τον όποιον ήδη στρεφόμεθα. Είς τον διάλογον τούτον ό Πλάτων 

άναχωρών από τήν είς τήν άθανασίαν τής ψυχής θρησκευτικήν πίστιν τών 'Ορ

φικών και τών Πυθαγορείων προσπαθεί ν' απόδειξη αυτήν και λογικώς. Τέσσα

ρες είναι αϊ κύριαι υπό του Πλάτωνος άναπτυσσόμεναι εις τον «Φαίδωνα» απο

δείξεις περί τής αθανασίας τής ψυχής. 

1) Άπολογ. 40 C, 41 D. 
2) Ένθ' άν. σελ. 249. 
3) Ένθ' άν., Introd. σελ. XXVI. 
4) Jaeger, Paedeia, vol. Ι Γ, σελ. 42, αγγλικής εκδόσεως. 
5) Ένθ' άν. σελ. 63. 
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Ώ ς πρώτη άπόδειξις χρησιμεύει το επιχείρημα των εναντίων (70 C—72 Ε)Τ 

κατά το όποιον υπάρχει άντίθεσις μεταξύ των εναντίων (π. χ. ώραΐον—άσχημον, 

δίκαιον—άδικον, έγρήγορσις—ΰπνος), το δέ εν τούτων γίνεται πάντοτε εκ του άλ

λου. Ή γένεσις δέ αυτή ή έκ τών εναντίων γινομένη δεν λαμβάνει χώραν κατά 

μίαν μόνον φοράν (ήτοι δεν γίνεται μόνον άπο το ώραΐον το άσχημον, άπο το δί

καιον το άδικον, άπο την έγρήγορσιν ό ΰπνος), άλλ' ακολουθεί και την άντίστρο-

φον κατεύθυνσιν (ήτοι και άπο το άσχημον γίνεται το ώραΐον, άπο το άδικον το 

δίκαιον, άπο τον υπνον ή έγρήγορσις). Άλλ' ούτως εχόντων τών πραγμάτων καΐ 

δεδομένου δτι μεταξύ ζωής καί θανάτου υπάρχει επίσης άντίθεσις, ό γενικός νό

μος της έκ τών εναντίων γενέσεως δέν ισχύει μόνον κατά την μίαν φοράν (ήτοι 

άπο την ζωήν ό θάνατος), δπερ καθ' έκάστην ό άνθρωπος διαπιστώνει έν τη ζωη, 

άλλα καί κατά την έτέραν (ήτοι άπο τον θάνατον ή ζωή). Ώ ς έκ τούτου «εστί 

τω οντι καί το άναβιώσκεσθαι, και έκ τών τεθνεώτων τους ζώντας γίγνεσθαι, 

και τάς τών τεθνεώτων ψυχάς είναι» 1. 

Ώ ς δευτέρα άπόδειξις χρησιμεύει το επιχείρημα της άναμνήσεως (72 Ε— 

77 Α), κατά το οποίον ή μάθησις ορίζεται ώς άνάμνησις γνώσεων τάς οποίας ή ψυχή 

άπέκτησεν εις προγενεστέραν υπαρξιν 2 . «'''Ησαν άρα, ώ Σιμμία, αϊ ψυχαί, καίπρό-

τερον πριν είναι έν άνθρωπου εΐδει, χωρίς σωμάτων, καί φρόνησιν είχον» 3 . Τοΰτο 

δέ το επιχείρημα, το όποιον αποδεικνύει μόνον την προύπαρξιν τών ψυχών, συν-

δυαζόμενον μετά του πρώτου αποδεικνύει καί την μετά θάνατον έπιβίωσιν της 

ψυχής, ήτοι την άθανασίαν αυτής. Ούτω αντικρούεται ή άντίρρησις του Κέβητος 

(τήν οποίαν καί ό Σιμμίας συμμερίζεται), καθ* ην δυνατόν ή ψυχή να προϋπήρ-

χεν, άλλα τούτο ουδόλως αποκλείει τήν τελείαν καταστροφήν της μετά τον κατά 

τον θάνατον χωρισμόν της άπο του σώματος. «Ει γαρ 'έστι μεν ή ψυχή καί πρό-

τερον, ανάγκη δέ αυτή εις το ζην ίούση τε καί γιγνομένη μηδαμόθεν άλλοθεν η 

έκ θανάτου καί του τεθνάναι γίγνεσθαι, πώς ουκ ανάγκη αυτήν καί έπειδάν άπο-

θάνη είναι, επειδή γε δει αύθις αυτήν γίγνεσθαι ;» 4 . 

Το τρίτον επιχείρημα στηρίζεται επί της πίστεως του Πλάτωνος εις τήν 

δυαρχίαν, ή οποία υπάρχει έν τφ κόσμω μεταξύ τών αισθητών πραγμάτων καί 

τών όντως όντων, ήτοι τών 'Ιδεών. Αϊ Ίδέαι αποτελούν τον πραγματικον κόσμον, 

είναι αιώνιοι, «άεί κατά ταύτα καί ωσαύτως εχουσαι» 5, «μονοειδεΐς» καί «ουδέ

ποτε ούδαμή ουδαμώς άλλοίωσιν ούδεμίαν ένδεχόμεναι» 6 . Έ π ί πλέον είναι ή γε

νεσιουργός αιτία της υπάρξεως όλων τών αισθητών, αφού δια της «κοινωνίας» 

καί «μετοχής» προς τάς 'Ιδέας λαμβάνουν άξίαν καί φύσιν τα αντικείμενα 7 . Τα 

1) Φαίδων 72 D. 
2) Πρβλ. καί Μένων 81 C, 86 Α—Β. 
3) Φαίδων 76 C 
4) Φαίδων 77 D. 
5) Φαίδων 78 C. 
6) Φαίδων 78 D. 
7) Φαίδων 100 D. 
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άντικείμενα, τουναντίον, εϊναι «μή οντά», σκιά και αποτυπώματα και απεικονί

σεις των αιωνίων 'Ιδεών. Ή δυαρχία αυτή επεκτείνεται, κατά τον Πλάτωνα, και 

εις τον άνθρωπον, ό όποιος αποτελείται άπο σώμα και ψυχήν. *Η ψυχή, ώς 

πνευματική, ομοιάζει και συγγενεύει προς τάς απολύτους 'Ιδέας, το δέ ύλικόν, 

θνητον και φθαρτόν σώμα προς τα αισθητά πράγματα. Άφοΰ δέ και αύτοΰ ακόμη 

του σώματος μερικά μέρη δυνατόν να διατηρούνται έπ' αόριστον μετά τον θάνα

τον, πώς είναι δυνατόν ή ψυχή, ή συγγενεύουσα προς τάς αιωνίους 'Ιδέας και το 

•θείον, νά μή είναι αιωνία και αθάνατος ; *. 

'Αλλ' ενταύθα ό Σιμμίας καί ό Κέβης, οι συνομιληταί του Σωκράτους έν 

τω «Φαίδωνι», διατυπώνουν αντιρρήσεις, μή πεισθέντες πλήρως άπο τά λεχθέντα. 

Κατά τον Σιμμίαν, το γεγονός βτι ή ψυχή είναι συγγενής προς το θείον καί τάς 

'Ιδέας, το δέ σώμα ύλικόν καί γήινον, δέν συνεπάγεται κατ' ανάγκην την άθα-

νασίαν της πρώτης. Διότι κάλλιστα δύναται να λεχθη δτι καί έν προκειμένω 

συμβαίνει δ,τι καί μέ τήν άρμονίαν καί τήν λύραν ενώ δηλαδή ή αρμονία είναι 

«άόρατον καί άσώματον καί πάγκαλόν τι καί θείον», ή δέ λύρα καί αϊ χορδαί 

«σώματα τε καί σωματοειδή καί σύνθετα καί γεώδη καί του θνητού ξυγγενή»» 

συμβαίνει ώστε άμα τή καταστροφή τών χορδών καί της λύρας ή αρμονία να χά

νεται, καί μάλιστα «πρότερον έκείνην παθεΐν πριν τά ξύλα καί τάς χορδάς κατα-

σαπήσεσθαι» 2 . 

Εις τοΰτο ό Σωκράτης, άφοΰ κατ' αρχάς υπενθυμίζει εις τον Σιμμίαν οτι 

δια τον δεχόμενον το ανωτέρω έκτεθέν επιχείρημα της άναμνήσεως δέν υφίσταται 

τοιούτον πρόβλημα, διότι ή μέν ψυχή προϋπάρχει του σώματος, ή δέ αρμονία 

προϋποθέτει τήν υπαρξιν της λύρας, προχωρεί εις άποτελεσματικωτέραν άντί-

κρουσιν της περί αρμονίας θεωρίας του Σιμμίου. Προς τον σκοπόν τούτον προσά

γει δύο επιχειρήματα. Κατά το πρώτον, ενώ ή αρμονία καθορίζεται καί εξαρτά

ται απολύτως άπο τά διάφορα στοιχεία της λύρας, τά όποια τήν παράγουν, καί 

δέν δύναται νά ελθη εις σύγκρουσιν προς αυτά, ή ψυχή άρχει καί ηγεμονεύει του 

-σώματος «έναντιουμένη τοις κατά το σώμα πάθεσιν» 3 . Κατά δέ το δεύτερον, 

ενώ ή αρμονία είναι δεκτική διαβαθμίσεων, ή ψυχή δέν δέχεται ούδεμίαν διαβά-

Φμισιν, ήτοι δέν δυνάμεθα νά όμιλήσωμε περί «έλάττονος ή ήττονος ψυχής» 4 , 

άφοΰ «μηδέν μάλλον μηδ' ήττον έτέραν ετέρας ψυχήν ψυχής είναι» 5 . 

Έ ν συνεχεία ό Σωκράτης αντιμετωπίζει τήν άντίρρησιν του Κέβητος 6 . 

Κατά τον Κέβητα ή ψυχή δυνατόν νά μή είναι «παντάπασιν αθάνατος καί άνώ-

λεθρος», άλλ' άφοΰ κατατρίψη πολλά σώματα εις σειράν δλην μετεμψυχώσεων 

(ή μετενσαρκώσεων)—«ούτω γαρ αυτό φύσει ίσχυρόν είναι ώστε πολλάκις γιγνο-

1) Φαίδων 80 Α—Ε. Βλ. καί Πολιτ. 611 Ε : «ώς ξυγγενής (ή ψυχή) οδσα τω τε θείω 
καί άθανάτω καί τφ άεΐ δντι», Νόμους 899 D. 

2) Φαίδων 86 Β. 
3) Φαίδων 94 Β. 
4) Φαίδων 93 Β. 
5) Φαίδων 93 D. 
6) Φαίδων 86 Ε—88 Β. 
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<μένην ψυχήν άντέχειν»—τελικώς δυνατόν «εν τινι των θανάτων παντάπασιν άπόλ-

λυσθαι». Πριν αντίκρουση τήν άντίρρησιν ταύτην ό Πλάτων επιστρέφει εις το 

6£μα της πρώτης αποδείξεως του, το θέμα των εναντίων, και κάμνει ώρισμένας 

-διευκρινήσεις. Κατ' αύτάς, οχι μόνον τά εναντία αποκλείουν άλληλα καΐ καθ' 

Ιαυτά, ως Ίδέαι, καΐ ως κατηγορήματα ενός και του αύτου υποκειμένου \ άλλα 

και ώρισμένα υποκείμενα έχοντα ούσιαστικήν συνάφειαν προς ώρισμένα κατηγο

ρήματα (ως πυρ—θερμόν, τριάς—περιττή κ.ο.κ.) ουδέποτε δύνανται να δεχθούν 

.ώς κατηγόρημα το εναντίον των κατηγορημάτων τούτων (ήτοι πυρ—ψυχρόν, 

-τριάς—άρτία) 2 . Έ π ί τών διευκρινήσεων τούτων ό Πλάτων στηρίζει τήν τετάρτην 

άπόδειξίν του περί της αθανασίας της ψυχής έν τη προσπάθεια του ν' αντίκρουση 

τον Κέβητα. 

Κατά τήν τετάρτην άπόδειξίν ή ψυχή είναι ενα ύποκείμενον έχον ούσιαστι

κήν συνάφειαν προς το κατηγόρημα ζωή, εφ' δσον «δ,τι αν αυτή κατάσχη, άεί 

ήκει έπ' εκείνο φέρουσα ζωήν» 3 , και διά τούτο ουδέποτε δύναται νά προσλάβη 

το εναντίον της ζωής κατηγόρημα, ήτοι τον θάνατον. «Ούκουν ψυχή το εναντίον 

•& αυτή επιφέρει άεί ου μή ποτέ δέξηται ( . . . ) . "Ο δ' αν θάνατον μή δέχηται 

καλοΰμεν άθάνατον» 4 . Επειδή δε παν το άθάνατον είναι και άνώλεθρον, έπεται 

-οτι και ή ψυχή, αθάνατος ούσα, είναι και άνώλεθρος «και τω οντι έσονται ημών 

αϊ ψυχαί έν "Αιδου» 5 . 

'Αλλ' είναι φανερόν, ότι τα επιχειρήματα ταΰτα δεν αποδεικνύουν λογικώς 

τήν άθανασίαν της ψυχής. Τούτο γνωρίζει πρώτος ό Πλάτων, ό όποιος ήδη εις 

τήν αρχήν του «Φαίδωνος» καθίστα σαφές δτι πρόκειται μάλλον περί πίστεως, 

„κάτι το όποιον γενικώς πιστεύεται ώς αληθές, και οχι περί θεωρίας δυναμένης ν' 

άποδειχθή διά λογικών συλλογισμών. Πρόκειται περί «μύθου» και δχι «λόγου» 6 

χαί διά τούτο ό Σωκράτης καλεί τους συνομιλητάς του νά μυθολογήσουν 7 περί 

της αθανασίας της ψυχής διά νά ίδουν «είτε ε ι κ ό ς οΰτως εχειν εΐτε μή» 8 . 

.Πρόκειται περί ελπίδος «ειναί τι τοις τετελευτηκόσι, και ώσπερ γε και πάλαι λέ-

1) Φαίδων 102 D — Ε : «έμοί γάρ φαίνεται ου μόνον αυτό το μέγεθος ούδέποτ' έθέλειν 

άμα μέγα και σμικρόν είναι, άλλα και το έν ήμίν μέγεθος ουδέποτε προσδέχεσθαι το σμι

κρόν, ούδ' έθέλειν ύπερέχεσθαι' άλλα δυοϊν το έτερον, ή φεύγειν και ύπεκχωρειν δταν αύτφ 

προσίη το εναντίον, το σμικρόν,'ή προσελθόντος εκείνου άπολωλέναι" ύπομένον δε και δεξάμε-

νον τήν σμικρότητα ουκ έθέλειν είναι έτερον ή όπερ ήν». 

2)Τ'Φαίδων 104 Β : «καί δσα, ούκ δντ' άλλήλοις εναντία, έχει άεί τάναντία, ούδε ταϋτα 

^έ'οικε δεχομένοις έκείνην τήν ίδέαν ή αν τη έν αύτοϊς οϋση εναντία ή , άλλ' έπιούσης αυτής 

ήτοι άπολλύμενα ή ύπεκχωροϋντα». 

3) Φαίδων 105 D. Πρβλ. και Κρατύλος 399 Ε : «(ή ψυχή) δταν παρή τω σώματι, αί

τιον έστι τοΰ ζην αύτώ, τήν του άναπνεϊν δύναμιν παρέχον καί άναψΰχον, άμα δέ έκλείπον-

-τος τοΰ άναψύχοντος το σώμα άπόλλυταί τε καί τελευτίρ. 

4) Φαίδων 105 D — Ε . 

5) Φαίδων 107 Α. 

6) Φαίδων 61 Β. 

7) Φαίδων 61 Ε. 

,8) Φαίδων 70 Β. 

20 
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γεται, πολύ άμεινον τοις άγαθοις ή τοις κακοΐς» ι . Ό Πλάτων θέτει εις το* 

στόμα του Σιμμία τήν όμολογίαν δτι δι' αύτοΰ του είδους τα ζητήματα (δπως ή, 

αθανασία της ψυχής) «το μεν είδέναι έν τω νυν βίω ή αδύνατον είναι ή παγχά-

λεπόν τι . . . Δεΐν γάρ περί αυτά εν γέ τι τούτων διαπράξεσθαι, ή μαθεϊν δπη 

Ιχει, ή εύρεΐν, ή, εί ταύτα αδύνατον, τον γουν βέλτιστον τών ανθρωπίνων λόγων 

λαβόντα και δυσεξελεγκτότατον, επί τούτου όχούμενον, ώσπερ επί σχεδίας κινδυ-

νεύοντα διαπλευσαι τον βίον, εί μή τις δύναιτο άσφαλέστερον και άκινδυνότερον 

επί βεβαιότερου οχήματος, ή λόγου θείου τινός, διαπορευθήναι» 2. Εις δε τον «Μέ-

νωνα ρητώς ό Σωκράτης συμμερίζεται τήν πίστιν του Πινδάρου και άλλων πολ

λών τών ποιητών, «δσοι θεΐοί είσιν ( . . . ) · φασί γαρ τήν ψυχήν του άνθρωπου 

είναι άθάνατον, και τοτέ μεν τελευτάν, δ δή άποθνήσκειν καλοϋσι, τοτέ δε πάλιν 

γίγνεσθαι, άπόλλυσθαι δ' ουδέποτε. Δεΐν δή δια ταύτα ως όσιώτατα διαβιώναι 

τον βίον» 3 . Καίτοι δμως ή παραδοχή της αθανασίας της ψυχής είναι θέμα πί

στεως, ό Πλάτων, έκτιμών βαθύτατα τον άνθρώπινον λόγον, επιχειρεί και λογι-

κήν κατανόησιν του θέματος, Ιστω και εάν, πράττων οΰτως, πρόκειται απλώς να-

παράσχη «παραμυθίαν», κατά τον λόγον του Κέβητος, είς τήν πίστιν δτι «εστίν 

ή ψυχή αποθανόντος του άνθρωπου» 4 . 

Τα έν λόγω επιχειρήματα δεν αποδεικνύουν λογικώς το ζητούμενον, διότι 

στηρίζονται, ως ορθώς παρετηρήθη ύπο πλείστων, επί μεταφυσικών και θρησκευ

τικών προϋποθέσεων. Τούτο υπαινίσσεται εμφανέστατα και ό Πλάτων, δταν, στη

ριζόμενος επί τής αιωνίου υπάρξεως του αναλλοίωτου κόσμου τών 'Ιδεών δια ν' 

απόδειξη τήν προόπαρξιν τής ψυχής, παρατηρή : « α ν ά γ κ η ταυτά τε (τάς 

Ιδέας) είναι και τάς ημετέρας ψυχας πριν και ήμας γεγονέναι, κ α ι ε ί μ ή 

τ α ΰ τ α ο υ δ έ τ ά δ ε » 5 . "Ητοι ή πίστις εις τήν Πλατωνίκήν θεωρίαν τών 

'Ιδεών και ή πίστις είς τήν άθανασίαν (άκριβέστερον ενταύθα τήν προυπαρξιν) τών 

ψυχών ίστανται ή πίπτουν ταυτοχρόνως 6 . 'Επί δογματικών επίσης προϋποθέ

σεων στηρίζεται και το επιχείρημα τών εναντίων, ως προϋποθέτον πίστιν είς 

ύπάρχουσαν γενεσιουργον σχέσιν μεταξύ πάντων τών εναντίων, ίσχύουσαν μάλι

στα και είς τον μεταφυσικον χώρον, ως και το επιχείρημα τής άναμνήσεως, διότι 

προϋποθέτει πίστιν είς τήν προυπαρξιν τής ψυχής και τήν μετεμψύχωσιν. Μετά 

δε τήν ύπο του Κάντιου κατάρριψαν, μετά τών άλλων, και τής οντολογικής απο

δείξεως, κατά τήν οποίαν εκ τής εννοίας τινός εξάγεται ή αντικειμενική ΰπαρξίς" 

του 7 , δεν δύναται να εύσταθήση ούτε ή τετάρτη άπόδειξις ή συνδέουσα τάς έν-

1) Φαίδων 63 C, 64 Α. 
2) Φαίδων 85 C—D. 
3) Μένων 81 Β. 
4) Φαίδων 70 Β. 
5) Φαίδων 76 Ε. 
6) Jaeger, Paedeia, vol. II, σελ. 376—377, αγγλικής εκδόσεως. 
7) W. Windelband : «A history of philosophy» 1958, vol. II σελ. 549—550. 
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νοίας ψυχή—ζωή καί απαιτούσα δια τοΰτο ως πραγματικότητα τήν άθανασίαν 

της πρώτης ' . 

Τήν αυτήν Ιλλειψιν αποδεικτικής αξίας ενέχουν και αί αποδείξεις αί άνα -

πτυσσόμεναι εις άλλους Πλατωνικούς διάλογους. Εις τον «Φαΐδρον» π . χ. 2 ή 

ψυχή παρίσταται ως «αεικίνητος», κινούσα οχι μόνον έαυτήν άλλα και δλα δσα 

κινούνται, καί δια τούτο αθάνατος. Διότι «μόνον το αυτό κινούν, άτε ουκ άπο-

λειπον εαυτό, ου ποτέ λήγει κινούμενον, άλλα καί τοις άλλοις δσα κινείται τοΰτο 

π η γ ή καί αρχή κινήσεως. Ά ρ # ή δε άγένητον . . . 'Επειδή δε άγένητόν έστιν, καί 

άδιάφθορον αυτό ανάγκη είναι» 3 . Ή θέσις όμως, οτι ή ανθρωπινή ψυχή δίδει 

άφ ' εαυτής κίνησιν εις έαυτήν, καί δτι αυτή κινεί ολα τα κινούμενα, χρήζει απο

δείξεως. Καί ή εις τήν «Πολιτείαν» (608 D—610 Ε) αναπτυσσόμενη άπόδειξις, 

καθ' ην ή ψυχή, εφ' όσον δεν δύναται να καταστραφή υπό του «οικείου κάκου», 

ήτοι της αδικίας καί κακίας, είναι ανάγκη πάντοτε να ύπάρχη καί να είναι αθά

νατος, στηρίζεται επί των έξης δογματικών θέσεων : δτι κακόν είναι παν «το 

άπολλύον καί διαφθεΐρον», αγαθόν δε «το σώζον καί ωφελούν» (608 Ε ) , δτι υπάρ

χει «ξύμφυτον έκάστω κακόν τε καί νόσημα» (608 Ε ) , το όποιον άπολλύει τούτο 

δταν ελθη έ π ' αυτό καί επομένως ή ψυχή μόνον υπό της ιδίας κακίας καί αδι

κίας ήδύνατο να καταστραφή (610 Α), καί τέλος δτι ό θάνατος ειναί τι το κα

λόν, απαλλαγή εκ τών κακών (610 D : «ού πάνδεινον φανεΐται ή αδικία, ει θα-

νάσ·μος εσται τ ω λαμβάνοντα απαλλαγή γαρ αν ε'ίη κακών») 4 . 

'Αλλ' ό Πλάτων, ως ανεφέρθη καί ανωτέρω, δεν ετρεφεν ψευδαισθησίας περί 

του δύσκολου της αποδείξεως τοιούτων θεμάτων. Δια τοΰτο καταφεύγει καί εις 

τον έξης άπλούστερον καί πειστικώτερον συλλογισμόν : « Έ ά ν μεν είναι ορθά δσα 

ισχυρίζομαι, πολλά θα εχω να ωφεληθώ. Έ α ν δε πάλιν δεν είναι ορθά, θα έ'χω 

ως κέρδος δτι δεν θα ενοχλώ με θρήνους τους άλλους δι' δσον χρόνον μοΰ α π ο 

μένει να ζήσω» 5 . 

Άλλαχοΰ δε παρουσιάζει τον Σωκράτη λέγοντα προς τους συνομιλητάς του 

δτι « έ κ ε ΐ σ ε έ λ θ ό ν τ ε ς τ ο σ α φ έ ς ε ί σ ό μ ε θ α , αν θεός έθέλη, 

ολίγον ύστερον, ως έμοί δοκεΐ» 6 . Τήν γνώμην δτι ό Πλάτων είχε πλήρη συναί-

σθησιν τών δυκόλων προβλημάτων, με τα όποια έπάλαιεν, επιβεβαιώνει καί το 

γεγονός δτι τήν διαλεκτικήν του συζήτησιν συνηθέστατα διανθίζει ή έπισφραγί-

1) Κατά τον Widelband, ενθ' άν. σελ. 124, το πλέον ευσταθές εκ τών επιχειρημάτων 
τούτων είναι το άναφερόμενον εις τήν ικανότητα της ψυχής να έξουσιάζη τοΰ σώματος. 

2) 245 C—D. 
3) Πρβλ. καί Νόμους 895 C, 896 Β καί Πολιτ. 5461 : «Έπεί γενομένω παντί φθορά 

έστιν». 
4) Βλ. καί Jaeger, Paedeia, vol. II, σελ. 366—367, αγγλικής εκδόσεως. 
5) Φαίδων 91 Β.—Το επιχείρημα τοΰτο έχρησιμοποίησε καί ό Ευγένιος Βούλγαρις 

κατά τοΰ Βολταίρου κατά μίαν συνάντησίν των όργανωθεϊσαν ύπο της Αικατερίνης της Ρωσ-
σίας, παρηλλαγμένον ως ακολούθως : «Έαν δεν είναι αληθής ή πίστις μου, ουδέν πλέον σου 
ζημιοΰμαι* εάν όμως αΰτη άποδειχθη αληθής, φαντάζεσαι τι συ θα στερηθης ;» 

6) Φαίδων 69 D. 
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ζει (δπως εις τον «Γοργίαν», τον «Φαίδωνα» και τήν «Πολιτείαν») με Ινα μΰθον. 

Κατά τον Ί . Θεοδωρακόπουλον ό Πλάτων εις τήν άπόγνωσίν του εισάγει τον 

φιλοσοφικον μΰθον, ό όποιος «έρχεται νά πάρη επάνω του έργο ακατόρθωτο άπο 

το λόγο» *, «έρχεται να έρμηνεύση το ανερμήνευτο, να ιστόρηση το ανιστόρητο 

καί να χρονώση το άχρονο» 2 . «Οι μΰθοι δε του «Γοργία», του «Φαίδωνος» και 

της «Πολιτείας», οι όποιοι είναι έσχατολογικοί, καθώς καί δλοι οί άλλοι μεγάλοι 

μΰθοι, ασχολούνται ακριβώς μέ τέτοια λογικώς ανερμήνευτα, ανιστόρητα καί 

άχρονα θέματα» 3 , δπως ή φύσις καί ή μετά θάνατον επιβίωσις καί τελική τύχη 

της ψυχής καί ή σχέσις της προς το θείον. 

Παρ ' ολην τήν έπαινετήν της προσπάθειαν, επομένως, ή λογική δια μίαν 

ακόμη φοράν παρουσιάζεται ανίσχυρος να απόδειξη λογικώς τήν άθανασίαν της 

ψυχής 4 , διότι θέματα τοιαύτα, δπως ή αθανασία της ψυχής, ή ΰπαρξις της 

ελευθερίας εις ενα κόσμον αιτιοκρατικών φαινομένων, ή πρώτη του κόσμου αρχή, 

ό θεός κ.τ.τ. , ευρίσκονται πολύ πέραν του βεληνεκούς της ανθρωπινής γνο^στι-

κής δυνάμεως, εις ενα άλλον κόσμον, δπου ό λόγος δεν δύναται να φθάση μόνος 

του χωρίς τάς ίσχυράς πτέρυγας της πίστεως. Ό Κάντιος, πολύ άργότερον του 

Πλάτωνος, τα χαρακτηρίζει ως «αναγκαία» προβλήματα καί ώς απαιτήσεις του 

πρακτικού λόγου, ό όποιος, π α ρ ' δλον δτι ταύτα δεν αποδεικνύονται διά του κα

θαρού λόγου, απαιτεί καταφατικήν εις αυτά άπάντησιν, εάν πρόκειται να έ'χη κά

ποιο νόημα ό κόσμος εντός του οποίου ζώμεν, ίδιαίτατα δε εάν πρόκειται να εξη

γηθούν τα ηθικά βιώματα της άνθρωπίνης ψυχής. Ό Έ γ ε λ ο ς τα ονομάζει «δια

λεκτικά» προβλήματα' ό Πασκαλ έπιγραμματικώς γράφει εις τάς «Σκέψεις» του 

δτι «ή καρδία έχει τον λόγον της, δια τον όποιον ό λόγος (το λογικόν) δεν γνω

ρίζει τίποτε». Καί ό Γουλιέλμος Τζαίημς (ώς άναφέραμεν καί εις τήν αρχήν της 

παρούσης μελέτης) γράφει εις το κλασσικον έργον του «Αϊ διάφοροι μορφαί της 

θρησκευτικής εμπειρίας» δτι : «εις τήν μεταφυσικήν καί θρησκευτικήν σφαΐραν 

οί λογικοί συλλογισμοί μας πείθουν μόνον δταν τα ανέκφραστα εσωτερικά μας 

αισθήματα έχουν ήδη δεχθή το αύτο συμπέρασμα». Κατά τον Ί . Θεοδωρακόπου

λον «δσους δρόμους κι ' αν άνοιξη ή λογική, σ' δσο βάθος κι ' αν εισχώρηση μέ 

τις κρίσεις της, δεν αποπερατώνει ποτέ τήν σύλληψη τών λογικά ανερμήνευτων 

αυτών προβλημάτων, γιατί ένώ οί ορισμοί της έχουν πεπερασμένη σημασία, τα 

προβλήματα αυτά έχουν απέραντη προοπτική» 5 . 'Υπάρχουν, όντως, άλήθειαι καί 

πραγματικότητες τών οποίων τήν ΰπαρξιν ολόκληρος ή ψυχή διαισθάνεται, δ νους 

μόνος αδυνατεί να κατανόηση. 

1) «Εισαγωγή στον Πλάτωνα» σελ. 220. 
2) "Ενθ' άν. σελ. 214. 
3) Ένθ ' άν. σελ. 242. 
4) Πρβλ. τήν άλλαχοϋ έν τη μελέτη ταύτη άναφερθεΐσαν γνώμην τοΰ Jaeger (Paedeis, 

vol. II, σελ. 42), καθ' ήν, «ό Σωκράτης τοϋ «Φαίδωνος> μελέτη επισταμένως το πρόβλημα 
της αθανασίας, έστω καί έάν δεν δύναται νά το λύση». 

5) "Ενθ' άν. σελ. 242. 
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Διά τ ο ΰ τ ο και ό Παύλος είναι αντίθετος προς την τακτικήν της χρησιμο

ποιήσεως του όρθου λόγου δια την άπόδειξιν τοιούτων ζητημάτων, τα όποϊα 

μόνον δια της πίστεως δύναται ό άνθρωπος να πλησίαση και νά γνωρίση. 

Γράφων προς τους Κορινθίους περί της άληθοΰς θεογνωσίας, μετ ' έμφάσεως και 

πανηγυρικού τόνου παρατηρεί : «που σοφός ; που γραμματεύς ; που συζητητής 

του αιώνος τούτου ; ουχί έμώρανεν ό θεός τήν σοφίαν του κόσμου τούτου ; Ε π ε ι δ ή 

γαρ εν τή σοφία του Θεοΰ ούκ εγνω ό κόσμος διά της σοφίας τον Θεόν, εύδόκη-

σεν ό Θεός δια της μωρίας του κηρύγματος σώσαι τους πιστεύοντας» *. Ή έκ-

τίμησις του Παύλου προς τον άνθρώπινον λόγον καΐ τήν κατά κόσμον σοφίαν 

είναι πολύ μικρά, διότι ό μακράν του Θεοΰ άνθρωπος είναι «έσκοτισμένος τη διά

νοια» 2 καί έ'χει «άσύνετον καρδίαν» 3 , «ή δέ σοφία του κόσμου τούτου μωρία 

παρά τ ω Θεώ εστί» 4 , καί ή φιλοσοφία παραλληλίζεται προς τήν «κενήν άπά-

την» 5 . Ό δέ δια της χάριτος του Θεοΰ αναγεννηθείς άνθρωπος έχει κεκαθαρ-

μένα νουν, διάνοιαν καί καρδίαν, άλλ' ούτος ευρίσκεται ήδη καί κινείται εντός 

της περιοχής της πίστεως. "Εχει «νουν Χρίστου» 6 καί είναι κάτοχος της «σο

φίας τοΰ Θεοΰ» 7 , ή οποία απεκαλύφθη εις αυτόν άνωθεν. 

Ή πίστις εις τήν άθανασίαν, επομένως, της ψυχής παρά Παύλω δεν είναι 

καρπός καί αποτέλεσμα λογικών συλλογισμών, οΰτε καν ενισχύεται ύπ° αυτών, 

άλλ' εξαρτάται μόνον άπο τήν πίστιν του εις τον Θεόν. Κατά τον Παΰλον, ό άν

θρωπος, πλασθείς υπό τοΰ Δημιουργοΰ αθάνατος, έξέπεσεν της δόξης αύτοΰ, ό δέ 

θάνατος, είσελθών εις τον κόσμον δια της προπατορικής αμαρτίας 8 , έβάρυνεν 

έκτοτε όλόκληρον το άνθρώπινον γένος. Δια τοΰ δρου δέ «θάνατος» ό Παΰλος εκ

φράζει τρία τινά : πρώτον, τον φυσικον θάνατον, ήτοι τον χωρισμον της ψυχής 

άπο τοΰ σώματος 9* δεύτερον, τον πνευματικόν θάνατον, ήτοι τον εν τή ζωή ταύτη 

χωρισμον τής αμαρτωλής ψυχής άπο τοΰ Θεοΰ 1 0* καί τρίτον, τον αίώνιον θάνα

τον, ήτοι τήν όριστικήν άποξένωσιν τής ψυχής άπο τοΰ Θεοΰ καί τήν τελικήν 

καταδίκην της 1 1 . Καί ό μεν φυσικός θάνατος κατέστη πλέον κοινός κλήρος όλων 

τών ανθρώπων (άφοΰ μόνον ό Θεάνθρωπος Κύριος, προς καιρόν υποταγείς εις 

αυτόν, συνέτριψε το κράτος του καί ανέστη), θα καταργηθή δέ υπό τοΰ Κυρίου 

μόνον εν ταΐς έσχάταις ήμέραις, οπότε «έ'σχατος εχθρός καταργείται ό θά

νατος . . . ΐνα ή ό Θεός τα πάντα εν πασι» 1 2 . Ό δέ πνευματικός θάνατος είναι 

1) Α'. Κορινθ. α', 20—21, 
2) Έφεσ. 8', 18. 
3) Ρωμ. α', 21. 
4) Α'. Κορινθ. γ', 19. 
5) Κολ. β', 8. 
6) Α'. Κορινθ. β', 16.. 
7) Α', Κορινθ. β', 7. 
8) Ρωμ. ε', 14 « . . . έβασίλευσεν ό θάνατος άπο 'Αδάμ . . . ». 
9) Ρωμ. ε', 10, η'. 38—Α' Κορινθ. γ', 22—Β' Κορινθ. α', 9 Φιλιπ. α', 20, β', 8. 

10) Ρωμ. ζ', 10—η', 6—Α' Κορινθ. ιε', 56. 
11) Ρωμ. α', 32, στ', 16, 21, 23, ζ', 5—Β'. Κορινθ. ζ', 10. 
12) Α'. Κορινθ. ιε', 26 κ.έ. 
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μία παρούσα πραγματικότης δια τον άμαρτωλον άνθρωπον, ό όποιος διά της 

αμαρτίας μένει μακράν του Θεού. Ά π ο του θανάτου τούτου και του μετ' αύτοϋ 

στενώτατα συνδεδεμένου αιωνίου θανάτου έλύτρωσε τον άνθρωπον ό δεύτερος 

Αδάμ, ό Χριστός ι . Της λυτρώσεως όμως ταύτης καΐ της σωτηρίας μετέχουν 

μόνον δσοι λαμβάνουν τήν χάριν και την δωρεάν της δικαιοσύνης της εν Χριστώ 

Ίησοΰ 2 και ζουν βίον ένάρετον. Οι εξακολουθοΰντες και μετά τήν ελευσιν του 

Χρίστου «δουλεύοντες τη αμαρτία» 3 καρποφορούν τω θανάτω 4, «το τέλος εκεί

νων θάνατος» 5, «τά γαρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος» 6 . "Ητοι οι τοιούτοι 

Οχι μόνον είναι ήδη πνευματικώς νεκροί, κεχωρισμένοι άπο του Θεοΰ, άλλα δια 

της έμμονης των εις τήν άμαρτίαν προδικάζουν καί τήν αίωνίαν καταδίκην των, 

ήτοι τον αίώνιον θάνατον των. 

Ύπο οιανδήποτε δμως εννοιαν καί αν χρησιμοποιη τον δρον τούτον ό Παύ

λος, δεν παύει να πιστεύη εις τήν έπιβίωσιν της ψυχής μετά θάνατον, εφ' δσον 

έκαστος «φανερωθήναι δει έμπροσθεν τοΰ βήματος του Χρίστου, 'ίνα κομίσηται τα 

δια του σώματος προς α έπραξεν, ε'ίτε αγαθόν είτε κακόν» 7 . Καί εάν μεν τα διά 

τοΰ σώματος πραχθέντα έργα της ψυχής είναι αγαθά, απέρχεται αΰτη εις ζωήν 

αίώνιον 8 πλησίον του Θεού 9 , εάν δε τα έργα της είναι πονηρά καί φαύλα, δεν 

απέρχεται είς τήν άνυπαρξίαν καί τήν έξαφάνισιν, αλλά χωριζόμενη «άπο προ

σώπου τοΰ Κυρίου καί άπο δόξης τής ισχύος αύτου» 1 0, παραμένει αιωνίως κάτω 

άπο τήν όργήν καί τον θυμόν τοΰ Κυρίου ι 1 . Είναι αληθές δτι ό Παΰλος αρέ

σκεται να χαρακτηρίζη τήν μέλλουσαν τύχην των φαύλων ως «άπώλειαν» 1 2 ή 

«αίώνιον ολεθρον» 1 3 ή «φθοράν» 1 4 , άλλα δια των δρων τούτων δεν εννοεί τήν 

έξαφάνισιν καί άνυπαρξίαν των κακών ψυχών, ώς εμφαίνεται άπο πλείστα άλλα 

χωρία, κατά τα όποια ή δικαιοσύνη τοΰ Θεοΰ απαιτεί τήν αίώνιον άμοιβήν τών 

αγαθών καί τήν αίώνιον τιμωρίαν τών κακών 1 5 > εννοεί τήν άνεπανόρθωτον συμ-

φοράν τής στερήσεως εις τήν αιωνιότητα τής θέας τοΰ προσώπου καί τής δόξης 

τοΰ Θεοΰ 1 6 καί τής τιμωρίας δπως διαβιοΰν ούτοι αιωνίως μακράν τοΰ 

1) Ρ ω μ . ε', 17. 

2) Ρ ω μ . ε', 17. 

3) Ρ ω μ . στ', 6. 

4) Ρωμ. ζ', 5 

5) Ρ ω μ . στ', 21 . 

6) Ρ ω μ . στ', 23. 

7) Β'. Κορινθ. ε', 10. Πρβλ. καί Β'. Τιμ. δ', 1. 

8) Ρ ω μ . στ', 22. 

9) Α' . Θεσ. 8', 17. 

10) Β', Θεσ. α', 9. 

11) Ρωμ. β', 8. 

12) Φιλ. γ ' , 19, Πρβλ καί Ρωμ. β', 12. Α'. Κορινς. ιε\ 18. 

13) Β' . Θεσ. α', 9. 

14) Γαλ. στ', 8. 

15) Πρβλ. Β' . Κορινθ. ε', 10, ια', 15, Ρ ω μ . β', 6—11, Κολ. γ ' 25. 

16) Β'. Θεσ. α', 9. 
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Φεοΰ, της πηγής παντός άγαθοΰ, υπό το κράτος θλίψεως καί στενοχώριας Κ 

Αϊ ψυχαί μάλιστα, κατά τον Παΰλον, δχι μόνον εξακολουθούν ύπάρχουσαι 

μετά τον θάνατον, άλλα πρόκειται, ένούμεναι θαυματουργικώς μετά τών προ πολ

λού χρόνου άποσυντεθέντων σωμάτων των, ν' αναστηθούν κατά την ήμέραν της 

τελικής κρίσεως. Εις ώρισμένα μάλιστα χωρία ή άνάστασις τών νεκρών τίθεται 

υπό του Παύλου ώς προϋπόθεσις απαραίτητος δια την άθανασίαν της ψυχής καί 

την τελικήν κρίσιν και άνταπόδοσιν. «Ει νεκροί ουκ εγείρονται» γράφει προς τους 

Κορινθίους «φάγωμεν καί πίωμεν αΰριον γαρ άποθνήσκομεν» 2 . Άλλα τήν άνά-

στασιν τών νεκρών, κατά τον Παΰλον, εγγυάται ή Άνάστασις του Χρίστου, ή 

οποία, ούσα δι' αυτόν γεγονός άναμφισβήτητον, αποτελεί το βάθρον τής πίστεως 

του 3 και το κέντρον του κηρύγματος του 4 . ΕΖναι άξιοσημείωτον εν προκειμένω, 

Οτι ό Παύλος πιστεύει εις τήν άθανασίαν δχι μόνον τής ψυχής άλλα και του σώμα

τος, ήτοι του δλου άνθρωπου, ενώ ό Πλάτων αρνείται κατηγορηματικώς τήν αίωνίαν 

δπαρξιν παντός ύλικοΰ 5 . Το ύλικον και θνητον μετέχει, κατ' αυτόν, τής αθανασίας 

μόνον διά τής διαιωνίσεως του είδους 6, τήν άθανασίαν δέ ταύτην, προς το αγα

θόν, έχει ώς άντικείμενον ό έ'ρως 7 . Το σώμα δμως τούτο τής αναστάσεως θα 

είναι «πνευματικόν», επειδή, και κατά τον Παΰλον, χοϊκον σώμα, ήτοι σαρξ και 

αίμα, «βασιλείαν Θεοΰ κληρονομήσαι ου δύναται, ούδε ή φθορά τήν άφθαρσίαν 

κληρονομεί 8 . Ή μεταβολή τοΰ παλαιοΰ σώματος ε'ις πνευματικόν θα γίνη θαυ

μαστώ τω τρόπω «εν άτόμω εν ριπή οφθαλμού, εν τή εσχάτη σάλπιγγι' σαλπίσει 

γάρ, και οι νεκροί έγερθήσονται άφθαρτοι, και ημείς (οι ζώντες ετι) άλλαγησό-

μεθα' δει γαρ το φθαρτόν τοΰτο ένδύσασθαι άφθαρσίαν και το θνητον τοΰτο έν-

δύσασθαι άθανασίαν» 9 . Κατά τον Παΰλον, επί πλέον, ή αθανασία αΰτη τοΰ δλου 

άνθρωπου είναι μόνον κατά χάριν Θεοΰ, ουδέ ήδύνατο να ήτο άλλως, άφοΰ πρό

κειται περί δημιουργήματος. Κατά φύσιν και απολύτως αθάνατος είναι μόνον ό 

1) Ρ ω μ . β', 9. 

2) Α ' . Κορινθ. ιε', 32. 

3) Α' . Κορινθ. ιε', 17. 

4) Πρβλ. Γαλ. α', 1, Έ φ ε σ . α', 20, Κολ. β', 12, γ ' , 1, Α' . Θεσ. α', 10, δ', 14, Β'. 

Τ ιμ . β', 8. 

5) Φαιδ. 67 Α : «τότε γαρ αυτή καθ' έαυτήν έ*σται χωρίς τοΰ σώματος», ώς καί 

Νόμοι 713 Ε : «δσον εν ήμϊν αθανασίας £νεστι . . . ». 

6) Σ υ μ π ό σ ι ο ν 208 Β : «τούτω τω τρόπω παν τω θνητον σώζεται, ού τ φ παν-

τάπασι το αυτό άεί είναι ώσπερ το θείον, άλλα τω το άπιόν καί παλαιούμενον έτερον νέον 

έγκαταλείπειν οίον αυτό ήν. Ταύτη τη μηχανή . . . θνητον αθανασίας μετέχει, καί σώμα καί 

ταλλα πάντα, άθάνατον δέ άλλη». Σ υ μ π ό σ ι ο ν 206 Ε : «άειγενές έστι καί άθάνατον 

ώς θνητω ή γέννησις».—Σ υ μ π ό σ ι ο ν 207 D : «ή θνητή φύσις ζητεί, κατά τό δυνατόν, 

άεί τε είναι και αθάνατος' δύναται δε ταύτη μόνον τη γενέσει, δτι άεί καταλείπει έτερον νέον 

αντί τοΰ παλαιού».—Ν ό μ ο ι 721 C : «γένος οδν ανθρώπων εστίν τι συμφυές τοΰ παντός 

χρόνου, δ δια τέλους αύτω συνέπεται καί συνέψεται, τούτω τω τρόπω άθάνατον δν, τω παΐ-

δας παίδων καταλειπόμενον, ταύτον καί εν ον άεί, γενέσει της αθανασίας μετειληφέναι». 

7) Συμπόσιον 207 Α. 208 Ε : «τοΰ γαρ αθανάτου έρώσιν», Νόμοι 721 Β—C. 

8) Α ' . Κορινθ. ιε', 60, Φιλιπ. γ ' , 21 . 

9) Α' . Κορινθ. ιε', 52—53. Πρβλ. καί Φιλιπ. γ ' , 21. Α' . Θεσ. δ', 15—17. 
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Θεός «ό μόνος έχων άθανασίαν» ! . Κατά τον Πλάτωνα δμως ή ψυχή, ούσα συγ

γενής τών «θείων και αθανάτων» Ιδεών 2, ώς και «πηγή και αρχή κινήσεως»· 

τόσον δι' έαυτήν δσον και δι* δλα τα κινούμενα, είναι «άγένητος» και επομένως? 

κατά φύσιν αθάνατος και αδιάφθορος 3. Έτερα μεταξύ Πλάτωνος καί Παύλου δια

φορά είναι δτι ό μέν πρώτος δέχεται μέν, ώς καί ό Παύλος, δτι αϊ ψυχαί ουδέποτε 

άπόλλυνται 4, άλλ' έκ τούτων αϊ μή καθαραΐ ψυχαί έπανενσωματοΰνται εις ανώ

τερα ή κατώτερα δντα αναλόγως προς τον βαθμον της κακότητός των μέχρι πλή

ρους καθάρσεώς των, μόνον δε αί καθαραί ψυχαί, αί ψυχαί τών δντως φιλοσόφων,, 

διαφεύγουν τον βασανιστικον κύκλον τών μετεμψυχώσεων καί μεταβαίνουν εις τον 

τόπον τών μακάρων, δπου ζουν αιωνίως εν ευδαιμονία 5, ενώ εις τον Παΰλον 

είναι ξένη πάσα ιδέα μετεμψυχώσεως. 

Άξιοσημείωτον επίσης τυγχάνει το γεγονός δτι δι* αμφότερους τους συγ

γραφείς ή αθανασία της ψυχής, έκτος του δτι είναι έπακόλουθον κυρίως της πί

στεως των εις τον Θεον καί την πνευματικήν συγκρότησιν του κόσμου, αποτελεί 

συγχρόνως το βάθρον καί τήν λογικήν δικαίωσιν της ηθικής διαγωγής τών ανθρώ

πων. Διότι έάν ή ψυχή πρόκειται όντως να έπιζήση εις τήν αιωνιότητα (ή κατά 

τον Πλάτωνα να εκτέλεση χιλιετή πορείαν δια να έπανέλθη ένσωματουμένη, 

καί πάλιν ενταύθα 6 ) , ή δε κατ' αυτήν κατάστασις καί τύχη της εξαρτάται αμέ

σως άπο τήν διαγωγήν της κατά τήν παροΰσαν ζωήν, εύνόητον είναι δτι ή ηθική 

διαγωγή του άνθρωπου άποκτα αυτομάτως τεραστίαν άξίαν καί σημασίαν. Ό 

Πλάτων εις το τέλος του μύθου του Φαίδρου λέγει : «δς μέν αν δικαίως διαγάγη, 

άμείνονος μοίρας μεταλαμβάνει, δς δ' αν αδίκως, χείρονος» 7 , εις δέ τον «Φαίδωνα»» 

γράφει : «άλλα τούτων ένεκα χρή ών διεληλύθαμεν . . . παν ποιεϊν ώστε αρετής 

καί φρονήσεως εν τώ βίω μετασχεΐν καλόν γάρ το άθλον καί ή έλπίς μεγάλη» 8 , 

καί τήν «Πολιτείαν» του κατακλείει ώς έξης : «άλλ' αν έμοί πειθώμεθα, νομίζον-

τες άθάνατον ψυχήν καί δυνατήν πάντα μέν κακά άνέχεσθαι, πάντα δε αγαθά, της 

άνω όδου άεί έξόμεθα καί δικαιοσύνην μετά φρονήσεως παντί τρόπφ έπιτηδεύσο-

μεν, 'ίνα καί ήμΐν αύτοΐς φίλοι ώμεν καί τοις θεοΐς, αύτου τε μένοντες ένθάδε, 

καί έπειδαν τα άθλα αυτής κομιζώμεθα, ώσπερ οι νικηφόροι περιαγειρόμενοι, καί 

ένθάδε καί εν τη χιλιέτει πορεία, ην διεληλύθαμεν, εδ πράττωμεν» 9 . Ό δέ Παύ

λος χαρακτηριστικώς γράφει, ώς εΐδομεν, προς τους Κορινθίους : «εί νεκροί ουκ 

1) Α'. Τιμ. στ', 16. 
2) Φαίδων 80 Β : €τφ μέν θείω καί άθανάτω καί νοητω καί μονοειδεΐ καί άδιαλύτω^ 

καί άεί ωσαύτως κατά ταύτα έχοντι έαυτφ όμοιότατον είναι ψυχή». 
3) Φαιδρός 245 C—Ε. 
4) Πρβλ. Πολιτ. 608 D : «αθάνατος ημών ή ψυχή καί ουδέποτε άπόλλυται». 
5) Φαίδων 82 C, 115 D: Συμπόσιον 212 Α, Πολιτικός 271 C. 
6) Φαιδρός 249 Β. 
7) Φαϊδρος 248 Ε. 
8) Φαίδων 114 C. 
9) Πολιτεία 612 C—D. 



— 313 — 

εγείρονται, φάγωμεν καΐ πίωμεν αΰριον γαρ άποθνήσκομεν» ! , προς δε τον Τι-

μόθεον : «ή ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος έστιν, έπαγγελίαν έχουσα ζωής της 

νυν καΐ της μελλούσης ( . . . ). Εις τούτο γαρ και κοπιώμεν ( . . . ), ότι ήλπίκα-

μεν επί Θεώ ζώντι» 2 . Άλλαχοΰ" αποτρέπει τους χριστιανούς άπο ώρισμένα αμαρ

τήματα, εάν θέλουν να κληρονομήσουν τήν βασιλείαν του Θεού 3 , και άλλαχου 

επιλέγει : «ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεσθε, αμετακίνητοι, περισ

σεύοντες εν τω έ'ργω του Κυρίου πάντοτε, είδότες δτι ό κόπος υμών ουκ εστί κε

νός εν Κυρίω» 4 . 

Κατά ταύτα τόσον ό Πλάτων όσον και ό Παύλος π ι σ τ ε ύ ο υ ν εις τήν 

άθανασίαν της ψυχής, ή δε πίστίς των αύτη στηρίζεται έπί τής πίστεως των εις 

τον Θεόν και τήν πνευματικήν συγκρότησιν του κόσμου. Ώ ς ανωτέρω ελέχθη, δ 

Πλάτων στηρίζει μίαν εκ των περί τής αθανασίας τής ψυχής αποδείξεων του επί 

τής πίστεως του εις τήν ΰπαρξιν των 'Ιδεών, μία τών οποίων (ή 'Ιδέα του Α γ α 

θού) ταυτίζεται πολλαχοΰ τών διαλόγων του προς τον Θεόν 5, ό δε Παύλος στη

ρίζει τήν άθανασίαν τής ψυχής επί τής πίστεως του εις τον Θεόν, δπως έφανε-

ρώθη εν τω άναστάντι Χριστώ. Μετ' έμφάσεως τονίζει : «ει Χριστός ούκ έγήγερ-

ται, ματαία ή πίστις υμών ( . . . ) · νυνί δε Χριστός έγήγερται εκ νεκρών, απαρχή 

τών κεκοιμημένων έγένετο» 6 . Έ π ί τής πίστεως των ταύτης αμφότεροι οι συγ

γραφείς μας στηρίζουν τήν ανάγκην τής ηθικής του ανθρώπου συμπεριφοράς έν τη 

παρούση ζωή, ή οποία ούτω προσλαμβάνει τεραστίαν βαρύτητα δια τήν μετά θά

νατον μοΐραν τής ψυχής του. 

Διαφέρουν δε έπί του θέματος μας εις το δτι ό μεν Πλάτων δέχεται δτι ή 

ψυχή, ούσα κατά φύσιν αθάνατος, υπόκειται εις σειράν δλην μετενσωματώσεων, 

εως δτου έπιτύχη τήν κάθαρσίν της άπο παντός ύλικοΰ, καθαρά δε τότε, ήτοι 

άπηλλαγμένη τής μείξεως ώς και τής επιθυμίας παντός υλικού 7, μεταβαίνει προς 

τάς συγγενείς της'Ιδέας, δπου ζή αιωνίως έν ευδαιμονία 8, ό δε Παύλος, δεχόμενος 

τήν ψυχήν ώς δημιούργημα του Θεοΰ και κατά χάριν άθάνατον, πιστεύει δτι αυτή 

θα ένωθή έν ταΐς έσχάταις ήμέραις μετά του σώματος, μεθ' οδ άπαξ και μόνον 

έ'ζησεν έπί τής γης (άποπνευματοποιημένον όμως και τοΰτο θαυμαστφ τω τρόπω), 

δια να γευθή μετ' αύτοΰ εις τήν αιωνιότητα τάς δικαίας ποινάς και άμοιβάς του 

άνταποδότου Κριτοΰ. 

Έτερα σπουδαία μεταξύ αυτών διαφορά είναι δτι ό μεν Πλάτων, έκτιμών 

1) Α'. Κορινθ. ιε\ 32. 
2) Α'. Τιμ. 8', 8, 10. 
3) Α'. Κορινθ. στ', 9—10, Γαλ. ε', 19—21, Έφεσ. ε', 5, Κολ. γ', 5—6. 
4) Α'. Κορινθ. ιε'. 58. Πρβλ. και Β'. Κορινθ. δ', 17—18, Ρωμ. στ', 23, η' . 18, Κολ. 

γ ' , 24. 
5) Πολιτεία 379 Β κ.ά. 
6) Α'. Κορινθ. ιε', 17, 20. 
7) Φαίδων 65C, 66 C, 67 C, 82 Ε, Φαιδρός 250 C. 
8) Φαίδων 81 Α « . . , οι άφικομένη υπάρχει αύτη (τη καθαρά: ψυχή) εύδαίμονι είναι» 
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βαθύτατα τον άνθρώπινον λόγον 1, προσπαθεί και δι' αύτου να ενίσχυση την ώς 

άνω πίστιν του εις την άθανασίαν προσάγων λογικάς αποδείξεις, τάς οποίας όμως 

και ό 'ίδιος, ώς ελέχθη, αναγνωρίζει ώς άπλήν «παραμυθίαν» καί «είκοτολογίαν», 

ό δε Παύλος συναισθανόμενος βαθύτερον το μέγεθος της αδυναμίας του πεπτω-

κότος ανθρώπου, 6πως συλλαβή δια του λόγου του τοιαύτης φύσεως προβλή

ματα, στηρίζεται εξ ολοκλήρου επί της πίστεως του εις τον άναστάντα Χριστόν, 

του όποιου καί μόνον ή Άνάστασις εγγυάται καί του άνθρωπου την άνάστασιν 

και επομένως την μετά θάνατον αΐώνιον υπαρξίν του. 

1) Βλ. Φαίδων 89 ί) κ.έ. : «μή γενώμεθα, ή 8' δς, μισόλογοι, ωστζζρ οι μισάνθρωποι 

γιγνόμενοι" ώς ούκ εστίν, ε*φη, ο,τι αν τις μείζον τούτου κακόν πάθοι ή λόγους μισήσας>. 


