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Η ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ 

ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΑΝΤΙΑΗΨΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ 

ΑΥΤΗΣ ΥΠΟΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ι. Οί πρώτοι πλατωνικοί διάλογοι εμφανίζουν μίαν συνεχή κίνησιν προς τήν 

εσωτερικότητα, προς τον κόσμον της ψυχής καί εκείθεν προς τάς Ιδέας. Άλλα 

οι διάλογοι αυτοί τελειώνουν χωρίς ή ζήτησις να άχθη εις αποτέλεσμα, ή μάλλον 

•ή ζήτησις φέρει αρνητικά αποτελέσματα : ή θεωρία τών ιδεών δέν αναπτύσσεται 

και ή προσπάθεια νά συλληφθή ή ουσία δια του λόγου αποτυγχάνει. 

Προς τήνθέσιν αυτήν δέον νά άντιπαραβληθή ή άποψις, καθ* ην ή προσπά

θεια νά συλληφθή ή ουσία δέν είναι παντάπασιν αρνητική, διότι ή άρνητικότης εν 

σχέσει προς το αποτέλεσμα παρέχει Ιν είδικον βάθος εις τήν δλην ζήτησιν. Ή 

άρνητικότης τών πρωίμων πλατωνικών διαλόγων δέν αναφέρεται μόνον εις τήν 

δια του όρισμοΰ λήψιν τής ουσίας, άλλ* έχει και μίαν άλλην άποψιν : χρησιμεύει 

ώς άρνη«πς τών κοινών τύπων ζωής, τής πληθύος τών επί μέρους ασυνεπών μορ

φών ζωής καί ώς διείσδυσις εκ του κόσμου τών φαινομένων εις τον κόσμον τής 

ψυχής. 'Ασφαλώς δ' ενταύθα εκτίθεται μία νέα άντίληψις περί ψυχής· αΰτη θεω

ρείται ώς ή πρώτη πλατωνική (ή σωκρατοπλατωνική) συμβολή εις τήν φιλο-

-σοφίαν. 

Άλλ* εάν οι πρώιμοι πλατωνικοί διάλογοι θεωρηθούν εξ άλλης τινός όψεως, 

παραδείγματος χάριν επιστημολογικής καί πρακτικής (ηθικής ή πολιτικής), μέρος 

άφ' δ,τι ό Πλάτων «είδε» παροράται καί το ήθος καί το νόημα τών διαλόγων 

υποβιβάζεται. Έάν δ* αντιθέτως άποδοθή σημασία εις τά θετικά επιτεύγματα 

τών διαλόγων αυτών — ασχέτως εάν ταΰτα έπιτυγχάνωνται κατά τρόπον άρνητι-

κον — ανοίγεται μία νέα προοπτική χρήσιμος εις τήν κατανόησιν καί έρμηνείαν 

αξονικών πλατωνικών θεμάτων : ώς ή περί τής ψυχής θεωρία, ή σχέσις τής ψυ

χής πρδς τάς ιδέας καί τών ιδεών προς τήν πολιτείαν. 

Συντόμως ειπείν, πιστεύομεν δτι ή φυσική πορεία εις τήν άνάπτυξιν τής 

πλατωνικής σκέψεως άρχεται έκ του κόσμου τής ψυχής καί τής τύχης αυτής' 

εκείθεν κατευθύνεται προς τήν άνακάλυψιν τών ιδεών. Ή ερμηνεία δέ τών πρωί

μων πλατωνικών διαλόγων ήτις λαμβάνει υπ' όψιν τήν θέσιν αυτήν είναι δυνατόν 

νά οδήγηση εις ορθοτέραν κατανόησιν τής πολιτικής φιλοσοφίας του Πλάτωνος 

δια τής άποκαλύψεως πλευρών τίνων τής πλατωνικής σκέψεως, ώς είναι ή σήμα-
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σία της έννοιας της υπάρξεως (existence) καί της άτομικότητος (individuality) εν 

σχέσει προς τα θέματα της πολιτείας. 

II . Ή «στάσις» (attitude) την οποίαν ό Πλάτων έδείκνυεν ως προς την 

υπαρξιν συνδέεται αμέσως προς την έρμηνείαν της πολιτικής αύτοΰ φιλοσοφίας. 

'Αλλ' επειδή ή έννοια της υπάρξεως (existence) δέν έχει, έτι καί νυν, σαφές πε-

ριεχόμενον, θα ήτο άτοπον να ύπερασπίσωμεν την άποψιν 6τι είναι δυνατόν να 

εύρωμεν πλήρη άνάπτυξιν του θέματος τούτου παρά Πλάτωνι. Διό ένταΰθα κυρίως 

σκοποΰμεν εις το να φέρωμεν εις φως τάς ύπαρξιακάς τάσεις της πλατωνικής 

σκέψεως, αϊ όποϊαι δέν είναι ευχερώς άντιληπταί, διότι επικαλύπτονται έκ των 

υπό του Πλάτωνος χρησιμοποιουμένων συμβόλων καί εκ τής υψηλής καλλιτεχνι

κής εκφράσεως, τήν οποίαν εμφανίζουν οι πρώτοι πλατωνικαί διάλογοι. 

Ή έννοια τής υπάρξεως ευρίσκεται είς το κέντρον τής φιλοσοφικής συζη

τήσεως σήμερον — εν τή Ευρώπη τουλάχιστον — καίτοι ή κίνησις τής υπαρξιακής 

φιλοσοφίας ήρχισε κυρίως υπό του Δανού φιλοσόφου Sören Kierkegaard ως 

άντίδρασις κατά του π α λ λ ο γ ι σ μ ο ΰ καί τής απεριορίστου καθολικότητος 

(universalismus) του Hegel. Κατ' εξοχήν δέ νυν περί το πρόβλημα τής υπάρξεως 

ήσχολήθη è Karl Jaspers, δστις αποδίδει εις τήν έννοιαν τής υπάρξεως περιεχό-

μενον παρόμοιον προς το του S. K i e r k e g a a r d (Βλ. Concluding unscie

ntific postscript to the «Philosophical fragmentai an existential contribution by 

Johannes Climacust responsible for publication S. Kierkegaard* 1848, μετ. 

ύπο D. καί M. Swenson καί W. Lowrie, εν A Kierkegaard Anthology, εξέδ. 

R. Bretall, The modern library - Random House, New York 1938, σσ. 207—257). 

Οΰτω ό Jaspers εις το Ιργον του «Reason and existence» γράφει : «the word 

«existence» through Kierkegaard has taken on a sense through which we look 

into infinite depths at what defies all determinate knowledge. The word is not 

to be taken in its worn—out sense as one of many synonyms for «being» ; it 

either means nothing, or is to bo taken with its Kierkegaardian claims». 1 

Περαιτέρω ό Jaspers διασαφεί τήν σχέσιν τής υπάρξεως προς τον λόγεν 

καί εκθέτει άλλας τινάς απόψεις σχετιζομένας προς τον ίδικόν του τρόπον περί 

του φιλοσοφείν. 
CH έννοια τής υπάρξεως διακρίνεται άπο του λόγου, είναι αντίστοιχος προς 

το πνεύμα (spirit) 2 καί δέν πρέπει να ταυτισθή προς τήν συνείδησιν. Ίεραρχι-

κώς ή σκέψις έχει τυπικήν προτεραιότητα (formal priority), 3 άλλ' ή υπαρξις 

έχει δντολογικήν προτεραιότητα. Ή δπαρξις σχετίζεται προς τήν ëvvoiav του 

άτομου (iudividual), το όποιον προσδιορίζεται ως εξής : «The individual is not 

himself through differentation from all others, through greater gifts, creativity, 

1) K. J a s p e r s , Reason and existence, μετ. ύπο W. Earle, Routledge anp 
Kezan Paul, London 1956, σ 49. 

2) Κ. J a s p e r s , ενθ' άν., σ. 62. 
3) Κ. J a s p e r s , ένθ* άν., σ. 108. 
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beauty or will ; but the individual is that which every man can be himself, and 

which no one already is by nature. But it is also not to be found in likeness to 

everyone else ; for likeness arises out of comparison. The individual when he is 

himself, like every other selfhood, is outside comparison, and therefore, as such, 

is characterised through the fact that he does not compare himself with anything 

except with ideas, as standards which are above him, but are not empirical exis-

tents. The individual compares himself only in those aspects where he is not 

properly himself. The individual before his transcedence, in which position alone 

man is man, struggles against the evaporation of his own fundamental ground 

into something universal, but also against his own loss of himself through defiant 

self—assertion and the anxienties of his empirical singularity». 1 

Συντόμως ειπείν, υπαρξις κατά τον Jaspers είναι ή δυνατότης του άτομου 

περί του άποφασίζειν, ή δε απόφασης δεν έκπηγάζει Ικ τίνος νόμου καθολικής 

έγκυρότητος, άλλ' έχει τήν προέλευσίν της εν χρόνω" οπαρξις είναι το άτομον 

(individual) ώς ίστορικότης, «ή κατανόησις καΐ ή βίωσις της αίωνιότητος δια της 

χρονικότητος (temporality) και ουχί διά της βοηθείας καθολικών τίνων εννοιών 

και γενικών σχημάτων». 2 

Προσφάτως ο J. Wild έσημείωσε τα κύρια χαρακτηριστικά της εννοίας της 

υπάρξεως. 3 Ό Wild γράφει βτι «existential concepts and propositions are exlu-

sively concerned neither with finished reality nor with pure possibility, and 

escape from this traditional dichotomy. They are neither categorical nor hypothe

tical, since they are concerned with real posibilities, and with realities that are 

still unfinished and on the way». 4 

Οι φιλόσοφοι οί δεχόμενοι το δόγμα (doctrine) περί της π ρ ο τ ε ρ α ι ό -

τ η τ ο ς της υ π ά ρ ξ ε ω ς έναντι της ο υ σ ί α ς επιχειρούν να διαφωτίσουν 

το πρόβλημα της υπάρξεως έ'καστος κατά διάφορον τρόπον. Ούτοι ωσαύτως έ'χουν 

ιδίαν περί του φιλοσοφείν άντίληψιν και ή έ'κθεσις τών φιλοσοφικών των θέσεων 

δεν είναι άναγκαίως λογική (rational)· προς τούτοις γίνεται υπ* αυτών ευρεία χρή-

σις της πειθούς. Το είδος τοΰτο, ώς εικός, του φιλοσοφείν θεωρεί ώς κατ' εξο

χήν σπουδαΐον τήν δυνατότητα περί της διασφαλίσεως της επικοινωνίας (commu-

nicability) μεταξύ τών διαλεγομένων και αυτοχαρακτηρίζεται ώς υποκειμενική 

σκέψις ή φιλοσοφία (subjective thinking). 

Άλλ5 ενταύθα δεν θα έπιμείνωμεν εις τήν άνάλυσιν τών υπαρξιακών εν

νοιών, άλλ' εις τάς υποδηλώσεις τών φιλοσοφικών των θέσεων δια τήν πολιτικήν 

φιλοσοφίαν : Ή περί του άτομου (individual) άντίληψις ώς δυνατότητος (possi

bility), ή άναρώρισις τών εσωτερικών αύτοΰ προβλημάτων και ή άποτίμησις της 

ίστορικότητός του έ'χουν έπίδρασιν επί τήν μορφήν της σχέσεως του άτομου προς 

1) Κ. J a s p e r s , *νθ' άν., σ. 142. 
2) Κ. J a s p e r s , ίνθ' άν., σ. 62. 
3) J. W i l d , p«The concept of existence», The Monist, τόμ. 50, 1, 1966. 
4) J. W i 1 d, W άν., σσ. 3, 5. 
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τήν πολιτείαν, σχέσεως βασικής εν τη πολιτική φιλοσοφία. Τοιαύτη περί του ατό

μου άντίληψις άφίνει χώρον δι* έλευθερίαν τών «κινήσεων» του πολίτου, υπόχρεοι 

τήν πολιτείαν να φροντίζη περί του άτομου καί, δια βραχυτάτων, στερεί το κράτος 

τής παντοδυναμίας του, αν και δέν εϊναι δυνατόν να ύποστηριχθή δτι μία τοιαύτη 

θέσις λύει το πρόβλημα τής σχέσεως του πολίτου προς τήν πολιτείαν, άφοΰ ή 

όρθότης τής σχέσεως έγκειται εις τήν εκάστοτε εδρεσιν καί τήν τήρησιν του 

μ έ τ ρ ο υ εν τή σχέσει ταύτη. 

Παρά Πλάτωνι, ως εικός, δέν δυνάμεθα να εΰρωμεν άνεπτυγμένην τινά φι-

λοσοφίαν περί τής υπάρξεως* ούτος δμως δέν εϊναι ξένος ώς προς το δ,τι αποτε

λεί τήν προβληματικήν τής υπάρξεως : ίστορικαΐ καταστάσεις και πνευματικαΐ 

κινήσεις ώδήγησαν τούτον εις το να στραφή προς τήν εσωτερικότητα τής ψυχής, 

-να προβή εις άνάλυσιν αυτής καί να συλλαβή δ,τι εϊναι δντως ύπαρξιακόν. 

Αι ίστορικαί συνθήκαι αΐτινες ήγειραν το ύπαρξιακόν πρόβλημα καί έτοπο-

θέτησαν τήν ΰπαρξιν υπό τήν προοπτικήν τής αγωνίας ήσαν : ό πελοπονησιακος 

πόλεμος, ή σοφιστική κίνησις καί ή ζωή καί ό θάνατος του Σωκράτους εις τον 

όποιον ό πλάτων είδε το μέγα βάθος τής υπάρξεως υπό τήν προοπτικήν τής ίστο-

ρικότητος καί τής α'ιωνιότητος. 1 Διαφωτιστική δε ώς προς τούτο είναι ή σκέψις 

δτι ή σημερινή υπαρξιακή φιλοσοφία ανεφύη καί Ι'λαβεν έπίτασιν εν Ευρώπη ένθα 

ή σύγκρουσις τών ιδεολογιών, ή επικράτησις τής απολυταρχίας καί οι δύο κατα

στρεπτικοί πόλεμοι διετάραξαν τήν ίσορροπίαν τών πραγμάτων καί ήγειρον κατ* 

όξύν τρόπον το πρόβλημα περί τής υπάρξεως. 

Ή άντίληψις περί τής υπάρξεως καί τα προβλήματα τα σχέσιν έχοντα 

προς τήν έννοιαν αυτήν είναι δυνατόν να άνευρεθοΰν εις τους πρώιμους πλατωνι

κούς διάλογους. Οί διάλογοι ούτοι φανερώνουν μίαν δραματικήν άγωνίαν, παρου

σιάζουν τήν άνάπτυξιν τής μάχης προς άνακάλυψιν περί του π ώ ς πράγματι 

πρέπει να ύπάρχη τις. Άλλ' επί του προκειμένου ή επικρατούσα άποψις εϊναι δτι 

•ό Πλάτων ουχί μόνον υποτάσσει παν τι εις τάς ιδέας, άλλ' δτι ουδόλως άφίνει 

ελεύθερον χώρον δια τήν κίνησιν τής υπάρξεως καί περιφρονεί τήν ατομικότητα 

(individuality). Οδτω ό J. Passmore βλέπει τον ύπαρξισμόν ώς βιαίαν άντίδρασιν 

κατά τών απόψεων του Πλάτωνος καί του ύπο τής «Πολιτείας» αύτοΰ καθιερω-

Φέντος κόσμου. Ούτος γράφει δτι «for Plato, 'existence' is a paltry, second—rate 

manner of being». 2 

1) Kai όΚ. J a s p e r s (The great philosophers, Rupert Hart Davis, London 
1962, σ. 120) ανεγνώρισε τοϋτο : «Plato built his thinking on the philosopher and 
not merely on an abstract, universal, free - floating truth. This presentation of 
the philosophy in one with the philosopher maintains a unity of thinking and 
existence». 

2) J. P a s s m o r e , A hundred years of philosophy, G. Duckworth, London 
1957, σ. 40. Άλλ* è Passmore βασίζεται μόνον επί της «Πολιτείας» καί προς τούτοις δέν 
διακρίνει μεταξύ δύο τρόπων υπάρξεως : τοϋ ύπάρχειν ώς εν επί μέρους δν (particular) καί 
του ύπάρχειν ώς άνθρώπινον δν. 
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Κ α τ ' αντίθεσιν προς την άποψιν αυτήν ό Kierkegaard, ό πατήρ του υ π α ρ 

ξισμού, έξεκίνησεν εκ του Πλάτωνος. 

Ούτος, ώ ς εμφαίνεται εν τη διδακτορική αύτοΰ διατριβή (The concept of 

irony in constant reference to Socrates, μετάφρασις, ε ισαγωγή καί σημειώσεις 

υπό L. Μ. Capei, Collins, London 1966), ανακαλύπτει εις τήν διδασκαλίαν και 

τα δόγματα του Σωκράτους πάντα τα αναγκαία στοιχεία δια τον άπαρτισμον τ η ς 

εννοίας της α π ε ί ρ ο υ ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η τ ο ς (infinite subjectivity), 

ήτις είναι βασικον χαρακτηριστικον της εννοίας της υπάρξεως. Ά λ λ ' 6,τι ό 

Kierkegaard αποδίδει είς τον Σ ω κ ρ ά τ η πρέπει να άποδοθη εις τον Πλάτωνα, ή 

τουλάχιστον είς τον πλατωνικον Σ ω κ ρ ά τ η . α Διότι, εκτός τών άλλων, ή στάσις 

της «άρνητικότητος» (negativity) τήν οποίαν διασαφεί ό Kierkegaard είναι δυνα

τόν να άποδοθη καλύτερον εις τον Πλάτωνα παρά είς τον Σωκράτη, επειδή ή 

σχέσις του Σωκράτους προς τήν ζωή ν της πόλεως είναι βασικώς θετική. Ή 

διάφορος άντίληψις ώς προς τήν πλατωνικήν στάσιν IvavTt της υπάρξεως συνήθως, 

προέρχεται εκ του δτι στοχασταί τίνες βλέπουν είς τους πρώτους πλατωνικούς 

διάλογους μόνον σωκρατικάς απόψεις* άλλ' δ,τι ευρίσκεται είς τους πρώτους διά

λογους ανήκει κατ* εξοχήν είς τον Πλάτωνα, διότι ό Πλάτων ουδέποτε «παρα

πέμπει» είς τον Σωκράτη καί διότι οι διάλογοι είναι ωραία δημιουργήματα της 

ιδικής του σκέψεως καί καλλιτεχνικής του ευαισθησίας. 2 

Ό Κ. J a s p e r s είς το τρίτομον έργον του «Philosophie» (2ος τόμος,. 

1932) υποστηρίζει δτι δεν είναι δυνατόν να άναγνώσωμεν τον Πλάτωνα ύπαρ-

ξιακώς. Οδτος πιστεύει δτι οι διάλογοι του Πλάτωνος δεν είναι δείγματα επικοι

νωνίας δ υ ν ά μ ε ι υ π ά ρ ξ ε ω ν , άλλα δτι εμφαίνουν μόνον διαλεκτικήν τίνα 

δομήν της σκέψεως. 

Ό Ρ . F r i e d l ä n d e r (Plato, Ι, κεφ. 12ον : Διάλογος καί υπαρξις) 

άπαντα είς τον Jaspers καί υποστηρίζει τήν θέσιν δτι ό πλατωνικός διάλογος 

είναι κ α τ ' εξοχήν «ύπαρξιακον» εκφραστικον στοιχεΐον έτι ριζοσπαστικώτερον 

καί της του Jasper «διασαφήσεως της υπάρξεως» (clarification of existence). «For 

what Jaspers accomplishes is a description, analysis and systematization of human 

existence, with a phrase now and then evoking authentic existence. The «Phaedo», 

the «Symposium», and other dialoques are dramas in which human presents 

itself. But they achieve this not—or not only as works of art that we contemplate 

1) Είναι άκρως δυσχερές νά καθορισθη τΐ είναι σωκρατικόν καί τι πλατωνικον είς 
τους πρώιμους διάλογους τοϋ Πλάτωνος. "Ισως είναι δρθότερον νά υποστηριχθώ δτι αί εν τοις 
διαλόγοις αύτοΐς έκτιθέμεναι βιωματικαΐ ύπαρξιακαί θέσεις είναι μάλλον πλατωνικαι παρά 
σωκρατικαί. Προς τούτοις υπάρχουν τινές, οίτινες βλέπουν κυρίως πλατωνικάς απόψεις είς 
τους κατ' εξοχήν πρώιμους διάλογους («Απολογία», «Γοργίας»). Έπί τούτου βλέπε G. R y 1 e, 
Plato's progress, Cambridge University Press, London 1966. 

2) Τοϋτο παραδέχεται καί ό K i e r k e g a a r d (The concept of irony . . . , ένθ* 
άν·, σ. 156). Πάντως δέν σκοποΰμεν ενταύθα να έγείρωμεν το σωκρατικον πρόβλημα, άλλ' 
απλώς να εϊπωμεν δτι αί έν τοις διαλόγοις έκτιθέμεναι απόψεις είναι κυρίως πλατωνικαΙ καί 
δτι, έν τέλει, δ Σωκράτης είναι ό πλατωνικός Σωκράτης. 
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with admiration ; they are philosophical life, appealing to the reader to share 

its experience, to enter into the conversation of the dialogue, to offer resistance, 

or to become a follower. They do not philosophize about existence ; they are 

existence, not always, but most of the time». 1 

Ό Jaspers παρεδέχθη—αν καΐ δέν αναφέρει τοΰτο—τάς απόψεις του Fried

länder. Ούτω ε'ις το έργον «Οι μεγάλοι φιλόσοφοι», εξετάζων την πλατωνικήν 

φιλοσοφίαν, εκθέτει απόψεις ανάλογους προς τάς του Friedländer· αναφερόμενος 

δέ εις την Ιννοιαν περί της δυνατότητος επικοινωνίας (communicability) γράφει 

δτι εις το «Συμπόσιον», τον «Φαίδωνα» και τον «Σοφιστήν» το περιεχόμενον της 

σκέψεως διασαφεΐται υπό πράξεων καΐ στάσεων του ομιλητού ή του αντιπάλου 

του. Τοιουτοτρόπως ή μορφή του διαλόγου, δια του τρόπου της σχέσεως του 

περιεχομένου προς τους ανθρώπους και τα ς καταστάσεις, καθίστα δυνατήν τήν 

πραγμάτωσιν του υπαρξιακού νοήματος των ιδεών παραλλήλως προς το λογικον 

αυτών νόημα. 2 

Άλλα πλήρης κατανόησις του πλατωνικού κειμένου καΐ χρήσιμος ερμηνεία 

του Πλάτωνος απαιτεί να άρθοΰν οι φραγμοί μεταξύ του φιλοσοφικού περιεχομέ

νου και της δραματικής μορφής του διαλόγου. 3 

Προσφάτως οι Ν. J. Wells και Α. J. Bahm εξέθεσαν απόψεις περί της 

ύπάξεως παρά Πλάτωνι. 4 "Αλλ' αί απόψεις των δέν διαφέρουν των συνήθων κα

τατάξεων του Πλάτωνος και δέν διακρίνουν μεταξύ ιδεών και επί μέρους Οντων 

(particulars) καΐ ιδεών καί ψυχής ή υπαρξιακής άτομικότητος. Ή θέσις του Bahm 

είναι δτι δέν πρέπει τα ύπάρχη άντίθεσις μεταξύ ο υ σ ί α ς καί υ π ά ρ ξ ε ω ς , 

άλλα αδται πρέπει νά κατανοηθούν έν τη εσωτερική αυτών σχέσει. 5 

Έ π ί του προκειμένου πιστεύω δτι ή αμοιβαία σχέσις υπάρξεως καί ουσίας 

δέν πρέπει να θεωρηθή ως άντιπλατωνική καί δτι ή δλη προσπάθεια του Πλά

τωνος εις τους πρώτους αύτου διάλογους έγκειται είς το να σύνδεση τήν δπαρξιν 

προς τήν ούσίαν. 

III. Ό δρος Ö π α ρ ξ ι ς δέν άπαντ^ παρά Πλάτωνι* ούτος πρέπει να 

άναζητηθή εις το νόημα τών λέξεων : ζωή, ζην, βίος, ψυχή, Ιρως καί είρωνία. Ή 

δπαρξις αναδύεται κυρίως εκ του εσωτερικού «χώρου» της ψυχής, ένθα διεξάγε

ται ή μάχη περί τα μεγάλα θέματα της ζωής. 'Αλλ' επειδή τά χαρακτηριστικά 

1)Ρ. F r i e d l ä n d e r , Plato Ι, μετάφρασις είς άγγλικήν ύπό Η. Meyerhoff, 
New York 1958, σ. 235. 

2) Κ. J a s p e r , The great philosophers, München 1957. Μετάφρ. είς άγγλικήν 
ύπό Manhein, London 1962, σ. 185. 

3) P. F r i e d I ä n d e r, ενθ' άν., σ. 232. 
4) Ν. J. W e 1 1 s, «Existence : history and problematic», The Monist, Ια

νουάριος 1966, σσ. 36—37 καί Α. J. Β a h m, «Nonreductionistic existentialism», The 
Monist, 'Ιανουάριος 1966, σσ. 47—48. 

5) Πρβλ. Ί . Ν Θ ε ο δ ω ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ , Τα σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα, 'Αθή
ναι 1966, (πολυγραφημέναι παραδόσεις), σσ. 35, 48, 49, 52. 
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τα αποδιδόμενα εις την ΰπαρξιν, ώς και ό τρόπος καθ9 δν αυτή παρουσιάζεται, 

διαφέρουν άπα διαλόγου εις διάλογον, έπεται δτι μία προσπάθεια αναλύσεως πάν

των των σχετικών χωρίων εντός του πλαισίου της κατανοήσεως του δλου πνεύμα

τος των πρώτων διαλόγων είναι αναγκαία. 

Οΰτω εν τφ «Θεάγει», 1 ένθα ό Σωκράτως εξετάζει το θέμα της παιδείας, 

ή ηθική πρόοδος της νεότητος, ό «βελτίων βίος» αυτής (Θεάγ. 128c3—5) συν

άπτεται προς το δαιμόνιον. Άλλ' ό Σωκράτης όμιλεΐ περί του δαιμονίου, δταν εν 

τη συζητήσει παρατηρήται κίνησίς τις εκ της έξωτερικότητος προς τον έσωτερι-

κον κόσμον της ψυχής. Ή εξωτερική άποψις περί του «βελτίονος βίου» τών νέων 

αντιπροσωπεύεται υπό της σοφιστικής παιδείας. Ό λόγος του σοφιστου είναι ηθι

κώς κενός' ούτος όμιλει περί πάντων τών θεμάτων. Κατά τον σοφιστήν ή παιδεία 

είναι θέμα εκμαθήσεως δεξιοτήτων, τεχνική τις δια τον προσανατολισμον εν τή 

κοινωνία. Τοΰτο δηλοΰται σαφώς υπό του πατρός του Θεάγους : 

«Δοκώ γάρ μοι, τών ήλικιωτών τίνες και δημοτών, εις το άστυ καταβαί-

νοντες, λόγους τινάς απομνημονεύοντας διαταράττουσιν αυτόν, οϋς εζηλωκε και 

πάλαι μοι πράγματα παρέχει, αξιών επιμεληΟήναί με έαυτοϋ και χρήματα τελέααι 

τινί τών σοφιστών, όστις αυτόν σοφον ποιήσει. ΈμοΙ δε τών μεν χρημάτων και 

ίλαττον μέλει, ήγοϋμαι δέ τούτον ουκ εις μικρόν κίνδννον Ιέναι οι σπεύδει, τέως 

μεν οϋν αυτόν κατεΐχον παραμυθού μένος επειδή δε ούκέτι ο ιός τέ ειμί, ήγοϋμαι 

κράτιστον είναι πείσεσθαι αύτω, ha μη πολλάκις άνευ εμοϋ συγγενόμενός τω 

διαφθαρη» (Θεάγ. 12Id—122a 5). 

Ό Σωκράτης αντιθέτως προς τους σοφιστάς δεν περισυλλέγει σπουδαστάς 

δια χρημάτων : είναι το δαιμόνιον το όποιον αποφασίζει ποιος θα καταστη μα

θητής του Σωκράτους, ποιος θά μετάσχη της σωκρατικής παιδείας. Ό Σωκράτης 

ουδέν γνωρίζει «πλην γε σμικρού μαθήματος, τών εροιτικών» (Θεάγ. 128b 4). 

*0 Θεάγης ομολογεί δτι τινές τών συνηλικιωτών αύτοΰ οίτινες προτού να συνανα-

στραφοΰν τον Σωκράτη «ούδενος άξιοι ήσαν, επειδή δε συνεγένοντο τούτω, εν 

πάνυ όλίγω χρόνω πάντων βελτίους φαίνονται ων πρότερον χείρους» (Θεάγ. 

128c2—5). 

Μετά την όμολογίαν αυτήν ό Θεάγης έχει πλέον στραφή προς τον έσωτερι-

κον κόσμον της ψυχής, έχει διαφύγει του κλοιού της σοφιστικής παιδείας καΐ 

επιθυμεί νά γίνη «βελτίων». 

Περαιτέρω ό Σωκράτης περιγράφει τήν φύσιν του δαιμονίου : 

«νΕστι γάρ τι θεία μοίρα παρεπόμενον εμοί ex παιδος αρξάμενον δαιμόνιον. 

"Εστί δϊ τοΰτο φωνή, ή ôrav γένηται αεί μοι σημαίνει, δ αν μέλλω πράττειν, 

τούτου άποτροπήν, προτρέπει δε ουδέποτε' και èàv τις μοι τών φίλων ανακοινώ-

ται και γένηται ή φωνή, ταύτδν τοΰτο, αποτρέπει και ουκ εα πράττειν» (Θεάγ. 

118d2—7)· έν συνεχεία δέ αναφέρει : «ή δύναμις αϋτη τοΰ δαιμονίου τούτον καΐ 

1) 'Αποδέχομαι τήν γνώμην τοΰ G ο m ρ e r z («Plato on personality», The 
Personalist, XXII, 1941—42), και του P. F r i e d 1 ä n d e r (Plato, II, Ινθ' άν.,) περί 
της αύθεντικότητος του διαλόγου αύτοΰ. 
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είς τάς συνουσίας των μετ εμοϋ συνδιατριβόντων το άπαν δύναται* (Θεάγ-

129el-3). 

Ποία λοιπόν εΐναι ή φύσις του δαιμονίου έν τω «Θεάγει» και ή σχέσις αυ

τού προς τήν παιδείαν της ψυχής ; 

*Η ψυχή του Θεάγους επιθυμεί νά καταστή «βελτίων». Ή βελτίωσις ην 

λαμβάνει ή ψυχή, μόνιμος ή παροδική, είναι ανάλογος προς τον έρωτα αυτής προς 

τήν τελειότητα. Ή παιδευομένη ψυχή έν τφ «Θεάγει» θεωρείται ως τι το δυνά-

μενον να άναπτυχθή. Το «γενέσθαι τινά βελτίονα» εξαρτάται εκ τής ερωτικής 

προβληματικής τής ψυχής του. Ό δέ Σωκράτης, ως υπαρξις ή όποια έχει προ-

βληματισθή, κρίνων τήν κατάστασιν τής ψυχής του νέου, αποδίδει είς το δαιμό-

νιον τάς ίδικάς του απόψεις έπί του συγκεκριμένου τούτου θέματος. Το δαιμόνιον 

δεν καθορίζει τήν πορείαν ην θα άκολουθήση ή πρόοδος του μαθητού, άλλ5 άπλως 

«σημαίνει» τήν γνησιότητα τής ερωτικής καταστάσεως του μαθητού. Το δαιμό

νιον είναι σημεΐον τής παιδευτικής αποστολής του Σωκράτους. 

Άλλα τί είδους αρχή (principle) είναι το δαιμόνιον ; Τοΰτο είναι êv δυνα-

μικον μάλλον, ά-λογικον στοιχεΐον τής ψυχής του Σωκράτους. Δέν πρέπει να 

ταυτισθή προς τα σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α και τάς δ ι α θ έ σ ε ι ς. 

Θα πρέπει να σημειωθή δτι ό Σωκράτης μετέχει του δαιμονίου. Το έργον 

βεβαίως τής παιδείας θα διεξαχθή δια του σωκρατικού διαλόγου καΐ του έλεγχου, 

ένφ ή δλη διαδικασία τής παιδείας είναι μία ουσιώδης επικοινωνία του μαθητού· 

και του ιδίου του Σωκράτους έν τω «κόσμω» του δαιμονίου : 

«"Εστίν οϋν, ώ Θέαγες, τοιαύτη η ημετέρα συνουσία' εάν μεν τω θεώ φί-

λον if, πάνυ παλύ επιδώσεις και ταχύ, ει δε μη, ου' δρα oëv μη σοι άσφαλέστε-

ρον η παρ* εκείνων τινί παιδεύεσθαι οΐ εγκρατείς αυτοί εϊσίν τής ωφελείας ην 

ώφελοϋσιν τους ανθρώπους μάλλον ή παρ' εμοϋ δτι αν τύχη τοΰτο πραξαι. 

—Έμοι μεν τοίνυν δοκεΐ, ώ Σώκρατες, ημάς ούτωσι ποιήσαι, άποπειρα-

θήναι του δαιμονίου τούτου συναντάς άλλήλοις» (Θεάγ. 130es—131a3). 

Tò δαιμόνιον κατά ταΰτα δέν είναι ούτε λογική αρχή οΰτε και συγκινησια

κή. Είναι ή έκφρασις τής σωκρατικής υπάρξεως συνωδευμένη υπό τής ειρωνείας 

και του έρωτος. "Η σωκρατική ΰπαρξις, δταν συναντ^ τήν ψυχήν ενός συγκεκρι

μένου νέου, ταράσσεται βαθέως. 

Ή σωκρατική ΰπαρξις είναί τι το καθωρισμένον. Ό Σωκράτης θέτει τα 

προβλήματα και ζή ό ίδιος προβληματιζόμενος. "Ομως ή σωκρατική προβλημα

τική καθίσταται αντικειμενική υπό το όνομα του δαιμονίου. Άλλ' ή άντικειμε-

νικότης αυτή δέν ειναί τι το σαφές καΐ όριστικον ώς είναι al αποφάσεις του λό

γου. Εϊναι ή εσωτερική τάσις τής ψυχής προς τήν ούσίαν. "Ο 8έ Σωκράτης βλέπει, 

πέρα ενός προσδιωρισμένου βάθους, προσανατολίζεται προς το άπειρον. 

Το έργον ωσαύτως τής παιδείας πρέπει να θεωρηθή υπό τοιαύτην προ-

οπτικήν. 'Αντιθέτως ό σοφιστής βλέπει μόνον ώρισμένας Ικανότητας του παι-

δευομένου και κατευθύνει το έργον του προς τους πρακτικούς αυτούς σκοπούς» 

Κατά τον σοφιστήν δέν υπάρχει ή προς το άπειρον τείνουσα ψυχή του νέου, η 

έχουσα ύπερβατικας (transcendental) τάσεις. Ή παρουσία του νέου άνθρωπου κι-
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νεΐ βαθέως μόνον την σωκρατικήν ύπαρξιν. Ή δε πρόοδος εν τω έργω της παι

δείας κατακτάται μόνον, δταν ό νέος άνθρωπος αίσθανθή την ιερότητα καί το 

άπαραβίαστον της υπάρξεως. ι 

Ούτω έν τω «Θεάγει» αποκαλύπτεται δια του δαιμονίου το βάθος της ψυ

χής του Σωκράτους. Ή στροφή προς ψυχήν εκκινεί εκ τ? ς έξωτερικότητος καί 

κατευθύνεται προς την εσωτερικότητα, εκ της ύποκειμενικότητος προς το αίσθημα 

περί του βάθους της υπάρξεως, ως τούτο δείκνυται έν τη παιδευτική αναστροφή. 

Οοτω έν σχέσει προς την θεωρίαν της ψυχής, αοτη δεν ταυτίζεται προς την ύπο-

κειμενικήν θέλησιν του άτομου, ούδε προς τον λόγον, άλλα συνδέεται περισσότε-

ρον προς την ΰπαρξιν, ήτοι ή ψυχή λογίζεται ως συγκεκριμένη ύπόστασις έχουσα 

ύπερβατικήν τάσιν. 

*Η κίνησις εκ τής έξωτερικότητος προς τον «κόσμον τής ψυχής» είναι πρό

δηλος εις τον «Εύθύφρονα» (Shs—c^) : 

«Μανθάνω, ώ Σώκρατες' οτι δη συ το δαιμόνων φης σαυτω εκάστοτε γίγνε

σθαι, ως οΰν καινοτομουντός σον περί τα θεία γέγραπται ταύτην την γραφήν, 

και ως διαβαλών δη έρχεται εις το δικαστήριον, είδώς οτι ενδιάβολα τα τοιαύτα 

προς τους πολλούς, και εμοΰ γάρ τοι, δταν τι λέγω εν τη εκκλησία περί των 

θείων, προλέγων αϋτοϊς τα μέλλοντα, καταγελώσιν ως μαινόμενου' ουδέν ότι ουκ 

αληθές εϊρηκα ών προεϊπον, άλλ' δμως φθονονσιν ήμϊν πασι τοϊς τοιούτοις. αλλ* 

ουδέν αυτών χρή φροντίζειν, άλλ' διχόσε Ιέναι. 

— 7Ω φίλε Εύθύφρων, το μεν καταγελασθήναι Ισως ουδέν πράγμα. %Αθη-

ναίοις γάρ τοι, ως έμοι δοκεϊ, ου σφόδρα μέλει αν τίνα δεινον οϊωνται είναι, μή 

μέντοι διδασκαλικον της αύτοϋ σοφίας' δν δ' αν και άλλους οϊωνται ποιεΐν τοι

ούτους, θυμούνται, είτ' οϋν φθόνω ως συ λέγεις, είτε δι άλλο τι». 

'Ενταύθα δυνάμεθα να παρατηρήσωμεν οτι υπάρχουν κοινωνικοί σχηματι

σμοί (τύποι ζωής, κοινωνικαί συνήθειαι, έθιμα), οι πολλοί, ό μάντις καί το δαι-

μόνιον του Σωκράτους. Τα εξωτερικά σχήματα, αϊ κρυσταλλωθεΐσαι μορφαί τής 

πολιτικής ζωής έχουν έμφάνισιν άντικειμενικήν (objective). "Ατομα τίνα, ένω συμ-

μορφουνται προς τα κοινωνικώς κρατούντα, έχουν τήν δυνατότητα να διακρίνουν 

τάς νέας συνθήκας τής ζωής καί να άντιλαμβάνωνται δτι ή συμμόρφωσις προς τα 

1) Ό Hegel έσημείωσε τό έπίπεδον (status) είς ô δέον να τοποθετηθή το δαιμο-
vtov : «the daemon is intermediate between the externality of the oracle and the 
pure inwardness of mind. Although it is something inward, it nevertheless 
exhibits itself as a separate daemon, not as his wisdom and his will, but sepa
rately from human will» (Lectures on the History of philosophy, τόμ. 1ος σ. 425, μετ. 
ύπο E. S. Haidane, London 1955). Ό δε Kierkegaard, γράφων δτι «the daemon is 
therefore a determination of personality, though naturally only the egoistical sati
sfaction of a particular personality» (The concept of irony, ένθ' άν., σ. 192), δεν συλ
λαμβάνει πλήρως τήν σημασίαν τοϋ δαιμονίου, πιθανόν εξ αιτίας τής θέσεως του να έμφανίση 
τον Σωκράτη ως άντιπρόσωπον τής αρχής τής άρνητικότητος (negativity) έναντι των ποικί
λων μορφών τής αρχαίας ζωής. 

5 
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κρατούντα (conformism) στερεί ταύτα να αντιληφθούν τήν έσωτερικήν άξίαν των 

νέων μορφών ζωής. 1 

ΟΙ πολλοί είναι ή ύλη δια πολιτικούς σχηματισμούς, ό μάντις έχει ιδιότητας 

τινας, άλλα δεν αποτελεί ούτος έλεγχον δια τους πολλούς. *0 έλεγχος αναφέρε

ται εις το παρόν ένω ό μάντις εις το μέλλον. Ό Εύθύφρων, ως εκ τούτου, γίνε

ται κατανοητός και τοποθετείται φυσικώς εντός της κοινωνίας. 

Ό Σωκράτης δμως τοποθετείται εις ύψηλότερόν τι έπίπεδον. "Η σωκρα

τική ύπαρξις δέν εϊναι απλοϊκή, διότι έλαβε πεϊραν της προβληματικής της υπάρ

ξεως, του πώς βιωτέον. Ή άποψις αύτη της προσωπικότητος του Σωκράτους, ή 

εκ του δαιμονίου και της διδαχής απορρέουσα, ενοχλεί τους πολλούς. Ή «διδα

σκαλική» προσωπικότης του Σωκράτους είναι συγχρόνως και προβληματική. Ό 

Σωκράτης πειράζει τήν καθημερινήν ύπαρξιν, τον καθημερινον τρόπον του απλώς 

ύπάρχειν ούτος ζητεί το βάθος καΐ δεικνύει τα έφθαρμένα πρότυπα της ζωής. 

"Ενεκα τούτου οι πολλοί θυμούνται* 6τε τα εξωτερικά, κοινωνικά ερείσματα της 

ζωής «ξεθωριάζουν», το μίσος αυξάνει εις τήν καρδίαν των ανθρώπων. 

Ό «Εύθύφρων» αποσκοπεί εις το να συλληφθή δια του λόγου τί είναι το 

δσιον, το άγιον. Τούτο βεβαίως υποτίθεται δτι θα το έπιτύχη ò μάντις Εύθύ

φρων. Άλλ' ό Σωκράτης ματαίως αναμένει να διδαχθή παρά του Εύθύφρονος τί 

είναι καΐ τί δεν είναι δσιον εις δέ το τέλος του διαλόγου το νόημα της συζη

τήσεως συνοψίζεται εις το εξής : 

«ΛΓΰν δε εΰ οϊδα δτι σαφώς οϊει ε'ιδέναι τό τε δσιον καΐ μη. είπε ο#ν, ώ 

βέλτιστε Εύθύφρων, και μη απόκρυψη δτι αυτό ήγή. 

—Εις ανθις τοίννν, ώ Σώκρατες' ννν γαρ σπεύδω ποι, και μοι ώρα 

απιέναι. 

—Ola ποιείς, ώ εταίρε, απ ελπίδος με χαταβαλών μεγάλης απέρχη ήν 

εϊχον, ώς παρά σον μαθών τα τε δαια και μη και της προς Μέλητον γραφής 

απαλλάξομαι, ενδειξάμενος εκείνο) δτι σοφός ήδη παρ' Εύθνφρονος τα θεϊα γέγο-

να κάί δτι ονκετι υπ* αγνοίας αυτοσχεδιάζω ουδέ καινοτομώ περί αυτά, και δη 

και τον άλλον βίον δτι αμεινον βιωσοίμην» (Εύθ. 15ds—16a4). 

Οι πολλοί βεβαίως δέν έχουν γνώσιν περί τών θείων* άλλα και ό μάντις 

έχει μίαν θεολογίαν τόσον εσωτερικώς ασυνεπή ώστε να δέχεται δτι εις το κέν-

τρον του οντος αναφύεται έχθρότης, έρις, διαμάχη, διχοστασία. Ό Σωκράτης δέν 

εϊναι πρόθυμος να άποδεχθή αυτήν τήν άποψιν διό και προτιμά τον «αύτοσχε-

διασμόν». Ό αυτοσχεδιασμός και το καινοτομεϊν περί τών θείων πραγμάτων δέν 

είναι είδος παιδιας, ουδέ τρόπος δια τήν άσκησιν του λόγου και της κριτι

κής* τούτο καθίσταται δήλον εκ του δτ\. ό Σωκράτης τονίζει δτι θα προετίμα ό 

λόγος περί τών θείων να εϊναι σταθερός : 

«και δήτα τοϋτό μοι τής τέχνης εστί κοψότατον, δτι άκων ειμί σοφός' εβονλόμην 

1) Πρβλ. κρίσιν τοϋ Σωκράτους περί Μελήτου '· «εχεΐνος γάρ, ώς φηοιν, οϊδε τίνα τρό
πον οι νέοι διαφ&είρονται και τίνες οι διαφ&είροντες αντους* (Εύθύφρ. 2c 4—5). 
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γάρ äv μοι τους λόγους μενειν και άκινήτως ιδρϋσθαι μάλλον ή προς xfj Δαιδά

λου αοφία τα Ταντάλου χρήματα γενέσθαι» (Εύθ. lido—ei). 

Tò νόημα του σωκρατικού αυτοσχεδιασμού δέν είναι έριστικόν. Το σχεδιά-

ζειν είναι ή σωκρατική προβληματική* αΰτη, προτού λάβη τήν μορφήν επιχειρή

ματος τίνος, είναι υπαρξιακή, έχει σχέσιν προς το πώς δει ζην άμείνονα βίον. 

Ούτω ή παρατήρησις του Ρ. Friedländer επί του προκειμένου είναι ορθή' 

ούτος τονίζει δτι «we cannot miss the profound irony in these last words of So

crates, or the irony displayed by Plato in jaxtaposing the two indictments. «To 

lead a better life»—this is the note upon which Socrates concludes the conve

rsation. Thus there emerges, behind the search for a definition, the human agent 

whose life must be based upon reverence towards the deity. And at the end of 

the incoclusive chain of definitions, there looms the moral command and the 

•existential commitment of the self». * 

Εις τον «Λάχητα» διερευνάται ή έννοια της ανδρείας. "Η ανδρεία είναι ιδέα, 

της όποιας ή νοητική σύλληψις απαιτεί τήν σύνδεσίν της προς κατάστασίν τίνα 

της υπάρξεως. Ή ανδρεία είναι αρετή της ψυχής* ή εκδήλωσις της ανδρείας καθί

σταται προφανής εν τω πεδιω της μάχης. Έ ν τη μάχη ή ΰπαρξις τίθεται εν 

κινδύνω, ήτοι ή ΰπαρξις εν τη μάχη εμπλέκεται εις μίαν ό ρ ι α κ ή ν κ α τ ά 

σ τ α σ ί ν (Grenzsituation). 

Ό «Λάχης» δέν είναι μόνον μία νοητική ζήτησις περί της ανδρείας, άλλα 

ωσαύτως έ'χει πλούσιον περιβάλλον (context), όπερ διασαφεί το όπαρξιακον πε-

ριεχόμενον. 

Έ ν αρχή ομολογείται ή αποτυχία της αθηναϊκής πολιτικής ζωής έν σχέσει 

προς το έργον τής παιδείας (Λάχ. 179c2—d2). Οι διακεκριμένοι αθηναίοι πολΐται 

διέπραττον ευγενή κατορθώματα, άλλα δέν άπέδιδον τήν δέουσαν σημασίαν εις τήν 

παίδευσιν τών τέκνων των. 
e H βασική πολιτική αρχή τής αθηναϊκής πολιτικής ήτο ή δρασις, της 

οποίας έπακόλουθον ήτο ό επεκτατισμός. Οι περί τά δημόσια ασχολούμενοι άν

δρες άπεδεικνύοντο αμελείς ώς προς τήν παίδευσιν τών τέκνων των (Λάχ. 180b 

1—7)· Ό Λυσίμαχος, ό Μελησίας, ό Λάχης καί ό Νικίας, θεωρούμενοι ώς εκπρό

σωποι τής προπλατωνικής γενεάς, αναγνωρίζουν καί ομολογούν δτι δέν έπεδείχθη 

το πρέπον ενδιαφέρον δια το έργον τής παιδείας (Λάχ. 178a4—5,179c2—3). Τοΰτο 

εμμέσως αποτελεί καί καταδίκην τής δράσεως ώς πρώτης αρχής τής πολιτικής 

ζωής. e H δρασις αναφέρεται εις τα εξωτερικά πράγματα καί δέν στρέφει τον άν-

θρωπον προς εαυτόν* το έν «δπλοις μάχεσθαι» δέν αποτελεί σπουδαΐον είδος παι

δείας, άλλως οι Λακεδαιμόνιοι θα ύπερεΐχον πάντων τών εθνών (Λάχ. 182e— 

L83a2). Ή ομολογία αΰτη παρέχει εις τον Σωκράτη τήν εύκαιρίαν να θέση εξ 

αρχής το έργον τής παιδείας, να θεμελίωση τήν παιδείαν επί ορθών βάσεων. Κατά 

1) "Αλλοις λόγοις, οδτος ευρίσκει δτι πέρα τών ζητήσεων έν τώ «Εύθύφρονι» περί του 
οσίου δυνάμεθα νά ί'δωμεν το κεντρικον θέμα περί της υπάρξεως περί του πώς βιωτέον 
(P. F r i e d 1 ä n d e r, ένθ' άν., II, σ. 91). 
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τον Σωκράτη ή παιδεία πρέπει κυρίως να είναι θεραπεία της ψυχής. Οί συνομιλη-

ταΐ του Σωκράτους πρέπει να στραφούν προς εαυτούς, έάν θέλουν να αντιληφθούν 

την ύπο του Σωκράτους θεμελίωσιν της παιδείας (Λάχ. 185d5-e6, 185as—7). Ή 

φύσις της παιδείας είναι τοιαύτη ώστε να άπαιτή άνάμνησιν, ζήτησιν περί της 

ψυχής, έσωτερικον προβληματισμόν. Ή αρετή δέν διδάσκεται ύπό τίνος επιτη

δείου περί την χρήσιν τών δπλων, ειμί μόνον ύπο διδασκάλου τεχνικού περί τήν 

θεραπείαν τής ψυχής (Λάχ. 185β4). Διό και ό Νικίας ομολογεί δτι «έμοί μεν οΰν 

ουδέν αηθες οΰδ* αΰ άηδες ύπο Σωκράτους βασανίζεσθαι, άλλα καί πάλαι σχε

δόν τι ήπιστάμην οτι ου περί τών μειρακίων ήμϊν δ λόγος εσοιτο Σωκράτους πα

ρόντος, άλλα περί ημών αυτών» (Λάχ. 188b4-C2). Ή στροφή προς εαυτόν «ïvat 
καλή αρχή δια τήν ορθήν άντίληψιν του έργου τής παιδείας καί ουχί ή συζήτησις 

περί το εν δπλοις μάχεσθαι. "Ο εν δπλοις τεχνικός δέν δύναται να διδάξη τήν 

άνδρείαν. *0 Σωκράτης δύναται να διδάξη τ^ν άνδρείαν, διότι ε ί ν α ι ανδρείος. * 

Ή αρετή λοιπόν τής ανδρείας «ενυπάρχει» εις τον Σωκράτη καί τον Λά-

χητα, διότι ούτοι μετέχουν αυτής δια τής διαπράξεως καί βιώσεως γενναίων κα

τορθωμάτων. Οί άλλοι συνομιληταί του Σωκράτους πρέπει να έλθουν είς εαυτούς» 

να προβληματισθούν καί αισθανθούν αναλόγως, ίνα αντιληφθούν τί εστίν ανδρεία. 

Ή ουσία λοιπόν τής ανδρείας δέν αποκαλύπτεται, ειμή μόνον δταν υπάρξη ή 

αναγκαία προσέγγισις τής ύ π ά ρ ξ ε ω ς προς δ,τι πράγματι υπάρχει, προς τήν 

ο υ σ ί α ν. Έ ξ αυτής τής έπόψεως θεωρούμενοι ό Νικίας καί ό Λάχης ευρίσκον

ται είς διάφορον έπίπεδον (status) αυτογνωσίας καί προσεγγίσεως προς τήν άν

δρείαν. Ό Νικίας, ευρισκόμενος εις ύψηλότερόν τι έπίπεδον, λέγει προς τον Λά-

χητα δτι «συ μεν οΖν μοι δοκεϊς ως αληθώς άνθρώπειον πράγμα εργάζεσθαι ούδε 

προς σαυτον βλέπειν αλλά προς τους άλλους» (Λάχ. 200as-b2). Διό καί ή άπο-

ρητική κατάστασις του Νικίου είναι γνησιωτέρα. 

Ούτω ό «Λάχης» προχωρεί εκ τής έξωτερικότητος προς τον έσω άνθρω-

πον* εκ τής διδαχής περί του εν δπλοις μάχεσθαι προς κτήσιν τής ανδρείας, προς 

το αίτημα προς θεραπείαν τής ψυχής. e H περί τής άνδρείαν άντίληψις απαιτεί 

κατά πρώτον γνησίαν προβληματικήν τής υπάρξεως καί φροντίδα περί τής ψυ

χής. Έάν αϊ ύπαρξιακαί αύται καταστάσεις δέν δημιουργηθούν, τότε ή ουσία τής 

ανδρείας δέν είναι δυνατόν να άποκαλυφθή. *0 δρόμος προς τήν ο ύ σ ί α ν διέρ

χεται δια τής υ π ά ρ ξ ε ω ς , ήτις ίσταται θαυμάζουσα προ του υπερβατικού. 

Είς τον «Κρίτωνα» παρατηροΰμεν τήν δοκιμασίαν τής υπάρξεως ώς αυτή 

έρχεται αντιμέτωπος προς τίνα ό ρ ι α κ ή ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν . Τοιαύτη κατά

στασης είναι ή του θανάτου. Ή υπαρξις δείκνυται εν τή κρισίμω στιγμή του 

πειρασμού. Ό Κρίτων εκπροσωπεί το πνεύμα του πειρασμού. Ούτος λέγει δ,τι 

θα έλεγον οί πολλοί. Ό Σωκράτης συζητεί προς τον πειρασμον καί μετά του 

έαυτοΰ του. 'Αμφότεροι οί «διάλογοι» ούτοι είναι καθαρώς υπαρξιακοί. 

Ό Σωκράτης δέν είναι είς δογματικός άνθρωπος· ή προσωπικότης του δέν 

1) P. F r i e d 1 a n d e r, ϊνθ' άν., II, σ. 41. 
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«ΐναι μονολιθική, διότι ούτος δεν αρνείται νά συζήτηση προς το πνεύμα του πει

ρασμού, δστις εν εσχάτη αναλύσει εν ήμΐν έστι. "Ο,τι ό Σωκράτης δέχεται εις το 

παρελθόν είναι δμοιον άλλ' ουχί ταυτόσημον προς β,τι δέχεται κατά τήν συζή

τησιν προς το πνεύμα του πειρασμού : «τους δη λόγους ους εν τω έμπροσθεν έλε-

γον ου δύναμαι νυν έκβαλειν, επειδή μου ήδε ή τύχη γέγονεν, άλλα σχεδόν τι 

Όμοιοι φαίνονται μοι καΐ τους αυτούς πρεσβεύω και τιμώ οϋσπερ και πρότερον» 

(Κρίτων. 46b6-ci). 

Δια τίνα λόγον ό Σωκράτης λέγει δτι τά αποδεχόμενα υπ' αύτοΰ εις το 

παρελθόν φαίνονται σχεδόν ως δμοια και νυν ; 

Ό Σωκράτης ευρίσκεται εν τη φυλακή, ή ημέρα του θανάτου του πλησιά

ζει* το βλον λοιπόν πρόβλημα πρέπει να έξετασθή υπ' αυτήν τήν προοπτικήν. Ή 

στιγμή του πειρασμού χρωματίζει νυν διαφόρως τάς προηγουμένας απόψεις. "Η 

ύπαρξις εν τη στιγμή της οριακής καταστάσεως προσλαμβάνει βαθύτητα, άλλα 

συγχρόνως και ταραχήν. Έ ν τη τοιαύτη κρισίμω στιγμή το έρεισμα της σω

κρατικής υπάρξεως είναι ό λόγος' ό λόγος παρέχει βέβαια τίνα στηρίγματα, άλλ' 

απαιτείται και ύπαρξιακόν τι δόγμα. Τοΰτο εις τήν προκειμένην περίπτωσιν είναι 

ή πίστις δτι «ουδέ άδικούμενον άρα άνταδικεϊν» (Κρίτων. 49bio-n). 

Δια του λόγου καί της πίστεως αυτής è Σωκράτης απορρίπτει τάς γνώμας 

των πολλών. Περαιτέρω 6 Σωκράτης συνομιλεί προς τον εαυτόν του. Ή προσω-

ποποίησις των νόμων είναι μεν καλλιτεχνικον εφεύρημα άλλα και εκφρασις ενός 

δραματικού διαλόγου συμβαίνοντος έν τω Σωκράτει. Ό διάλογος πρέπει να είναι 

εσωτερικός, διότι ή ύπαρξις, μετά τήν άπόρριψιν της γνώμης τών πολλών, ζητεί 

βαθύτερα στηρίγματα. Ό λόγος καί το δόγμα παρέχουν ύπαρξιακήν βεβαιότητα, 

άλλ' δ εσωτερικός διάλογος εντείνει ταύτην δια της ειρωνείας. Ό Σωκράτης νυν 

γελοιοποιεί το απλώς ζην καί ισχυροποιεί τήν ύπαρξιακήν του βεβαιότητα. 

Οί νόμοι είναι δυνατόν νά είπουν εις τον φυγάδα Σωκράτη : «αλλ' έκ μεν 

τούτων τών τόπων άπαρεΐς, ήξεις δε εις Θετταλίαν παρά τους ξένους τους Κρί

τωνος ; εκεί γαρ δη πλείστη αταξία καί ακολασία, και ϊσως αν ήδεως σον ακονειν 

ώς γελοίως εκ τον δεσμωτηρίου απεδίδρασκες σκευήν τέ τίνα περώέμενος, ή 

διφθέραν λαβών ή άλλα ola δη ειώθασιν ένσκευάζεσθαι οι άποδιδράσκοντες, καί 

το σχήμα το σαυτοϋ μεταλλάξας' ότι δέ γέρων άνήρ, σμικρόν χρόνου τω βίω 

λοιπόν δντος ώς το εικός, έτόλμησας οντω γλίσχρως επιθνμεΐν ζην νόμονς τους 

μέγιστους παραβάς . . ; » (Κρίτων 53di—C2). 

Οΰτω εις τον «Κρίτωνα» ή Σωκρατική ΰπαρξις αντιμετωπίζει δι' επιχειρη

μάτων τήν κρίσιμον στιγμήν του θανάτου" ή ΰπαρξις αιωρείται καί ζητεί βεβαιό

τητα έν τη στιγμή ταύτη, ην καί λαμβάνει τη δυνάμει του λόγου. Καί είς τον 

«Κρίτωνα» δηλαδή ή ύπαρξις καί ή ουσία συγκλίνουν επί το αυτό. 

Έ ν τω «Χαρμίδη» το ύπαρξιακόν κλίμα εμφανίζεται έν τη αρχή ήδη δια 

του ερωτήματος του Χαιρεφώντος : «Tjß Σώκρατες πώς έσώθης έκ της μάχης ;» 

(Χαρμ. 153b4). Ή άπάντησις του Σωκράτους είναι ιδιόρρυθμος καί ασαφής : 

«Οντωσί, έφην, ώς συ όρ£ς» (Χαρμ. 153b7—e). 

Ό Σωκράτης διεκρίθη έν τη μάχη της Ποτίδαιας (Συμπ. 220d—221a), 
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άλλ' ούδεν περί τούτου λέγει εν τω διαλόγω. Τοΰτο βεβαίως έχει τον λόγον του,, 

επειδή αϊ βιωθεΐσαι ύπαρξιακαΐ στιγμαί δεν είναι δυνατόν να μεταδοθούν εις 

τους άλλους. Ωσαύτως ό Σωκράτης θέλει να μεταβή εκ του ερωτήματος «πώς 

εσώθης έκ της μάχης ;» εις τα ιδικά του ερωτήματα περί της φιλοσοφίας καΐ 

περί τών νέων (Χαρμ. 153d3 5). 

Ή μάχη είναι άγων άλλα και ό λόγος εϊναι αγώνισμα. "Η μάχη είναι 

οριακή κατάστασις δια τον άνθρωπον* το αυτό συμβαίνει καΐ εις τήν περίπτωσιν 

του γνησίως φιλοσοφείν. Ό παραλληλισμός αυτός δεν είναι μόνον δραματικον 

εφεύρημα του διαλόγου άλλα καΐ συσχέτισις της φιλοσοφικής έρεύνης προς το 

ύπαρξιακον νόημα της ζωής. Δια τοΰτο και ή παρατήρησις του Friedländer επί 

του προκειμένου είναι ορθή : 

«In the «Charmides» we are shown, in and through the person ot Socrates, 

how sophrosyne, whicn is our topic, is joined with the seemingly opposite charac

teristic of courage. The conceptual inquiry would take place in a void if it were 

not grounded in «existence». Thus, the search in the nature of sophrosyne is 

grounded in the living reality of Socrates who is the prototype of sophrosyne— 

yet more than sophrosyne only». 1 

Εις το τέλος δε του διαλόγου καθίσταται φανερον δτι ή ζήτησις περί του 

ορισμού της σωφροσύνης σκοπεί εις το να υπηρέτηση τον βίον. Ό λόγος και ή 

ύπαρξις συνδέονται προς το ζητήσαι τον ορθόν τρόπον του ζήν. Ό λόγος δεν είναι 

άναγκαίως άντίθετόν τι προς τήν ύπαρξιν. Ή ύπαρξις είναι ή ύπόστασις του 

λόγου. Υπάρχει λοιπόν αμοιβαία σχέσις μεταξύ τούτων. 

Έ ν τω «Εύθυδήμω» το θέμα της υπάρξεως συνδέεται προς το της παιδείας. 

Ό Σωκράτης σέβεται τήν ΰπαρξιν του Κλεινίου, τήν ύπαρξιν παντός νέου άνθρω

που. Οι σοφισταί Εύθύδημος και Διονυσόδωρος διδάσκουν τήν άρετήν. Ό Σω

κράτης παρακαλεί αυτούς να διδάξουν τον Κλεινίαν τήν άρετήν, ϊνα διακριθη 

έν τ φ βίω. 

*0 Εύθύδημος ήρχισε να έρωτα τον Κλεινίαν : «πότερο* εϊσι τών ανθρώπων 

οι μανθάνοντες, οι σοφοί ή οι αμαθείς ;» (Εύθυδ. 275d4-s). Το ερώτημα τοΰτο 

είναι μεγάλον και δυσχερές. Ό Κλεινίας ταράττεται καί ό Διονυσόδωρος λέγει 

εις τον Σωκράτη δτι οιαδήποτε άπάντησις του νέου θα άπορριφθή. 'Ακολουθεί 

μετά ταΰτα ή σοφιστική έπίδειξις, ένθα δείκνυται το σοφιστικον ήθος (Εύθυδ. 

276a 3—e). Οι σοφισταί χρησιμοποιούν μόνον τον άπεξηραμένον καί άποκεκομμέ-

νον του υπαρξιακού βάθους λόγον. Βεβαίως οι πολλοί επαινούν τους σοφιστάς, 

άλλα ό Σωκράτης καί οι άλλοι σπουδαίοι είναι «εκπεπληγμένοι». Ό σοφιστής 

περιπαίζει τήν ψυχήν, τήν ύπαρξιν του παιδευομένου, του Κλεινίου. Ούτος είναι 

ανέραστος καί ουδόλως λογίζεται τήν μοναδικότητα του μαθητού του. Το άγροΐκον 

του σοφιστου ουδόλως εκλείπει προ της έρυθριάσεως του χρηστού Κλεινίου, διό 

καί «οι σοφισταί δεν βλέπουν τον Κλεινία σαν σώμα. Μπορεί να τον βλέπουν σαν 

1) P. F r i e d 1 ä n d e r, ί?νθ' άν., Il, σ. 69. 
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σάρκα—τους ξεφεύγει δμως ή συγκεκριμένη κι' αναντικατάστατη ύπαρξη του, πού 

μόνο ό έρως αποκαλύπτει». χ 

Δια τον σοφιστήν υπάρχουν μόνον αϊ ανώνυμοι μαζαι των εραστών. Διά τον 

πλατωνικον Σωκράτη υπάρχει ή συγκεκριμένη ύπόστασις του μαθητού. Ό σω

κρατικός διάλογος απευθύνεται προς την μοναδικότητα της υπάρξεως. « Ό Πλά

των δεν συνηθίζει να κρίνη μιά σκέψη ανεξάρτητα άπο την ύπαρξη και το ήθος 

εκείνου, πού την κάμνει». 2 

Έ ν τω «Πρωταγόρα» ό Σωκράτης αντιμετωπίζει τον Πρωταγόραν ώς προς 

το εάν ή αρετή είναι διδακτή. Αι ψυχαί τών νέων δέον να παιδευθουν κατά τον 

κατάλληλον τρόπον. Ό νέος, ώς εικός, βλέπει κατά πρώτον την κοινωνικοπολι-

τικήν 8ψιν τών πραγμάτων. Ούτοι έλκονται πως ύπο τών σοφιστών, διότι οι σο-

φισταί έχουν έντυπωσιακήν έμφάνισιν, Ό Σωκράτης, έν αντιθέσει προς τους σο-

φιστάς, έχει όρθήν τοποθέτησιν του έργου της παιδείας. Ούτος λέγει προς τον 

νέον : «οϊσθα είς όίόν τίνα κίνδννον ε"ρχη ύποθήσων τήν ψυχήν ; ή ει μεν το σώμα 

έπιτρέπειν σε έδει τω διακινούν ενόντα ή χρηστον αυτό γενέσθαι ή πονηρόν, πολλά 

αν περιεσκέψω εϊτ επιτρεπτέον εϊτε ου, και εις σνμβουλήν τους τε φίλους αν 

παρεκάλεις και τους οικείους σκοπούμενος ημέρας συχνάς' δ δε περί πλείονος τον 

σώματος ήγη, τήν ψυχήν, καΐ εν φ πάντ εστίν τα σα ή εϋ ή κακώς πράττειν, 

χρηστού ή πονηρού αύτοϋ γενομένου, περί δε τούτου ούτε τω πατρι ούτε τω 

άδελφώ επεκοινώσω ούτε ημών τών εταίρων ούδενί, εϊτ' επιτρεπτέον εϊτε και ού 

τφ αψικομένω τούτω ξένω τήν σήν ψυχήν» (Πρωταγ. 313ai-b2). 

*0 Σωκράτης καί ό Πρωταγόρας συγκρούονται ώς προς το έργον της παι

δείας καΐ ώς προς διδακτον ή μή της αρετής. Ή σύγκρουσις αύτη δεν οδηγεί 

εις θετικον αποτέλεσμα, είς δέ το τέλος του διαλόγου παρατηρείται προς τούτοις 

αντιστροφή τών θέσεων έκατέρου. "Η αντιστροφή αύτη δεικνύει το ασθενές της 

σοφιστικής θέσεως, άλλ' ωσαύτως εγκλείει και κίνδυνόν τίνα δια το άτομον και 

τήν κοινωνικήν ζωήν. Ό Σωκράτης σχολιάζων τούτο παρατηρεί : «εγώ οϋν, ω 

Πρωταγόρα, πάντα ταύτα καθορών άνω κάτω ταραττόμενα δεινώς, πασαν προ-

ϋυμίαν εχω καταφανή αυτά γενέσθαι, και βουλοίμην αν ταύτα διεξελθόντας ημάς 

έξελθε tv και επί τήν άρετήν δτι εστίν, και πάλιν επισκέψασθαι περί αύτοϋ εϊτε 

διδακτον εϊτε μή διδακτόν, μή πολλάκις ημάς ό Έπιμηθεύς εκείνος και εν τ# 

σκέψει σφήλη έςαπατήσας, ώσπερ και έν τη διανομή ήμέλησεν ημών, ώς φής σύ. 

ήρεσεν οϋν μοι έν τω μύθω 6 Προμηθεύς μάλλον του Έπιμηθέως' φ δρώμενος 

εγώ και προμηθούμενος ύπερ τοϋ βίου τοΰ εμαντοϋ παντός πάντα ταϋτα πραγμα

τεύομαι». (Πρωταγ. 361c2-ds). 

Ό Σωκράτης προμηθεΐται τά μέγιστα υπέρ του εαυτού βίου. "Η σωκρατική 

1) Δ. Κ α π ε τ α ν ά κ η « Ό «Εύθύδημος> ή μια φιλοσοφική προμύηση', έν Άρχείφ 
ιής φιλοσοφίας και ϋ>εωρίας τών ετιστηαών, 1937, σ. 457. 

2) Δ. Κ α π ε τ α ν ά κ η , ένθ' άν., σ. 459. Ό Δ. Καπετανάκης, τελών ύπο τήν έπίδρα-
σιν της φιλοσοφίας τοΰ Κ. Jaspers, αναγνωρίζει έν τω πλατωνικφ έργω τήν ύ π α ρ ξ ι α-
κ ή ν α τ ο μ ι κ ό τ η τ α καί εκφράζει τοϋτο μυθικώς διά τών δρων «έρως και σώμα». 
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αΰτη φροντίς είναι τι ύπέρτερον της β ι ο μ ε ρ ί μ ν η ς και της ά ν θ ρ ω π ο -

μ ε ρ ί μ ν η ς . 'Ομοιάζει σχεδόν προς τήν κ α θ α ρ ά ν μ έ ρ ι μ ν α ν (Sorge)' 

Ή Σωκράτης, εις το τέλος του διαλόγου αναφερόμενος πάλιν εις τον μΰθον του 

Πρωταγόρου, δεν είναι ικανοποιημένος έκ της άνακαλύψεως των αναγκαίων εξω

τερικών συνθηκών δια το ζην, άλλα διατελεί εν υπαρξιακή προβληματική, εν άπο-

ρητική καταστάσει. Οδτος ενδιαφέρεται «πώς δει τήν ϋπαρξιν κοσμηθήναι» 

(Πρωταγ. 321cl-2). 

Ό Έπιμηθεύς αντιπροσωπεύει το ύ π ό β α θ ρ ο ν της πραγματικής με

ρίμνης. "Η έπιμηθεϊκή διανομή των πραγμάτων δέν φθάνει μέχρι του γνησίως 

ανθρωπίνου. Ό Έπιμηθεύς περιέχεται εις άδιέξοδον (άπορίαν) ως προς το πώς 

να λύση το πρόβλημα της βιομερίμνης. Τούτο επιτυγχάνεται δια της πρακτικής 

σοφίας καΐ του πυρός (Πρωταγ. 321cU-e3). 'Αλλ* ή βιομέριμνα άγει εις κατα-

στροφήν (Πρωταγ. 322bg), εάν δέν άναχθή εις τήν άνθρωπομέριμναν, ήτις τελεΐ 

υπό τήν έπιστκσίαν του Διός. Ή κατάστασις τής άνθρωπομερίμνης πραγματου-

ται διά τής μετοχής τών ανθρώπων εις τήν δίκην καΐ αιδώ (Πρωταγ. 322ds). 

Ό δέ Σωκράτης είναι νυν (είς το τέλος του διαλόγου) φύσεως προμηθεϊκής 

(Πρωταγ. 361d2-3), άλλα δέν κείται επί του αύτου επιπέδου μετά του Προμη-

θέως του μύθου. Οδτος άγαπα τήν προμηθεϊκήν σκέψιν (Πρωταγ. 321cg). Ό 

Σωκράτης προβληματίζεται περί δσα ό Προμηθεύς και Ό Ζευς εξέθεσαν εν τώ 

μύθω, άτινα έχουν ανάγκην επεξεργασίας. 

Ούτω ή σωκρατική μέριμνα κείται είς ύψηλότερόν τι έπίπεδον, είναι άπορη-

τική μέριμνα εν σχέσει προς το ύπαρξιακώς δεδομένον, προς τήν ύπαρξιακήν 

διάστασιν του εγώ. 

Το θέμα τής υπάρξεως συζητείται πάλιν είς τον «Άλκιβιάδην Ι» είς το 

σημεΐον δπου επιχειρείται διάκρισις μεταξύ του άγαθοΰ και του ωφελίμου (Άλκ. 

115ai—116a). Ό 'Αλκιβιάδης ισχυρίζεται δτι ένιαι τών «αγαθών» πράξεων μας 

είναι κακαί. Ό Σωκράτης δια καταλλήλου παραδείγματος έρωτα, εάν είναι αγαθή 

πραξις το βοηθεΐν φίλον κινδυνεύοντα εν τώ πεδίοι τής μάχης, καίτοι είναι πιθα

νόν ή πράξις αΰτη να σημαίνη και τήν άπώλειαν τής ζωής του βοηθουντος, ή 

εάν είναι αγαθόν ή έγκατάλειψις τούτου. Ό βοηθών τον φίλον εν τη κρισίμω 

στιγμή τής μάχης δεικνύει άνδρείαν, άλλα δια τούτου εκθέτει έν κινδύνω τήν 

έαυτοΰ ζωήν. Ή συζήτησις αύτη περί τήν έννοιαν τής ανδρείας γίνεται, κατά 

τον Σωκράτη, ίνα ένθυμηθή ό 'Αλκιβιάδης τήν έαυτοΰ «άρετήν» (ήτοι τήν τι

μήν, φιλοδοξίαν). "Η έγκατάλειψις του φίλου δεικνύει δειλίαν, άλλα διασφαλίζει 

το άτίμως καί απλώς ζήν είς τον έγκαταλείποντα τον φίλον. Ή υπαρξις λοιπόν 

ενταύθα ευρίσκεται προ του διλήμματος : του ζήν απλώς ή του διακινδυνεύειν 

τήν εαυτού ζωήν ώστε να μή άποκλείηται το θνήσκειν. Είναι λοιπόν αναγκαίο ν 

να διακριθή ή νπαρξις τής ζωής. Ή ζωή δέν έχει προοπτικήν, ενώ ή υπαρξις 

ενέχει τήν προοπτικήν καί δυνατότητα περί του ζήν βελτίονα βίον, ό δέ βελτίων 

βίος πραγματουται δια τής αρετής. Ό 'Αλκιβιάδης άπαντα : «ovôè ζήν αν εγώ 

δεξαίμην δειλός ων» (Άλκ. Ι, 115d7), καί θεωρεί το δειλώς ζήν ώς ϊσον τω 

θανάτφ. 
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'Υπάρχει λοιπόν και εν τφ «'Αλκιβιάδη Ι» μία τ&σις υπερβατική καΐ Sta-

κρισις του ζην από του νπάρχειν. Ωσαύτως παρατηρείται σχέσις τις μεταξύ της 

υπάρξεως καΐ της ουσίας. *Η ουσία είναι ή προοπτική της υπάρξεως (έν τη προ

κειμένη περιπτώσει πραγματουμένη δια της αρετής της ανδρείας). 

Έ ν τφ «Ιππία τφ Μείζονι» παρατηρείται μία διαλεκτική σχέσις μεταξύ 

τών στοιχείων της σωκρατικής ψυχής. Ά φ ' ενός υπάρχουν οι πολλοί καί αϊ δόξαι 

των ώς καί οι σοφισταί' τούτων αί θέσεις αντανακλώνται πως έν τη ψυχή του 

Σωκράτους. Ά φ ' ετέρου υπάρχει ό «μέρμερος» άνθρωπος (Ίππ. Μείζ. 299ei-4> 

289β7-8) δστις πάντοτε ζητεί επιχειρήματα καί είναι κατά τίνα τρόπον εταίρος 

καί δεσπότης του Σωκράτους. Ή διαλεκτική αυτή άντίθεσις τών στοιχείων της 

προσωπικότητος του Σωκράτους παρατηρείται, δταν ή ζήτησις είναι περί τών 

σπουδαιότατων προβλημάτων τής ζωής. Τοΰτο διαφαίνεται εκ του τέλους του 

•διαλόγου, ένθα λέγονται τα εξής : 

«Λέγετε γάρ με, απερ καί σν νυν λέγεις, ώς ηλίθια τε και σμικρά και ού-

δενός άξια πραγματεύομαι' έπειδάν δέ αϋ αναπεισθεϊς ύπο υμών λέγω απερ ύμεϊς, 

ώς πολύ κράτιατόν εστίν οϊόν τ* είναι λόγου εϋ και καλώς καταστησάμενον πε-

ραίνειν έν δικαστηρίω ή έν αλλω τινι συλλόγω, υπό τε άλλον τ« ων τών ένθάδε 

και υπό τούτον τον ανθρώπου τον αεί με ελέγχοντος πάντα κακά ακούω. Καί 

γάρ μοι τυγχάνει εγγύτατα γένονς ων και έν τω αύτω οίκων έπειδάν ούν εΐ-

<τέλθω οϊκαδε είς έμαντον καί μου άκούση ταϋτα λέγοντος, έρωτα ει ουκ αίσχύ-

νομαι τολμών περί καλών επιτηδευμάτων διαλέγεσθαι, οϋτω φανερώς έξελεγχό-

μενος περί τοΰ καλοϋ δτι ονδ' αυτό τοντο δτι ποτέ έστιν οϊδα. «Καίτοι πώς σν 

εϊση», φησίν, «ή λόγον δστις καλώς κατεστήσατο ή μη, ή αλλην πραξιν ήντινοϋν, 

το καλόν άγνοών ; και οπότε οϋτω διάκεισαι, οϊει σοι κρείττον είναι ζην μάλλον 

rj τεθνάναι» ; σνμβέβηκε δη μοι, δπερ λέγω, κακώς μεν υπό υμών άκούειν και 

όνειδίζεσθαι, κακώς δε υπ εκείνου, άλλα. γαρ Ισως άναγκαϊον ύπομένειν ταύτα 

πάντα' ουδέν γαρ άτοπον ει ώφελοίμην» (Ίππ. Μείζ. 304c—e6). 

Ενταύθα ή νπαρξις αναδύεται, εκ τής διαλεκτικής τών στοιχείων τής ψυ

χής, ώς ύπόστασις. Το έγώ απευθύνει προς τον Σωκράτη το ερώτημα : «καί 

ύπότε οϋτω διάκεισαι, οϊει σοι κρείττον είναι ζην μάλλον ή τεθνάναι;» Ή άγνοια 

περί τών σπουδαίων έν τφ βίω πραγμάτων στερεί τήν ζωήν τής άξιας της. Ή 

υπαρξιακή αγωνία (Angst) περί τα σπουδαία ερωτήματα τής ζωής εισάγεται εν

ταύθα. "Η υπαρξις απορεί, κλονίζεται, άγωνιςί, * υποφέρει, άλλα ϊσως «άναγκαϊον 

ύπομένειν ταϋτα πάντα» ( Ί π π . Μείζ. 404e ye)· 

Ό Πλάτων δέν θεωρεί ώς άνευ αξίας τας έσωτερικάς ταραχάς τής σωκρα-

1) ΈπΙ τοΰ προκειμένου αληθεύει ή παρατήρησις τοΰ Kierkegaard, δστις λέγει : «The 
Socratic ignorance is the expression for the objective uncertainty ; the inwardness 
of the existing individual is the truth . . . the Socratic ignorance is an analogous 
to the category of the absurd» (S. K i e r k e g a a r d , Concluding unscientific 
postscript to the «Philosophical fragment», έν A Kierkegaard anthology, έξέδ. R. Bretall 
the Modern Library, N. York 1936, σ. 236). 
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τικής ψυχής. "Ο υπαρξιακός άγων λαμβάνει μεγάλην σημασίαν. Ώ ς προς δε το· 

πρόβλημα περί του πώς θα ευρέθη δ ορθός τρόπος βίου γίνεται ή ύποδήλωσις δτι 

ή λύσις του θα εύρεθή δια της παρουσίας της Ιδέας, δια της συσχετίσεως της 

υπάρξεως και της ουσίας. 

Την διαλεκτικότητα των στοιχείων της ψυχής εν σχέσει προς την ϋπαρξιν 

καΐ την ούσίαν δυνάμεθα να παρομοιάσωμεν προς ζυγον του οποίου το Ιν σκέλος 

παριστίϊ. τάς δοξολογικάς καταστάσεις τής ψυχής, το άλλο τον λόγον, ή δέ βάσις 

αύτου την βπαρξιν. Ή έπίτευξις τής ισορροπίας αντιπροσωπεύεται δια τής Ιδέας. 

Οοτω ή ΰπαρξις και ή Ιδέα τείνουν να καταστούν οι πόλοι τής ατομικής και τής. 

πολιτικής ζωής, διότι ή περί του καλοΰ κρίσις—περί δ ασχολείται ό «Ιππίας 

Μείζων»—δεν είναι μόνον εν αίσθητικον θέμα άλλ' ωσαύτως ηθικόν και πολι-

τικόν, διότι τίθεται εμμέσως το γενικώτερον πρόβλημα περί τής έγκυρότητος τών 

ηθικών, αισθητικών και πολιτικών κρίσεων. 

Έ ν τω «Γοργία», βστις είναι ό πλέον δυναμικός διάλογος τής πρώτης πε

ριόδου, συζητείται το θέμα τής υπάρξεως. Το σημαντικόν έν τω «Γοργία» ερώ

τημα είναι το «πώς βιωτέον ;». 

Ή ΰπαρξις αντιμετωπίζει έν τω βίω το πρόβλημα τής εκλογής, χαρακτη

ρίζεται υπό τής δ υ ν α τ ό τ η τ ο ς , ήτις εκφραζόμενη ως πορεία άπο τής μιας 

καταστάσεως εις τήν άλλην δεικνύει τήν έλευθερίαν έν τω πλαισίω τής οποίας ή\ 

ΰπαρξις αιωρείται. Άλλα πάσα άνευ σκοπού κίνησις και πορεία είναι εν άτακτον· 

γίγνεσθαι, μία άλογος μεΐξις δυνάμεων. "Η ψυχή ωσαύτως είναι εν πεδίον δυνά

μεων ών ό σκοπός πρέπει να καθορισθή, άλλως ή ΰπαρξις καί ή κοινωνία οδη

γούνται εις τήν καταστροφήν. 

Πώς δέ είναι δυνατόν να δοθή άπάντησις εις το αγωνιώδες δια τήν ΰπαρξιν» 

ερώτημα : «πώς βιωτέον» ; Τοΰτο εϊναι δυνατόν να γίνη δια του λόγου. Ή αρχή 

του «Γοργίου» εϊναι χαρακτηριστική του δλου πνεύματος του διαλόγου τούτου : 

«ΚΑΛ. Πολέμου καί μάχης φασϊ χρήναι, ώ Σώκρατες, ούτω μεταλαγχάνειν.. 

ΣΩ. Άλλ' ή, το λεγόμενον, κατόπιν εορτής ήκομεν καί ύστεροΰμεν ; 

ΚΑΛ. Και μόλα γε αστείας εορτής' πολλά γαρ καί καλά Γοργίας ήμϊν 

ολίγον πρότερον επεδείξατο. 

ΣΩ. Τούτων μέντοι, ώ Καλλίκλεις, αίτιος Χαιρεφών δδε, εν αγορά άναγκά-

σας ήμας διατρΐψαι» (Γοργ. 447al—8). 

Ό Σωκράτης δέν έπρόλαβε να ϊδη τήν υπό του Γοργίου έπίδειξιν, καθ' ην 

ό Γοργίας «πολλά και καλά επεδείξατο». Άλλ' ό διάλογος μεταξύ του Σωκρά

τους, Γοργίου, Πώλου καί Καλλικλέως δέν είναι έπίδειξίς τις άλλ' αιγών. Ή υπαρ

ξις ευρίσκεται εκτεθειμένη έν κινδύνω καί πρέπει να αύτοβεβαιωθή. 

Κατά πρώτον ό Σωκράτης παρακαλεί τον Χαιρεφώντα να ερώτηση τον-

Γοργίαν «δστις εστίν» (Γοργ. 447d 1). Ό Χαιρεφών έρωτγ τον Σωκράτη τί εν

νοεί δια του ερωτήματος αύτοΰ. 

Το σωκρατικον ερώτημα εϊναι σκοπίμως γενικόν, διότι το άκαθόριστον χα

ρακτηρίζει την ΰπαρξιν του Γοργίου. Διότι, εάν ή τέχνη ως Ιν μέσον εκφράσεως 

τών ποιοτήτων τής ψυχής εϊναι χρήσιμος προς διακρίβωσιν τής υφής τών δυνά-



- 7 5 -

μεων της ψυχής, ή του Γοργίου τέχνη, συνισταμένη εις το δίδειν άπόκρισιν εις 

παν ερώτημα, είναι αμφιβόλου υποστάσεως. Ή ψυχή του Γοργίου είναι δοξολο-

γικής υφής καΐ ό ρήτωρ είναι κατά τίνα τρόπον μία ακαθόριστος οπαρξις. Ή 

τέχνη και ή οπαρξις συνδέονται στενώς καί ή περί της πρώτης έκτίμησις είναι 

έγκυρος πως καί δια τήν δευτέραν. Ό βίος του ρήτορος είναι υπαρξιακής υφής 

καί ό Πλάτων επιδιώκει να έκφέρη κρίσιν περί τούτου καί ήτις θα είναι άλλωστε 

έγκυρος καί περί των άλλων τρόπων ζωής, ως ό του μικροπολιτικού καί του 

σοφιστου. 

"Η οπαρξις, άντιμετωπίζουσα το πρόβλημα : «ει το ζην μέν έστιν κατθανεϊνΤ 

το κατθανεϊν δε ζην ;» (Γοργ. 492e 10-11), πρέπει να άφίση τήν δοξολογικήν κα-

τάστασιν μιας πιθανής υπαρξιακής ζωής ως προς αυτό καί να προσέξη το υπό 

του λόγου προβαλλόμενον πρότυπον βίου. 

Έ ν τη περιπτώσει ταύτη αληθής τέχνη θα είναι ή ένισχύουσα τήν ΰπαρξιν 

προς μίαν τοιαύτην ζωήν. Άλλ' ομοίως καί ή κοινωνία, βασιζόμενη επί τής τοι

αύτης τέχνης καί υπάρξεως, θα εχη σταθεραν θεμελίωσιν. 

Τα πρόσωπα ωσαύτως του «Γοργίου» εκφράζουν μίαν ύπαρξιακήν κατά· 

στασιν. Ό Σωκράτης ίσταται δια τήν λύσιν του προβλήματος, ό Γοργίας είναι ό 

τύπος του έχοντος άξιοπρέπειάν τίνα ρητορικού άνθρωπου. Ό Πώλος είναι ό ξη

ρός διανοούμενος δστις έχει ΰπαρξιν κακώς προσηνατολισμένην. Ό Καλλικλής 

είναι ό πολυπράγμων, «φωτισμένος» πολιτικός δστις άνω καί κάτω ποιεί τον βίον. 

Το αποκορύφωμα τής συγκρούσεως μεταξύ τούτων έν τη μάχη περί τής 

υπάρξεως παρατηρείται εις το 481 b7—482c3 του «Γοργίου». Ό Καλλικλής εξα

πολύει έπίθεσιν κατά των απόψεων του Σωκράτους καί επιχειρεί να έκθεση συ

νεπή τίνα άνήθικον θεωρίαν (immoralism). Ό Σωκράτης τοποθετεί το θέμα τής 

υπάρξεως εντός του «ερωτικού» πλαισίου. Ή ύπαρξις κατανοείται ως δυνατότης 

προς τήν ούσίαν ό έρως είναι μία γνησία άνθρωπίνη ίδιότης αναφερομένη προς 

προτέραν τινά ύπαρξιακήν πεΐραν, άλλ' ωσαύτως είναι έν σύμβολον προς έρμη-

νείαν τής υπάρξεως. Κατά τον Σωκράτη ή οπαρξις έχει τήν τάσιν προς το Α γ α 

θόν. Κατά τον Καλλικλή αύτη έχει τήν τάσιν προς κτήσιν δυνάμεως καί προς 

ίκανοποίησιν πάσης επιθυμίας. Άλλ' è Σωκράτης υπόχρεοι δι' επιχειρημάτων τον 

Καλλικλή να υποχώρηση καί να έξάγη τάς υποδηλώσεις των θέσεων αύτου ως 

προς το πώς βιωτέον. 

Το 6λον ήθος καί το βάθος του διαλόγου συγκεφαλαιοΰται εις τον μΰθον 

καί τήν σωκρατικήν παραίνεσιν (Γοργ. 526d3—527e5). "Ο μΰθος αποκαλύπτει το 

αίτημα καί τον αγώνα του Πλάτωνος δια τήν λύσιν του υπαρξιακού προβλήματος. 

"Η παραίνεσις εκφράζει τήν θέσιν του Πλάτωνος έν σχέσει προς τήν ΰπαρ-

ξιν, τήν τέχνην καί τήν κοινωνίαν. 

Ό «Γοργίας» προϋποθέτει τα δσα έν τοις προ αύτου διαλόγοις εξετέθη

σαν ως προς τήν ΰπαρξιν. "Η υπαρξις, αγωνιζομένη δι* αύτοβεβαίωσιν, ευρίσκει 

τον προσανατολισμόν της καί τήν ήσυχίαν της έν τω λόγω, δστις θέλει τον άν-

θρωπον «ου το δοκεϊν είναι αγαθόν άλλα το είναι» (Γοργ. 527b6). 

IV. "Η άνάλυσις τών πρωίμων πλατωνικών διαλόγων αποκαλύπτει μίαν ύπαρ-
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ξιακήν τάσιν εις τήν πλατωνικήν σκέψιν. Ή άνάλυσις αυτή, έάν είναι ορθή, παρέ

χει την κατάλληλον έξήγησιν περί της δραματικής μορφής των πρώτων διαλόγων 

καΐ περιορίζει τήν δύναμιν της γνώμης Οτι αϊ πρώται έννοιολογικαΐ προσπάθειαι 

του Πλάτωνος αποτυγχάνουν να συλλάβουν τήν ούσίαν και να δώσουν θετικόν τι 

φιλοσοφικής σημασίας αποτέλεσμα. 

Ή άρνητικότης (negativity) τών πρώτων διαλόγων εν σχέσει προς τήν σύλ-

ληψιν της ουσίας δια του λόγου έχει θετικήν σημασίαν. Αύτη συνίσταται εις το 

6τι παρατηρείται—ένεκα τής αρνήσεως τών εξωτερικών συνθηκών τής ζωής, τών 

έφθαρμένων κοινωνικών τύπων, τών επί μέρους αντικειμένων—μία στροφή προς 

τον έσωτερικόν κόσμον τής ψυχής. Ή στροφή αυτή δύναται να χαρακτηρισθή ως 

ά π ε ι ρ ο ς ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η ς (infinite subjectivity) τής εν άγώνι τε

λούσης υπάρξεως συμβολιζομένη δια του έρωτος. Ή άπειρος αοτη ύποκειμενικό-

της παρεπιμπτόντως συγκεκριμενοποιείται—εν τη εξετάσει ειδικών προβλημά

των—διά τής ειρωνείας. "Η ειρωνεία παρωθεί τον άνθρωπον προς το κ α θ ο λ ι-

κ ò ν (universal), άλλα συγχρόνως εξειδικεύει το καθολικόν, όταν πρόκειται περί 

υπαρξιακών θεμάτων. 

Ή ζήτησις εν τοις πρώτοις διαλόγοις εξελίσσεται εντός υπαρξιακού κλίμα

τος. *Ή ΰπαρξις τελεί εν άπορίι^, εν προβληματική καταστάσει. Οι νέοι άνθρωποι 

καθίστανται άπορητικοί δια τής μετά του Σωκράτους επικοινωνίας των. Το πρώ

τον καΐ κύριον ύπαρξιακον πρόβλημα είναι το «πώς βιωτέον». ι Ή υπαρξις σκο

πεί προς αύθεντικήν τίνα ζωήν. Τα διάφορα στάδια τής απλής μερίμνης πρέπει 

να ύπερβληθοΰν και είτα ό άνθρωπος φθάνει εις τήν κατάστασιν τής γνήσιας με

ρίμνης. Αι κρίσιμοι όριακαί καταστάσεις εισάγονται εν τοις διαλόγοις προς διασά-

φησιν τής υπαρξιακής στιγμής. Ό διάλογος πολιορκεί πάντα τα θέματα τής ζωής 

καΐ επιχειρεί να σύνδεση τήν ύπαρξιν προς τήν ούσίαν. Άλλα ως εικός, ή σύλλη-

ψις τής ουσίας δεν είναι ευχερές τι, ουδέ ειναί τι το; δυνατόν άνά πάσαν στιγμήν. 

"Η υπαρξιακή διαρκής προσπάθεια είναι αναγκαία προς τούτο. "Η υπαρξις ώς 

χρονικότης πρέπει να ούσιοποιήται διαρκώς. Τούτο τονίζεται ιδιαιτέρως εις τον 

«Γοργίαν» : 

«'Εγώ μεν οΰν, ώ Καλλίκλεις, υπό τε τούτων τών λόγων πέπεισμαι, και 

σκοπώ δπως άποφανοϋμαι τω κριτγ\ ώς νγιεστάτην τήν -»ρυχήν χαίρειν οϋν έάσας 

τας τιμάς τάς τών πολλών ανθρώπων, τήν αλήθειαν ασκών πειράσομαι τω οντι 

ώς αν δύνωμαι βέλτιστος ων καΐ ζην και επειδάν αποθνήσκω άποθνησκειν. Παρα

καλώ δε και τους άλλους πάντας ανθρώπους, καθ* δσον δύνα.μαι, και δή και σε 

άντιπαρακαλώ επί τούτον τον βίον και τον αγώνα τοϋτον, δν εγώ φημι αντί πάν

των των ενθάδε αγώνων είναι» (Γοργ. 526d2—e4). 

Καθίσταται λοιπόν φανερον Οτι άνευ τής προσωπικής υπαρξιακής προβλη

ματικής ή ουσία δεν ευρίσκεται. Ό υπαρξιακός προβληματισμός είναι τρόπον τίνα 

1) Βλ. S. K i e r k e g a a r d , Concluding unscientific postscript . ., Ινθ' άν·, 
m. 214 : «At its waximum this inward <how» is the passion of the infinite». 
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υποχρεωτικός δια τους εις ήλικίαν. Οι νέοι προβληματίζονται δια της παιδείας^ 

ενώ ό ένήλιξ ή άφ' έαυτοΰ ή και δια της πολιτείας και του πολιτικού. 

Ό πολιτικός ενδιαφέρεται περί των εν τη πολιτεία μορφών ζωής. Τοΰτο 

βεβαίως δεν είναι άσχετον προς το ερώτημα : «πώς βιωτέον ;». Έ ν περαιτέρω 

ερώτημα εγείρεται περί του εάν ό Πλάτων αναγνωρίζει δτι, άφου ή σύλληψις της 

ουσίας εις διαφόρους βαθμούς απαιτεί τήν προβληματικήν του άτομου, το άτομον 

δικαιούται να έχη ένεκα τούτου έλευθερίαν τινά ενεργειών έν τη πολιτεία. 

Κατά πρώτον είναι βέβαιον δτι ό Πλάτων παρέχει πλήρη έλευθερίαν είς 

τον φιλόσοφον—δστις δμως δεν γίνεται φιλόσοφος, εάν δεν ύπαρξη πρώτον ως πο

λίτης. Το θέμα δέν εγείρεται έν σχέσει προς τους υπό παίδευσιν νέους ειμή μόνον 

ώς προς τήν ύφήν της αγωγής. Άλλα τί συμβαίνει έν σχέσει προς τήν πλειονό

τητα τών πολιτών ; Ά ν εξαιρεθούν οι πολλοί ώς κοινωνιολογική μάζα, ώς το 

das Mann, τότε ή μεγάλη πλειονοψηφία τών ωρίμων πολιτών απολαύει τής έλευ" 

θερίας του προβληματισμού ώς προς τα ουσιαστικά θέματα τής ζωής. 

Έάν λοιπόν ή υπαρξιακή προβληματική τών πρώτων διαλόγων εχη νόημα 

τι, τότε συνηγορεί υπέρ τής απόψεως δτι : α) το άτομον είναι δια τήν πολιτείαν 

ή υψίστη πραγματικότης (reality), β) ή εκ τών προτέρων λύσις πάντων τών προ

βλημάτων δια τών Ιδεών δέν είναι θέσις παντάπασι πλατωνική και γ) δτι ό 

Πλάτων δέν σκοπεύει νά άρη τήν γνησίαν προβληματικήν του άτόμσυ, άλλα 

στοχάζεται πώς νά σύνδεση τήν νπαρξιν προς τήν ονσίαν, 'ίνα θεμελίωση τήν τε 

άτομικήν και τήν πολιτικήν ζωήν. 


