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KONRAD CAISER, Platon und die Geschichte. Fr. Fromman Verlag. Stuttgart 
1961 σελ. 42. 

Εις τήν σύντομον έκ 42 σελίδων πραγματείαν του διερευνφ ô Κ. Caîser το πρό
βλημα «Πλάτων καΐ Ιστορία». Πρόκειται περί προβλήματος, το όποιον ό θέσας αυτό 
πρώτος προ 30 καΐ πλέον ετών W. Jaeger είχε χαρακτηρίσει ώς παράδοξον. Ή πα· 
ραδοξότης Εγκειται είς το δτι συνήθως θεωρουμεν τον Πλάτωνα ώς έχοντα έστραμμέ-
νον τό βλέμμα του εΐς τον ύπερχρονικόν κόσμον των Ιδεών καΐ άποστρέφοντα τούτο 
άπό τήν ένατένισιν του εμπειρικός καί ατομικώς δεδομένου Ιστορικού γεγονότος. Πσρά 
τον δισταγμόν τούτον, σημειώνει ό Κ. Caiser, αϊ έρευναι τών τελευταίων δεκαετηρίδων, 
αϊτινες διηρεύνησαν Ιστορικώς τήν σχέσ^ν τοΟ Πλάτωνος προς τον Σωκράτη, προς τους 
Σοφιστάς, προς τους Προσωκρατικούς, προς τον "Ομηρον καί τους Τραγικούς, παρέχουν 
είς ήμδς τήν δυνατότητα να τεθη καί να έρευνηθη τό μνημονευθέν πρόβλημα. Δυνάμεθα 
σήμερον, κατά τον Κ. Caiser, να θέσωμεν έν σχέσει μέ τό πρόβλημα τοΟτο τρία είδι-
κώτερα ερωτήματα ατινα είναι τα έξης : 

Ιον Πώς βλέπει τήν Ιστορίαν ό Πλάτων ; 
2ον Ποία είναι ή Ιστορική του Πλάτωνος συνείδησις ; 
3ον Ποία είναι ή òrco του Πλάτωνος διδομένη είς τήν Ιστορίαν ερμηνεία ; 
Τα ανωτέρω ερωτήματα δέν ετέθησαν, προσθέτει Ô Κ. Caiser, μέχρι τούδε κατά 

συγκεκριμένον τρόπον καί δια τούτο δέν ήτο δυνατόν να δοθούν είς αυτά απαντήσεις. 
Τήν θέσιν τοΟ σχετικού μέ τάς περί της ιστορίας αντιλήψεις του Πλάτωνος προβλήμα
τος ήμπόδιζον δύο μεγάλα εμπόδια. Τό πρώτον ήτο ή γενικώς κρατούσα άντίληψις δτι 
άπό τους αρχαίους "Ελληνας Ιλειπεν ή Ιστορική συνείδησις καί Ενεκα τούτου δέν ήτο 
δυνατόν να προχωρήσουν οί αρχαίοι "Ελληνες στοχασταΐ είς τήν διαμόρφωσιν της φι
λοσοφίας της Ιστορίας. Ή περί του χρόνου κυριαρχούσα κατά τήν αρχαιότητα άντί
ληψις έθεώρει αυτόν κυκλικό ν καί τήν κίνησίν του καθοριζομένην υπό της περιοδικής 
τών πάντων άνακυκλήσεως. Ό Θουκυδίδης Εγραψε τήν Ιστορίαν του δια να καθορίση 
εκείνο τό όποιον είς τήν πολιτικήν ζωήν σταθερώς επαναλαμβάνεται, έ\ώ έξ αντιθέτου 
ή νεωτέρα περί τών Ιστορικών γεγονότων άντίληψις θεωρεί αυτά μοναδικά καί ανεπα
νάληπτα. Δια τον Πλάτωνα δμως, παρατηρεί δ Κ. Caiser, at μνημονευθεΐσαι διακρίσεις 
δέν Ισχύουν επί τοσούτον ώστε να μας κάμουν να άρνηθώμεν δτι προχωρεί οδτος είς 
φιλοσοφικόν επί τών Ιστορικών γεγονότων έπικαταλογισμόν. Διότι ό Πλάτων δέν εξο
μοιώνει τήν τάξιν του Ιστορικού βίου μέ τήν φυσικήν τάξιν. 'Αντιθέτως, βλέπει, κατά 
τον συγγραφέα της υπό συζήτησιν πραγματείας, τον σύμπαντα κόσμον ώς ζώντα καί 
συνειδητώς ενεργούντα. 

Τό δεύτερον έμπόδιον ήτο δτι ή Ιστορική σκέψις τοΟ Πλάτωνος καθίσταται 
δυσπρόσιτος, λόγω τοΟ δτι ό Πλάτων συνηθίζει να έκφράζη τάς σκέψεις του διαλεκτι-
κώς έμπλέκων είς τον λόγον καί τον μυθον. Κατά τον συγγραφέα της ύπό συζήτη
σιν πραγματείας, δέν είναι ό 'Αριστοτέλης ό πρώτος δστις ηθέλησε να παρακολού
θηση έξελικτικώς τήν βαθμιαίαν άνάπτυξιν τών προγενεστέρων του φιλοσοφημάτων. 
"Ο Κ. Caiser εκφράζει τήν Υνώμην δτι καί ό Πλάτων είς τάς προφορικάς έν τη 'Ακα
δημία διδασκαλίας του θά είχε κάμει λόγον περί της Ιστορικής τοποθετήσεως της φι
λοσοφίας του καί περί της έν γένει διαδρομής της Ιστορικής εξελίξεως. 

Τήν γενικήν περί της εξελίξεως της Ιστορικής ζωής άντίληψιν του Πλάτωνος 
αναζητεί να καθορίση ή ύπό συζήτησιν πραγματεία άφορμωμένη κατ* αρχάς άπό τήν 
άνάλυσιν καί έρμηνείαν του έν τφ «Πολιτικφ» εκτιθεμένου ύπό του Πλάτωνος μύθου 
περί τών δύο κοσμικών περιόδων. Κατά τήν μίαν περίοδον κρατεί δ θεός είς χείρας 
του τό πηδάλιον τοΟ κόσμου. Κατόπιν δέ της θείας ταύτης καθοδηγήσεως τα πάντα 
βαίνουν όμαλώς καί άρμονικώς. "Οταν δμως ό θεός άφήση άπό τάς χείρας του τό 
πηδάλιον του κόσμου, τα πάντα στρέφονται κατ' άνάδρομον φοράν καί κυριαρχεί έπ* 
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του κόσμου ή αταξία καΐ ή τάσις προς διάλυσιν. ΠρΙν δμως φθάση ô κόσμος etc πλήρη 
διάλυσιν, αναλαμβάνει πάλιν δ θεός είς χείρας του τα πηδάλιον. Άλλα κατά το διά
στημα της αλλαγής της κατευθύνσεως της πορείας επισυμβαίνουν φυσικαΐ καταστρο-
φαί, αίτίνες περιορίζουν τήν ανθρωπότητα είς μικρόν αριθμόν διασωζομένων ανθρώπων. 

Έκεΐνο τό όιοιον ποοκύπτει έκ του μύθου γενικώς είναι, κατά τον συγγραφέα 
της οπό συζήτησιν συγγραφής, ή Ιδέα δ τι ή δοή χΟ0 Ιστορικού βίου ανάγεται είς τάς 
γενικώς ίσχυούοας άοχάς της κοσμολο/ΐας καΐ οντολογίας. Δόναται νά άναχθη είς 
δύο αρχάς, είς μίαν θείαν, ήτις δημιουργεί τάξιν καΐ συντηρεί τήν ζωήν καΐ είς μίαν αντί· 
θετον προς αυτήν σωματικήν καΐ ύλικήν αρχήν, ήτις προκαλεί τήν άταξίαν κα1 τόν 
δλεθρον. Προχωρών είς μίαν επί τή βάσει του μνημονευθέντος μύθου διερεύνησιν της 
έττοχής, είς ήν εντάσσεται καΐ ή εποχή καθ' ήν 2ζη δ Πλάτων, ερμηνεύει δ Κ. Caiser 
τόν μυθον του €Πολιτικου» ως δηλούντα τήν δπαρξιν εντός της Ιστορικής ζωής μιδς τά
σεως προς διάλυσιν καΐ ετέρας τάοεως προς άνύψωσιν. Τήν προχώρησιν του Ιστορικού 
βίου της άνθρωιτότητος χαρακτηρίζει τάσις προς άνύψωσιν αντιτιθεμένη προς τήν 
τάοτν της παρακμής καΐ της διαλύσεως. Μετά τήν περίοδον ομοιομόρφου άνιστορικής 
καταστάσεως, ωσάν εκείνης είς ήν δζησεν ή άνθρωπότης Ικανοποιούσα μόνον τάς άνάγ-
κας τής φυτικής ζωής επί τής έττοχής του Κρόνου, επακολουθεί, συμφώνως προς τήν 
έρμηνείαν ήν δίδει είς τόν μυθον του €ΠολιτικοΟ» δ Κ. Caiser, «περίοδος διαρκώς αυ
ξανομένης εντάσεως καΐ διαφορισμου». Τό χαρακτηριστικόν τής εποχής είς ήνδζη, Ιβλε-
πεν δ Πλάτων είς τήν προχώρησιν τής φιλοσοφικής επιστήμης, έν αντιθέσει προς τάς 
συνυπάρχουσας τάσεις προς παρακμήν καί διάλυσιν. 

Τά δύο προη>Όυμένως μνημονευθείσας άντιθετικάς τάσεις αναγνωρίζει ό Κ. 
Caiser καί είς τάς μυθικάς δ.ηνήσοίς του Πλάτωνος περί τοΟ μυθικού κράτους τής Άλ· 
λαντίδος άρ' ένας καί περί των παναρχαίων 'Αθηνών άφ'έτερου, τάς εκτιθεμένας είς τόν 
<Κριτίαν».Ή Ατλαντίς είναι τό κράτος τής Ιδεώδους μοναρχίας, αϊ πανάρχαιοι 'Αθήναι 
τό κράτος τής Ιδεώ5ους δημοκρατίας. 'Αμφότερα τά κράτη παρουσιάζονται ύπό τοΟ Πλά
τωνος ώς υποκείμενα είς τόν κίνδυνον υπέρμετρου μονομερείας καΐδιά τοΟτο εκτεθειμένα 
είς τόν κίνδυνον του εξαφανισμού καί τής παρακμής. Είς τάς πανάρχαιας 'Αθήνας πα-
ρετηρήθη άνάπτυξις των ηθικών αρετών ουχί δμως άνύψωσις προς τήν συνειδητώς πρω-
ταρχικήν γνώσιν, δτοία ύιτήρξεν ή κατά τήν έττοχήν τοΟ Πλάτωνος αναπτυχθείσα 
διαλεκτική, Είς τό III βιβλίον τών Νόμων παρέσχεν ό Πλάτων, επί τη βάσει τών ύπ' 
αύτου διακριθοισών δύο αντιτιθεμένων τάσεων, έξήγησιν τής Ιστορικής άνο,πτύξεως τών 
τριών Δωρικών βασιλείων, τών 'Αθηνών καί τής Περσίας. "Οσον καί αν αί περί τής 
εποχής τοΟ Κρόνου παραδόσεις άπέδιδον τήν έπίτευξιν Ιδεώδους διευθετήσεως του αν
θρωπίνου βίου είς τήν άμεσον έπέμβασιν τών θεών, ό Πλάτων παρατηρεί δτι κατά τήν 
έποχήν του Διός ίδεώ5η τάξιν είς τήν άνθρωπίνην ζωήν μόνον ή άνθρωπίνη γνώσις 
βΐναι είς θέσιν νά παράσχη. 

Κατόπιν τής εκτεθείσης αναλύσεως τών τάσεων, αϊ τίνες δεσπόζουν έπί τής προ· 
χωοήσεως τή; άνθρωτίνης Ιστορικής ζωής, θέτει ή ύπό συζήτησιν πραγματεία τό ερώ
τημα τό άναφερόμενον είς τήν ίστορικήν του Πλάτωνος συνείδησιν. 'Απαντών είς τό 
ερώτημα τούτο ό Κ- Caiser άταφσίνεται δτι, ώς καταφαίνεται έκ τής ερμηνείας τών 
πλατωνικών μυθικών άφηνήσεων, δ Πλάτων θεωρεί τήν ύψηλήν άνάπτυξιν τής φιλοσο
φικής γνώσεως τό κατ* εξοχήν ένδεικτικόν σημείον τής δλης συγχρόνου μέ αυτόν Ιστο
ρικής εποχής. Βλέπει δ Πλάτων τήν διαλεκτικήν του ώς τήν άποκορύφωσιν δλων τών 
προηγηθεισών προσπαθειών δια τήν προώθησιν είς τήν τελειότητα πασών τών τεχνών καί 
τών επιστημών. Παραπλεύρως δμως τής τάσεως προς άνύψωσιν βλέπει προχωρούσαν 
καί τήν τάσιν προς παρακμήν. Είς τό τρίτον βιβλίον τών «Νόμων» παρατηρεί ό Πλάτων 
δτι ή Ιστορική έξέλιξις προχωρεί πάντοτε τόσον είς διαρκώς έπαυξανομένην άρετήν, 
δσον καί είς διαρκώς επεκτεινόμενη ν κακίαν. Υφίσταται πάντοτε κατά τήν προχώρησιν 
τής Ιστορικής ζωής διά τήν άντίληψ.ν του Πλάτωνος Ισχυρά δντασις μεταξύ τής φίλο-
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»οφικής γνώσεως καί της αταξίας των σχέσεων της ζωής. Ό Πλάτων 2χει τήν συνεΐ-
δησιν δτι ή φιλοσοφία του ΐσταται είς το τέλος μιας μερικής περιόδου του κοσμικού" 
αΙώνος εντός του οποίου δζη καΐ αυτός. 

Εξετάζων Ô Κ. Caiser καΐ το νόημα της οπό του Πλάτωνος επιχειρούμενης ερ
μηνείας τής Ιστορίας αποφαίνεται δτι είναι είς αυτόν ξένη ή είς τον νεώτερον κόσμον 
Επικρατούσα περί τής Ιστορίας έννοια. Ό Πλάτων βλέπει οπό τήν προοπτικήν τής Ιστο
ρίας δχι μόνον τήν άνθρωπίνην ζωήν άλλα καί τό σύμπαν όλόκληρον. "Εχει δι* αυ
τόν ό κόσμος, δπως καί δ επί μέρους άνθρωπος, ζωήν καί συνείδησιν. Ή ζωή εμφανίζε
ται διαμορφούμενη καί προχωρούσα κατ' άνάλογον τρόπον είς τάς τρεις μεγάλος πε-
ριοχάς, αΐτινες είναι ό κόσμος, ή πόλις καί ό επί μέρους άνθρωπος. Δια τούτο Ô Πλά
των επιχειρεί να συμπεριλάβη είς τον αυτόν μαθηματικόν ύπολογισμόν τάς περιόδους 
τής ζωής του επί μέρους άνθρωπου, τής πόλεως καί του κόσμου. Ό λεγόμενος «μέ
γας ένιαυτός» υπολογίζεται υπό του Πλάτωνος είς 36000 έτη, ό δέ αριθμός οδτος συν
άγεται έκ τής συσχετίσεως των αριθμών των δηλούντων τόν αριθμόν των ήμερων, των 
»μηνών καί των ετών τής μεγάλης κοσμικής περιόδου. Καί γενικώτερον ό Πλάτων επι
χειρεί να έρμηνεύση τα Ιστορικά φαινόμενα καί τήν δλην διαδρομήν τής Ιστορίας 
δια τής αναγωγής είς τάς δύο όντολονικάςάρχάς τής μορφοδοτικής τάξεως καί τής δια-
σπώσης τήν τάξιν αμορφίας. Ή αναγωγή αοτη είς σταθεράς καί ύψίστας αρχάς πρέπει 
να θεωρηθή καί ώς επιστημονική τής Ιστορίας θεμελίωσις. 'Αναζητεί τάς αληθείς αίτίας 
τής Ιστορίας καί ώς προς τούτο προχωρεί πέρα τής άνερευνήσεως του θουκυδίδου. Ή 
ιστορία είς τάς χείρας του Πλάτωνος, έκβάλλει, κατά τόν Κ. Caiser είς τήν όντολογ· 
*κήν άρχολογίαν. 

Είς τοΰτο έγκειται καί ή παιδευτική τής Ιστορικής επιστήμης αξία. Μας διδάσκει 
δτι είς τόν άνθρώπινον κόσμον τό στοιχεΐον τής άκαθοριστίας του παραλογισμού επεν
εργεί συχνότερον έν συγκρίσει προς τό στοιχεΐον τής τάξεως. 

Άντιπαραθέτων ό Κ. Caiser τάς κατά τήν έποχήν μας κρατούσας περί τής Ιστο-
.ρικότητος αντιλήψεις ευρίσκει αυτάς παρουσιάζουσας σημαντικός διαφοράς συγκριτι
κώς μέ τάς πλατωνικάς. Ή Ιστοοία καί ή Ιστορικότης κατά τήν έποχήν μας απέκτησαν 
απόλυτον άνεξαρτησίαν. Ή θεωρία περί τής αίωνίας τών πάντων επιστροφής βλέπει 
διαρκώς μειούμενον τό κύρος της. Ή φιλοσοφία τής Ιστορίας τοο καιρού μας χρησιμο
ποιεί ώς άφετηρίαν τήν Ιστορικότητα τής άνθρωπίνης υπάρξεως. Παρά τήν παρατηρου-
μένην διαφοράν, παρατηρεί ό Κ. Caiser, δυνάμεθα να άνεύρωμεν αρχάς τής φιλο
σοφίας τής Ιστορίας είς τήν σκέψιν του Πλάτωνος. Είναι προφανής ή προσπάθεια τοο 
Πλάτωνος να σύνδεση τήν θεωρίαν τής αίωνίας άνακυκλήσεως μέ τήν θεωρίαν τής εξε
λίξεως. Ή άντίληψις του Πλάτωνος συμφώνως προς τήν οποίαν ή Ιστορική έξέλιξις 
είναι δίσημος άγουσα συγχρόνως καί προς τήν άκμήν καί προς τήν παρακμήν παρέ
χει τήν δυνατότητα προς γνησίαν αΰτογνωσίαν καί κατανόησιν τών Ιστορικών κατα
στάσεων. Άλλα τό σπουδαιότερον σημείον τών πλατωνικών έν σχέσει μέ τήν φιλοσο-
φίαν τής Ιστορίας σκέψεων είναι δτι 2φθασεν είς έπικαταλογισμόν άποκαλύπτοντα 
τήν Ιστορικότητα τής φιλοσοφίας. Έκ τής έπόψεως ταύτης ή πλατωνική σκέψις εξέρχε
ται άπό τήν θεωρίαν τής αίωνίας επιστροφής καί παρουσιάζεται ώς προοδοποίησις δια 
τήν νέαν φιλοσοφίαν τής Ιστορίας υπό τήν μορφήν τήν οποίαν δδωκεν είς αυτήν δ 
Hegel. Στοιχεΐον τής πλατωνικής φιλοσοφίας—τό όποιον δέν δυνάμεθα να παραγωρί-
σωμεν, είναι κατά τόν Κ. Caiser ή μέθοδος τής υπό του Πλάτωνος θεωρήσεως τής 
Ιστορίας συνισταμένη είς τήν Ενταξιν του επί μέρους είς τό γενικόν. 'Υπάρχει πάν
τοτε μία συνολική περί του Ιστορικού βίου άντίληψις, ήτις καθοδηγεί καί τα άτομα 
Ή συνολική δμως αοτη άντίληψις δέν είναι δυνατόν να άπαρτισθη δια τής απλής εμπει
ρίας' είναι απαραίτητος καί ή μεθοδική δνταξις τών επί μέρους είς τα καθόλου, δπως 
τήν υποδεικνύει ό Πλάτων. Δια τήν νεωτέραν σκέψιν ή είς συνοπτικήν θεώρησιν πραγ-
ματουμένη υπό του Πλάτωνος συνθεώρησις τών φυσικών καί Ιστορικών δεδομένων δέν 
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γίνεται ευκόλως παραδεκτή. Ή νεωτερική δμως φυσική δεν θεωρεί άνευ νοήματος τήν 
σκέψιν, ήτις αποδίδει δυναμικούς Ιστορικούς προσδιορισμούς είς το χωροχρονικόν σύ
μπαν. Έκ μιας τοιαύτης έπόψεως θεωρουντες τήν ύπό του Πλάτωνος συντελουμένην 
συνθεώρησιν των κοσμικών καΐ Ιστορικών δεδομένων είμεθα δικαιολογημένοι, κατά τον 
Κ. Caiser, να θεωρήσωμεν αυτήν ως μή στερουμένην επικαιρότητος. 

Επανερχόμενος δ Κ. Caiser έν τέλει της πραγματείας του είς τήν γνώμην του 
W. Jaeger συμφώνως προς τήν οποίαν, άνθρωπιστικόν αίτημα της εποχής μας εΐναι 
το να πραγματοποιήσωμεν έκ νέου τήν δημιουργικήν προσοικείωσιν της παραδόσεως 
είς τήν μορφήν είς τήν οποίαν τήν έπραγματοποίησεν ό Πλάτων, αποφαίνεται δτι μία 
τοιαύτη έκ νέου έπανάληψις δια να έπιτύχη, οφ&ίλει νά στηριχθη επί των άρχων της 
ερμηνείας της Ιστορίας των ύποδειχθεισών ύπό του Πλάτωνος. ΚαΙ τούτο διότι μόνον ό* 
Πλάτων κατώρθωσε νά καταστήση φανεράν καΐ νά έξηγήση τήν δια μέσου της αλλα
γής τον καιρών συνέχειαν της παραδόσεως έν τη εξελίξει, τάς δυσχερείας της περαι
τέρω αναπτύξεως της καΐ τήν δυνατότητα της άπωλείας της. "Οχι μόνον έπραγματο» 
ποίησεν Ô Πλάτων τήν διαδικασίαν της άνθρωπίνης μορφώσεως άλλα καΐ ύπέδειξεν έν 
σχεδίω τήν ίστορικοφιλοσοφικήν της θεμελίωσιν. 

Έκ της παρασχεθείσης αναλύσεως καταφαίνεται οτι το περιεχόμενον της συζη-
τηθείσης πραγματείας τυγχάνει εξαιρετικώς πλούσιον είς πρωτοτύπους θέσεις προβλη
μάτων καΐ είς εύστοχους έπ* αυτών αποκρίσεις. Ή ερμηνεία τών Πλατωνικών μύθων 
είναι έκ τών δυσχερέστατων εγχειρημάτων της πλατωνικής έρεύνης. Ούτω Ô μύθος & 
παρεμβαλλόμενος είς τον €Πολιτικόν> εμπεριέχει έν έσυτω καΐ στοιχεία σοβαρού επι
στημονικού διαλογισμού. Δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι ô Πλάτων έσκέφθη σοβαρώς: 
επί της δυνατότητος μιας κατ* άνάδρομον φοράν κυκλικής κινήσεως του σφαιρικώς δια
μορφωμένου σύμπαντος. Μία τοιαύτη σκέψις συνεπάγεται ώς άκολουθίαν καΐ τήν σκέ~ 
ψιν δτι δλα τα έν τφ κόσμω διαδραματιζόμενα φαινόμενα θα έ"πρεπε νά εξελιχθούν 
άκολουθουντα άνάδρομον φοράν. Είναι αληθές δτι ό Πλάτων δέν 'έδωκε συνέχειαν είς 
τάς τοιούτου είδους σκέψεις του άλλ' απλώς ήρκέσθη νά συσχδτίση αύτάς μέ τάς μυ· 
θολογικάς παραδόσεις τάς άφηγουμένας δτι επί της εποχής του Άτρέως ό ήλιος Εκαμε 
έναλλαγήν τών σημείων της αφετηρίας της τροχιάς του. Ήρκέσθη οοτω δ Πλάτων νά 
προβάλη απλώς μίαν σκέψιν, ήτις δέν είναι άναξία συζητήσεως. 

Ώ ς προς τά συμπεράσματα, είς α καταλήγει ό Κ, Caiser πρέπει νά όμολογηθη 
δτι δ Πλάτων Ιχει τήν σννείδησιν δτι ή άνάπτυξις της διαλεκτικής τυγχάνει δνδειξις 
έπιβεβαιουσα δτι ή έξέλιξις έχει ήδη φθάσει είς ύψηλόν σημείον. Ή διαπίστωσις δμως 
δτι συγχρόνως προχωρεί ή προς τήν άνάπτυξιν πορεία καΐ ή προς τήν παρακμήν δέν 
έπιβεβαιοΟναι ύπό τών πλατωνικώκ κειμένων. ΕΙς τινας έκ τών περιοχών (Περσίαν— 
Μεσσήνην—"Αργός) δέν παρουσιάζονται ενδείξεις της προς τά άνω πορείας. Κατά* 
ταύτα δέν καθορίζεται νόμος σταθερώς διέπων τήν έξέλιξιν της Ιστορικής ζωής άλλ* 
υπολείπεται χώρος δια τήν αρχήν της άκαθοριστίας. Ό Κ. Caiser λίαν ορθώς εξαίρει 
συχνάκις είς τήν πραγματείαν του τό άνορθολογιστικόν τούτο ύπόλοιπον. Είναι επίσης 
προφανές δτι ό Πλάτων δέν καθορίζει μέχρι τίνος σημείου θα προχώρηση ή προς τά 
άνω τάσις. Είναι ή διαλεκτική τό τελικόν τέρμα ; Τί θα έπισυμβη έπειτα άπό τήν έμ-
φάνισίν της ; "Ανευ οριστικής απαντήσεως μένει άπό τον Πλάτωνα τό ερώτημα είς 
ποίαν σχέσιν ευρίσκεται ή διαλεκτική τής εποχής του προς τήν πραγμάτωση/ της Ιδεώ
δους πόλεως. "Υπαρξιν χασμάτων είς τάς εξελικτικός περί τής πολιτικής ζωής θεω-
ρίας του Πλάτωνος είχε παρατηρήσει ό 'Αριστοτέλης είς τά ιΠολιτικά» 1316a 25, 
"Ολα ταύτα τά ερωτήματα τίθενται ήδη προς νέαν συζήτησιν κατόπιν τών συμπερα
σμάτων είς τά όποια Ιφθασεν επί τών θεμελιωδών του Πλάτωνος Ιστορικοφίλοσοφικών 
αναζητήσεων ή συζητηθεΐσα πραγματεία του Κ. Caiser. 
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