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ΚΑΙ Ο Μ. H E I D E G G E R 

«Ä'cu μην προς γε τοϋτον παντί λόγω μαχε-

τέον, δς αν επιστήμην ή φρόνησιν ή νουν άφα-

νίζων Ισχυρίζεται περί τίνος όπτ)οϋν». 

Σοφιστ. 249 C. 

Α' Το πρόβλημα της αληθείας. 

Θεμελιώδες πρόβλημα εις την φιλοσοφίαν είναι το πρόβλημα της αληθείας, 
το όποιον παρά Πλάτωνι συνάπτεται προς το τοσαύτας δυσχέρειας καΐ ατελεύτη
τους συζητήσεις δημιούργησαν πρόβλημα περί της φύσεως τών ιδεών. Ή γνω
σιολογία μέχρι τών αρχών του αιώνος μας ήρεύνησε περί του δυνατού της γνώ
σεως, τοϋ αντικειμένου αύτήο, και έδωσε τήν μίαν η την άλλην άπάντησιν. Εις 
τάς ημέρας μας ό Martin Heidegger εις μικράν πραγματείαν του υπό τον τίτλον 
« Ή περί αληθείας διδασκαλία του Πλάτωνος» επανέφερε το πρόβλημα περί αλη
θείας εις τήν επικαιρότητα ! . 

α . — Ή αποψις τοϋ Μ. Heidegger. 

Έ ν αρχή παραθέτει τήν εικόνα του σπηλαίου της «Πολιτείας», έν συνεχεία δέ 
έρμηνεύων 2 σχετικά χ ω ρ ι ά τ η ς «Πολιτείας» διαπιστώνει Οτι ή ιδέα του άγαθοΰ 
είναι υπεράνω της αληθείας, αυτή δέ δτι είναι υπό τον ζυγον της ιδέας, ήτοι δευ
τερογενής. 

«Gleichnis» gibt Bild dessen, was Platon von der ιδέα του άγαθοΰ sagt : 
αυτή κυρία άλήθειαν και νουν παρασχομένη (517 C, 4) - sie selbst ist Herrin 
indem sie Unverborgenheit (dem sich zeigen dem) gewahrt und zugleich Vernehmen 
(des unverborgenen) «die αλήθεια kommt unter das Joch der ιδέα 3 » . 

Τήν άποψιν ταύτην ό M. Heidegger στηρίζει ε'ις χωρία της Πολιτείας σχετικά 
με τήν ίδέαν του άγαθοΰ. Ό Πλάτων, κατά τον Γερμανόν φιλόσοφον, εξαρτά τήν 
ορθότητα της γνώσεως εκ της ιδέας τοϋ άγαθοΰ. Έ κ τούτου έπεται, δτι, δήθεν, ή 
αλήθεια τίθεται υπό τοϋ φιλοσόφου της αρχαιότητος εις δευτερεύουσαν θέσιν έναντι 
της ιδέας τοϋ άγαθοΰ. Ό Πλάτων, βεβαίως, δεν αγνοεί τήν άλήθειαν έν τη ση
μασία της ά7τοκαλυπτικότητος. Έ ν τούτοις κατά τον M. Heidegger ό Πλάτων 
ως αύθεντικήν άλήθειαν δέχεται τήν άλήθειαν ως ορθότητα, το ακριβές τουτέστιν 
ομοίωμα έν τή συνειδήσει. Ή γνώσις κατά Πλάτωνα, συμφώνως προς τήν άπο
ψιν τοϋ φιλοσόφου της υπάρξεως, επιτυγχάνεται έκ της ορθής μεθοδικής διερευ
νήσεως τοϋ νοΰ. Και έκ της όρθότητος ή μή της μεθοδικής πορείας έχομεν μίαν 
παράστασιν, «όμοίωσιν», της Ιδέας έν τή ανθρωπινή νοήσει περισσότερον ή όλι-
γώτερον όρθήν ή και έσφαλμένην. «Zufolge dieser Angleichung des Vernehmens 

1) M. Heidegger, Piatons Lehre von der Wahrheit. Bern 19522.'Εσχάτως μετεφράσθη 
ύπο Άχ. Α. Βχγενα, περιέχεται δέ εις τήν υπό τίτλον «Τί είναι φιλοσοφία» μελέτην 
τοϋ Μ. Heidegger. 

2) Μ. Heidegger, Piatons Lehre von der Wahrheit σελ. 36 κ.ε. 3) "Ενθ' άνωτ. 41. 
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als eines ίδεΐν an die ιδέα besteht eine όμοίωσις, eine Übereinstimmung des 
Erkennen s mit dem selbst. So entspringt aus dem Vorrang der ιδέα und des ίδεΐν 
vor der αλήθεια eine Wandlung des Wesens der Wahrheit. Wahrheit wird zur 
όρθότης, zur Richtigkeit des Vernehmens und Aussagens 4». 

Οΰτω ό Πλάτων μετέτρεψε την όντολογικήν, μεταφυσικήν άλήθειαν. εις λογι-
κήν, εις χαρακτηριστικόν δήλα-ή ιής άποφαντικής λειτουργίας. Και ό 'Αριστο
τέλης, παρατηρεί 5 ό Heidegger, δεν γνωρίζει την πρωταρχικήν άλήθειαν, άλλα 
τήν λογικήν τοιαύτην. 'Ομοίως εκλαμβάνει την άλήθειαν και ό Καρτέσιος, ό 
δέ Νίτσε φθάνει εις το σημεΐον να όρίση τήν άλήθειαν ως ψευδός, άνευ του οποίου 
μερικά είδη δέν δύνανται να διατηρηθούν εις τήν ζωήν. Κατόπιν τούτων ό φιλό
σοφος της αγωνίας συμπεραίνει δτι ή διδασκαλία του Πλάτωνος περί της αλη
θείας δέν είναι άνευ σημασίας δια τήν σύγχρονον διανόησιν, άλλα πραγματικότης 
θεμελιώδης, ή οποία άσκεΐ βαθεΐαν έπίδρασιν εις τήν άνέλιξιν της παγκοσμίου 
Ιστορίας. "Οπως δήποτε Ομως, κατά τούτον, ό Πλάτων βαρύνεται διά τήν μετα-
στροφήν της μεταφυσικής αληθείας εις «όμοίωσιν», εις τήν λογικήν δηλαδή, άπο-
φαντικήν, λειτουργίαν. Ούτω, έκτοτε, νοουμεν τήν άλήθειαν ως διανοητικήν μό
νον, τήν όντολογικήν δε πραγματικότητα δέν αντιλαμβανόμεθα ει μή εν συσχετι-
σμφ του φιλοσοφικού προβληματισμού προς τάς ιδέας. 'Από του Πλάτωνος λοι
πόν, κατά τον Μ. Heidegger 6, αρχίζει μία νέα άντιμετώπισις του οντολογικού 
προβλήματος, το όποιον θεμελιοΰται επί υποκειμενικής βάσεως και διά τούτο σή
μερον πρέπει νά επανέλθωμεν εις τήν πρωταρχικήν έποχήν της αληθείας ως 
άποκαλυπτικότητος, ως μή άποκρύψεως, έγκαταλείποντες τήν έκδοχήν της αληθείας 
ώς «όμοιώσεως», ή οποία, θεμελιωθεΐσα υπό του Πλάτωνος, βαρύνει τήν ίστο-
ρικήν διαδρομήν του πνεύματος μέ τήν πλάνην. 

Άναλυτικώτερον ή θέσις του Μ. Heidegger έχει ώς έξης : Έρμηνεύων οδτος 
τον μΰθον του σπηλαίου παρατηρεί ότι ή άνοδος εκ του σπηλαίου είς το φως της 
ημέρας, καί αντιστρόφως, είναι δυνατότητες του άνθρωπου. Ή άνοδος εκ του 
σπηλαίου γίνεται μόλις ό άνθρωπος αίσθανθή τήν άγνοιάν του. 'Επιχειρεί δέ να 
φθάση είς το ον, τον κόσμον των ιδεών, αί όποΐαι γίνονται όραταί διά της ιδέας 
του 'Αγαθού, Οπως τά πράγματα γίνονται ορατά διά του ηλίου. 

Αυτή είναι ή Γνώσις, ή 'Αλήθεια. "Η δευτέρα δυνατότης είναι ή κάθοδος του 
άνθρωπου εκ του φωτός, ή επιστροφή του απελευθερωμένου καί φωτισμένου άν
θρωπου εις το σπήλαιον, διά νά βοηθήση τους δεσμώτας του σπηλαίου νά εξέλ
θουν, νά προαγάγη δηλαδή τους απαίδευτους είς το φως του ηλίου, ήτοι είς τον 
κόσμον των ιδεών, είς τήν κατά Πλάτωνα πραγματικότητα 7. Αί διαβάσεις εκ 
του σπηλαίου καί προς το σπήλαιον, ώς δυνατότητες, είναι μία αλλαγή, ή οποία 
παρατηρείται είς το βάθος του είναι του άνθρωπου, είναι μία αποφασιστική στά-
σις ( Haltung), είναι μία αλλαγή προσανατολισμού, μεταβολή εσωτερικής συμπε
ριφοράς. *0 νέος αυτός προσανατολισμός του άνθρωπου, συμφώνως προς δ,τι εκά
στοτε ορίζεται ώς διδακτέον αγαθόν, είναι ή παιδεία. Δια τοΰτο ή παιδεία είναι 
κατ* ούσίαν μία μεταβολή συμπεριφοράς του άνθρωπου, μία μετάβασις εκ της 
αγνοίας είς τήν γνώσιν. Μέχρις εδώ διαφωτίζει ό Πλάτων τήν φύσιν της παι
δείας. Προχωρών ό Μ. Heidegger δι* εύστοχων παρατηρήσεων διαπιστώνει ότι ή 
διαδικασία της παιδείας κατά τον μΰθον του Πλατωνικού σπηλαίου είναι συνδε
δεμένη μέ τήν άλήθειαν, τήν οποίαν κατακτ^ ό άνθρωπος διά της παιδείας. Έ δ ώ 
ό Γερμανός μεταφυσικός θέτει το πρόβλημα της φύσεως της αληθείας. 

'Ακολουθών το μΰθον του σπηλαίου διακρίνει τέσσαρα στάδια διαμονής—πο-

4) "Ενθ* άνωτ. σελ. 42. 5) Ένθ' άνωτ. σελ. 44 κ.έ. 
6) "Ενθ* άνωτ. σελ. 45 κέξ., 49. 7) Ένθ' άνωτ. σελ. 22. 
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ρείας του άνθρωπου α) την κατάστασιν των δεσμωτών, οι όποιοι ζουν εντός 
τών σκιών—των αισθητών, β) την άπελευθέρωσιν των δεσμωτών, οί όποιοι δμως 
κινούνται εντός του σπηλαίου ακόμη, γ) την άνάβασίν των εις τήν έπιφάνειαν της 
γης, δπου τα πράγματα, φωτιζόμενα υπό του ηλίου, είναι, με τήν αύθεντικήν μορ-
φήν των, και τέλος δ) τήν έπιστροφήν του φωτισμένου—πεπαιδευμένου—άνθρω
που εις τους τέως συντρόφους του μέ τον σκοπον να ελευθέρωση τούτους. Τα 
τρία πρώτα στάδια αντιστοιχούν προς τους τρεις βαθμούς της αληθείας α) τα 
αισθητά β) τα μάλλον έγγυτέρω του Οντος κ α ΐ γ ) τήν άλήθειαν καθ' έαυτήν, τα 
«αληθέστερα», ως λέγει ό Πλάτων 8. 

Έ ν συνεχεία παρατηρεί δτι ή λάμψις είναι ή ουσία της ιδέας, δτι ή φωτεινό-
της της Βέας κάμνει τήν παρ ουσίαν αύαής, κάμνει εν ον αυτό το όποιον πράγματι 
είναι. Περί της ιδέας του άγαθου λέγει 9 δτι άπό αυτήν προέρχεται ή δυνατότης 
τών άλλων ιδεών, να γίνουν δηλ. παρ-ουσίαι, αΰτη δέ είναι ή αιτία δλων τών 
πραγμάτων. Ή άποψις, δτι ή ιδέα τοϋ άγαθοϋ είναι ή υπέρτατη ηθική αξία, θεω
ρείται «μοντέρνα» δια τον 19ον αι. και επιλέγει δτι, αν άκολουθήσωμεν μίαν 
τοιαύτην έρμηνείαν της ιδέας του αγαθού, άπομακρυνόμεθα πολύ άπο το νόημα 
το όποιον Ιδωσεν εις αυτήν ό Πλάτων. 'Αγαθόν κατά M. Heidegger σημαίνει 
εκείνο τό όποιον κάμνει ίκανόν κάποιο πράγμα, σημαίνει τήν αίτίαν δχι της ηθι
κής τάξεως και οργανώσεως, άλλα τήν αίτίαν νά «ποιή», να δημιουργή 1 0. 

Ούτω ό Μ. Heidegger κάμνει το τρίτον, τολμηρόν τούτο κατά τήν γνώμην 
μας, βήμα. Θέμα λοιπόν του μύθου του σπηλαίου δέν είναι ούτε ή παιδεία οΰτε 
ή αλήθεια κυρίως ειπείν, άλλα ή σχέσις προς τήν ίδέαν του άγαθου. Ή αλή
θεια αποβάλλει τήν πρωτογενή αυτής φύσιν, τήν άποκαλυπτικότητα αυτής καί 
καταντά συμφωνία της νοήσεως προς τήν Ίδέαν, «όμοίωσις» και όρθότης. Ή 
αλήθεια δέν είναι πλέον, ώς αλήθεια, χαρακτηριστικόν του ιδίου του Είναι* άλλα 
άφοΰ απέβη ακρίβεια, λόγω της ύποδουλώσεως αυτής είς τήν Ίδέαν, είναι εις το 
έξης διακριτικόν χαρακτηριστικόν της γνώσεως του δντος Π . Και άφοΰ λέγει περί 
της επιδράσεως τήν οποίαν ήσκησεν ή άποψις αΰτη εις τους μεταγενεστέρους, 
αποτέλεσμα της οποίας είναι το όντολογικόν πρόβλημα νά τοποθετηται έπί υπο
κειμενικής βάσεως, υπογραμμίζει οτι ή ιδέα του άγαθου έταυτίσθη άπό τόν Πλά
τωνα μετά του θεοΰ. Ούτω ή ερμηνεία της ιδέας έξέπεσεν εις θεολογικήν έρμη
νείαν. Εις τήν έκδοχήν ταύτην πρώτος ό Κ. Γεωργούλης άντιπαρετήρησεν δτι ή 
έννοια της αληθείας δεν είναι κατά Πλάτωνα μονοειδής, άλλα εμφανίζει ποικιλίαν 
σημασιολογικών αποχρώσεων, επίσης δέ δτι ή άντίληψις, κατά τήν οποίαν ή 
αλήθεια, νοούμενη ώς χαρακτηριστικόν της διανοητικής λειτουργίας, πρέπει να 
ταχθή εις κατωτέραν μοΐραν, δέν είναι άγνωστος εις τόν Πλάτωνα 1 2 . 

'Ημεΐς, άφετηρίαν έχοντες τα συγγράμματα της ωρίμου ηλικίας του Πλάτω
νος, θα προσπαθήσωμεν νά δείξωμεν δτι πλην της μορφής της αληθείας, της 
νοούμενης δηλαδή ώς χαρακτηριστικού της διανοητικής λειτουργίας, δ Πλάτων 
δέχεται πρωταρχικώς τήν όντολογικήν άλήθειαν, γνωστόν άλλως τε τοις πασιν, 
άλλα και δτι δέν ευθύνεται ό ϊδιος δια τήν έρευναν τών κειμένων, ανάγκη να δια-
σαφηνίσωμεν τα κατά τήν άλήθειαν ώς ορθότητα καί ώς άποκαλυπτικότητα. 

8) "Ενθ' άνωτ. σελ. 29. 9) "Ενθ' άνωτ. σελ. 38 κ.έ. 10) Έν-Θ' άνωτ. σελ. 37 κ.έ. 
11) "Ενθ' άνωτ. σελ. 46 κ.έ. 
12) Κ. Γεωργούλη : Ή πνευματική δημιουργία του Πλάτωνος, Λεξ. Ηλίου τόμ. 16 

σελ. 58. Ίδέ καί Δημ. Κούτρα : «Προέλευσις και ουσία τοϋ Καλλιτεχνήματος κατά Μ. Hei
degger έν Δελτίω Έταιρ. Έλλ. Φιλολόγων «Πλάτων» τόμ. 21, σελ. 132, δπου παρατηρείται 
Οτι ό Μ. Heidegger «επιχειρεί προκρουστικφ τφ τρόπω νά προσάρμοση τά κείμενα αυτά 
(Πλάτωνος καί Ηρακλείτου) είς τήν ίδικήν του φιλοσοφίαν». 
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β.— Διασάφηαις δρων. 

α) Ή α λ ή θ ε ι α ώ ς ο ρ θ ό τ η ς . Ή λέξις αλήθεια είναι χαράκτη ρ ιστικον 
μόνον μιας λεκτικής προτάσεως, ήτις δεν αποκρύπτει τίποτε, εφ' δσον συντελεί
ται συμφώνως προς τους θεμελιώδεις νόμους καί τας αρχάς της νοήοεως. Είναι 
αλήθεια «ώς προς το γιγνώσκειν», δπως χαρακτηριστικώς εΖπον οι Σχολαστικοί 
του Μεσαίωνος. 

Κατά τήν αύστηράν του δρου σημασίαν ή καθαρά ουσία δεν συλλαμβάνεται, 
ει μή μόνον άφαιρετικώς δια της διανοίας. Κατά τήν άποψιν ταύτην ή καθαρά 
ουσία, το δντως ον υπάρχει κατά τίνα τρόπον, ύπό τίνα μορφήν. Άλλα τότε 
προϋπόθεσις των δύο θεμελιωδών απόψεων του δντος, της ουσίας και της μορφής, 
υπάρχει καΐ μία τρίτη, ή σχέσις. Εις ταύτας αναφέρονται αϊ κατηγορίαι του Πλά
τωνος καΐ του 'Αριστοτέλους. Άλλ' ίνα έρευνήση και έξ αντικειμένου δείξη τήν 
άλήθειαν των όντων ό φιλόσοφος, οφείλει να νοή συμφώνως προς τους έμφυτους 
νόμους ή αρχάς της διανοίας l S . Αϊ άρχαί του δντος συνιστούν τον Λόγον. «Αι 
άρχαί του δντος περιβάλλουσι τρόπον τινά τήν ιδέαν του δντος, είναι το περιέχον 
αυτήν και τόσον είναι άπ' αυτής αχώριστοι, δσον άχώριστον είναι επί των σω
μάτων το είδος άπο τήν δλην» 1 4. Κατά ταΰτα ή αλήθεια των πραγμάτων, των 
δντων ή ουσία, εξαρτάται εκ της συμφωνίας της νοήσεως προς ταΰτα. Veritas est 
adaequatio rei et intellectus. Ή καθαρά νόησις συνεπώς εΐναι ή μόνη πηγή της 
γνώσεως. "Ηδη ό Παρμενίδης, ό 'Ηράκλειτος 1 5, ό 'Αναξαγόρας δέχονται, δτι μό
νον ό Λόγος περιέχει τήν άλήθειαν των πραγμάτων. Άλλα καί ό Δημόκριτος 1 6, 
δπως καί οί Στωικοί βραδύτερον, παρ' δλον δτι αναγνωρίζουν περισσοτέρας της 
μιας πηγάς της γνώσεως, δέχονται τον νουν, ώς βεβαιοτέραν πηγήν της γνώσεως. 

β) Ή α λ ή θ ε ι α ώ ς ά π ο κ α λ υ π τ ι κ ό τ η ς . Κατά τήν εκδοχήν ταύτην 
ή αλήθεια είναι χαρακτηριστικον οχι μιας λεκτικής προτάσεως, καθ' ην υπάρχει 
συμφωνία των άρχων της διανοίας προς το δν, άλλα χαράκτη ρ ιστικον της ουσίας 
των δντων. Εϊναι δη.Λ,αδή οντολογική, πράγμα το όποιον σημαίνει δτι ή ουσία των 
όντων αποκαλύπτεται, δτι τά δντα δεν διαστρέφονται άπο τον παρεμβατισμον του 
νοουντος υποκειμένου. Έ δ ώ αλήθεια είναι το φαίνεσθαι, το αποκαλύπτεσθαι, είναι 
ή παρουσία, ό τρόπος δηλαδή κατά τον όποιον τα δντα είναι. Έ π Ι της δευτέρας 
ταύτης εκδοχής της αληθείας, νοούμενης δηλαδή ώς οντολογικής, μαρτυρεί καί 
αυτή ή λέξις αλήθεια. Αναγόμενοι εις τήν πρωταρχικήν σημασίαν της λέξεως, 
παρατηροΰμεν δτι ή αλήθεια σημαίνει, δτι τα δντα δέν λανθάνουν, δτι δεν μας 
αύτοαποκρύπτονται, άλλ' δτι μας αποκαλύπτονται, αναδυόμενα άπο τήν λήθην 
των. Συνεπώς αλήθεια έδώ εϊναι ή συνεχής άνάδυσις των δντων άπο τήν λήθην 
καί δχι ή υπό λογικήν άποψιν κατάστασις. Οΰτω δυνάμεθα να εϊπωμεν, δτι εγεί
ρονται τα δντα εκ της σιωπής των. Ή λέξίς αλήθεια μέ το άρνητικον έννοιο-

13) Άριστ. μετά τα Φυσ. Α : «Πάσα μάθησις δια προγιγνωσκομένων ή πάντων ή τι
νών έστι, καί δι* ορισμών, ομοίως δέ καί ή Ιπ' άγωγης». 

14) Βράϊλα Άρμένη, Πρώτων ιδεών καί άρχων δοκίμιον. 
15) Σεξτ. Έμπειρ. μαθ. 7, 133 «δει έπεσθαι τφ ξυνφ. του λόγου δ' Ιόντος ξυνοΰ 

ζώουσιν οι πολλοί ώς ιδίαν έχοντες φρόνησιν». Αυτόθι 126 «τον κοινον λόγον καί θείον καί 
οδ κατά μετοχήν γενόμεθα λογικοί, κριτήριον αληθεύει φησίν». 

16) Σεξτ. Έμπειρ. Π. μαθ, 7, 1S9 «Γνώμης δέ δύο είσίν ίδέαι, ή μέν γνησίη ή δέ 
σκοτίη : καί σκοτίης μέν τάδε σύμπαντα, Οψις, ακοή, οσμή, γνώσις, ψαϋσις : ό λόγος εστί 
κριτήριον. δν γνησίην γνώμην καλεί. 
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λογικον περιεχόμενον άπαντα ήδη εις τον "Ομηρον ώς λεκτική έκφρασις 1 7 . 

Β'. Ή ιδέα του άγαθοΰ. 

α . — Ή Ιδέα τοϋ αγαθόν είναι μία τών λοιπών Ιδεών. 

"Ελθωμεν νυν επί τήν έξέτασιν της φύσεως TTJC ιδέας του άγαθοΰ, ή ερμηνεία 
της οποίας έκαμε τον Heidegger νά δεχθη, δτι αύτη ή ιδέα εΐναι υπεράνω της 
της αληθείας. Τη γνώμην ταύτην, καθ' ην ή αλήθεια τάσσεται υπό του Πλάτωνος 
εϊς ήσσονα μοΐραν έναντι της ιδέας του αγαθού, ό Γερμανός μεταφυσικός στηρίζει 
εις δσα λέγει ό Πλάτων εις τήν «Πολιτείαν» του περί της ιδέας του άγαθοΰ. 

Τολμώμεν να διατυπώσωμεν τήν γνώμην, δτι ό φιλόσοφος του αιώνος μας δέν 
έ*λαβεν ίσως υπ' βψιν το δλον συγγραφικον έργον του Πλάτωνος, καθ' δ μέρος 
αναφέρεται τούτο εις τον κόσμον των ιδεών. 

Ή ιδέα του άγαθοΰ, ώς δημιουργός δύναμις, έδημιούργησε προβλήματα εις 
τους έρευνητάΰ, εν προκειμένω δέ έχει θεμελιώδη σημασίαν, διότι ό Μ. Heideg
ger στηρίζει τάς απόψεις του περί αληθείας επί της ιδέας τοΰ άγαθοΰ, νοούμενης 
ώς δημιουργοΰ δυνάμεως. 

Και τοΰτο βεβαίως είναι μία άποψις περί της ιδέας τοΰ άγαθοΰ, ουχί δμως 
και ή μόνη ώς αμέσως θα δείξωμεν. Διότι, εάν ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ, ώς έν τη 
«Πολιτεία» τίθεται, δέν έχει δημιουργικήν ένέργειαν, άλλα είναι και αοτη τυ
πική—παραδειγματική αιτία, και 6χι δηλαδή ποιητική, ώς επίσης έχει ύποστη-
ριχθή, τότε ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ είναι δ,τι και αϊ άλλαι ίδέαι, ήτοι τυπικον-τελι-
κον αίτιον και δχι ποιητική αιτία. 

Εις τήν «Πολιτείαν» ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ θεωρείται ή κατ' εξοχήν ιδέα, ή 
όποια είναι ή πρωταρχική δλων των άλλων ιδεών. Αοτη χορηγεί τήν ΰπαρξιν εις 
τάς ιδέας, κειμένη «έπέκεινα της ουσίας», υπερέχουσα δέ «πρεσβεί^ και δυνά
μει» ΐ 8 . Έ ν τοιαύτη περιπτώσει δέν μας εΐ αι δύσκολον να δεχθώμεν μετά τοΰ 
Heidegger δτι ή αλήθεια έναντι της ιδέας τοΰ άγαθοΰ είναι δευτερογενής. 'Αλλ' 
έν τοιαύτη περιπτώσει ερωτάται, δχι ποίαν θέσιν κατέχει, άλλα ποία ή φύσις 
της ιδέας τοΰ άγαθοΰ. Έ φ ' όσον δηλαδή αοτη είναι χορηγός δυνάμεως προς γνώ
σιν, είναι δέ ή αιτία τών καλών και ορθών και παρέχει τήν άλήθειαν πρέπει να 
δεχθώμεν δτι αοτη ταυτίζεται μετά της ύπερκοσμίου φρονήσεως, δυνάμεως κο-
σμοποιοΰ ή τοΰ δημιουργοΰ περί τοΰ οποίου γίνεται λόγο: άλλαχοΰ έν τη «Πολι
τεία» ι 9 , διακρίνεται δέ σαφώς δ θεός της ιδέας τοΰ άγαθοΰ. Εις πολλά, δμως, 
χωρία της πλατωνικής συγγραφής ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ αναφέρεται *° ώς μία τών 
Ιδεών γενικώς και μόνον έν τη «Πολιτεία» εξαίρεται αΰτη, και δή και είς το 
πρώτον μέρος, εις ύψίστην αρχήν. Πολλοί2 1 τών μελετητών τοΰ Πλάτωνος δέ-

17) *Ιλ. Κ 275 «ουδέ σε λήθω κινύμενος», Γ 420 «Πάσας δέ Τρώας λάθεν ήρχε δέ 
δαίμων' πβ. 'Ηροδότου Ι, 44» «φονέα έλάνθανε βόσκων»' πβ. και Κ. Γεωργούλη : Φιλοσο
φικά Μελετήματα έν σελ. 230, Άθηναι 1964. 

18) "Ενθ' άνωτ. 509 Β. 
19) 379 Α. «Οι τύποι περί θεολογίαο τίνες αν εΐεν ; Τοιάδε πού τίνες, ήν δ' έγώ, οίος 

τυγχάνει δ θεός ών, άεΐ δήπου άποδοτέον, έάν τέ τις αυτόν έν έπεσι ποιη, έάν τε έν τραγω
δία. Δεϊ γάρ ούκοΰν αγαθός & γε θεός τφ δντι τε καΐ λεκτέον οΰτως* πβ. αυτόθι «Ό θεός 
αγαθός, επειδή πάντων άν ε'ιη αίτιος». 

20) Φαίδ. 100 Β, 130 Β, Πολ. 507 Β, κ.«. 
21) Ritter Gesch. d. Philos. II 311 κ.έ., Schleier mâcher Platon II 143, Zeller 

Philos, d. Griechen Iï, 14 686 κ.έ. 707 κ.έ., 'Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου, Πλάτωνος Φαΐδρ. 
σελ. 158. «Άλλα πρέπει να μη λησμονούμε ποτέ, δτι δ θεός έδώ στο «Φαιδρό» (246 G, 249 
C) δέν είναι δ κατ εξοχήν θεός τοΰ Πλάτωνος, ή Ιδέα του Άγαθοΰ». 

δ 
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χονται δτι Ιδώ è Πλάτων ταυτίζει την ίδέαν του άγαθοΰ μέ την ποιητικήν αί-
τίαν. "Αλλοι22 πάλιν δέχονται δτι παρά τάς ιδέας, συμπεριλαμβανομένης και της 
ιδέας του άγαθοΰ. υπάρχει ό θεός, ό δημιουργός του παντός. Δεν αποδίδει δηλαδή 
κατά τούτους ό Πλάτων ποιητικήν δύναμιν, αίτίαν δημιουργικήν εις τήν ίδέαν 
του άγαθου. Περί της θέσεως, τήν οποίαν κατέχει ή Ιδέα του άγαθοΰ εν τη «Πο
λιτεία», παρατηρεί ό Βορέας 2 3, δτι εις τον διάλογον τούτον πρόκειται περί πρα-
γματώσεως της ιδέας του άγαθοΰ εν τη «Πολιτεία». "Ισταται λοιπόν ενταύθα ό 
Πλάτων έν τη χώρα της ηθικής και δια τοΰτο πρώται εξετάζονται αϊ ήθικαί 
ίδέαι, και λέγεται ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ υψίστη μεταξύ τούτων, διότι αΰτη είναι ό 
ανώτατος σκοπός πάσης σπουδής και ενεργείας». Επίσης : « Ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ 
και ρητώς χαρακτηρίζεται ως το παράδειγμα, καθ' ο δφείλουσιν οι άρχοντες νά 
διατάσσουν τα της πόλεως καΐ των πολιτών . . . 'Υπόκειται λοιπόν ένταΰθα ή 
έννοια δτι ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ είναι ΰψιστος κανών τοΰ ηθικώς πράττειν». 

β.—"Η Ιδέα τον άγαθοΰ είναι υψίστη ηθική άξια. 

Ό Μ. Heidegger 2 4 δια τήν άποψίν του ελαβεν υπ' 6ψιν κυρίως δύο χωρία της 
«Πολιτείας». Το έν τούτων είναι το άκόλουθον : 

«Τοΰτο τοίνυν τόϊτήν ά λ ή θ ε ι α ν π α ρ έ χ ο ν τοις γιγνωσκομένοις και τω 
γιγνώσκοντι τήν δύναμιν άποδιδόν τήν τοΰ άγαθοΰ ίδέαν φάθι είναι, α ί τ ί α ν 
δ' ε π ι σ τ ή μ η ς οδσαν καΐ α λ η θ ε ί α ς ως γιγνωσκομένης μεν διανοοΰ, 
οΰτω δέ καλών αμφοτέρων δντων, γνώσεως τε καί αληθείας 2 5, (τοΰτο λοιπόν, το 
οποίον παρέχει τήν άλήθειαν εις τα νοητά αντικείμενα και δί^ει εις αυτόν ό 
όποιος γνωρίζει (είς την ψυχήν) τήν δύναμιν της γνώσεως, πρέπει νά γνωρίζης, 
δτι είναι ή ίδέα τοΰ άγαθοΰ, ή οποία είναι αιτία της επιστήμης και της αληθείας). 

Είς τό χωρίον τοΰτο ως και άλλαχοΰ (517β 8 καί 517γ 4) επισημαίνεται ή 
υπεροχή της ιδέας τοΰ άγαθοΰ, έφ' δσον καθίστα δυνατήν τήν άκρίβειαν της γνώ
σεως. 'Αλλά τήν άποψιν δτι είς τήν ίδέαν τοΰ άγαθοΰ υπόκειται ό ύψιστος ηθικός 
κανών τοΰ πράττειν έν τη Πλατωνική «Πολιτεία», ό Μ. Heidegger απορρίπτει 
ώς ξένην προς τόν Πλάτωνα. Λέγει μάλιστα δτι τό ηθικόν ως υπέρτατη άξια 
έταυτίσθη μέ τήν ίδέαν τοΰ άγαθοΰ κατά τόν 19ον αι. διότι, συμφώνως προς τάς 
ήθικάς αντιλήψεις της εποχής, τό ηθικόν αγαθόν συνέπιπτε μέ τόν ηθικόν νό-
μον 2 6. Ούτω ένέγραψαν, λέγει, τήν ίδέαν τοΰ άγαθοΰ είς τήν σειράν των «άξιων» 
πράγμα εντελώς ξένον προς τήν έλληνικήν σκέψιν. 

Τό έτερον χωρίον της Πολιτείας, τό όποιον έκαμε τινάς τών μελετητών τοΰ 
Πλάτωνος νά δεχθοΰν δτι ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ ταυτίζεται μέ τήν ύπερτάτην τοΰ 
κόσμου δύναμιν, τόν θεόν, πασαι δέ αί άλλαι ίδέαι, δτι υποτάσσονται είς ταύτην, 
τόν δέ Heidegger άκολουθοΰντα είς τήν γνώμην τούτων, νά δεχθή δτι ή αλήθεια 
τίθεται υπό τήν ίδέαν τοΰ άγαθοΰ, είναι τό άκόλουθον. «Τά δ' οδν έμοί φαινόμενα 
οΰτω φαίνεται, έν τω γνωστώ τελευταία ή τοΰ άγαθοΰ ίδέα καί μόγις όράσθαι, 
όφθεΐσα δέ συλλογιστέα είναι ώς άρα πασι πάντων αΰτη ορθών τε καί καλών 
αιτία, Ιν τε όρατφ φως καί τόν τούτου κύριον τεκοΰσα, εν τε νοητώ αυτή κ υ-
ρ ί α ά λ ή θ ε ι α ν καί ν ο υ ν π α ρ α σ χ ο μ έ ν η , καί δτι δει ταύτην ίδεϊν 
τόν μέλλοντα έμφρόνως πράξειν ή ιδία ή δημοσία2 7 (έχω λοιπόν τήν γνώμην, δτι 

22) Λογγϊνος Πορφυρίου, Π Πλωτίνου βίου, 18 G. Fr. Hermann Index Lect. Hib, 
Marburg 1832/3. Vindie disput. de idea boni apud Marburg. 

23) Θ. Βορέα, ".Ανάλεκτα Τομ. Γ", σελ. 111 κ.έ. σελ. 116. 
24) Μ. Heidegger, Piatons Lehre von der Wahrheit σελ. 36 κ.έ. 
25) Πολιτεία 508 E. 26) Ένθ' άνωτ, σελ. 36 κ.έ. 27) Ένθ' άνωτ. 517 Β. 
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είς τον κόσμον της γνώσε6>ς τήν τελευταίαν καΐ άνωτάτην θέσιν κατέχει ή ιδέα 
του άγαθοΰ καί ή οποία πολύ δύσκολα γίνεται ορατή, δταν (δμως) γίνη ορατή 
άναγκαίως συνάγεται, δτι αυτή μέσα εις το σύμπαν είναι ή αιτία κάθε όρθοΰ και 
ωραίου, διότι και εις τον όρατον κόσμον αΰτη γενν^ί το φως και τήν πηγήν του 
φωτός (δηλ, τον ήλιον) εις δέ τήν νοητήν περιοχήν αυτή είναι ή δέσποινα, ή οποία 
χαρίζει τήν άλήθειαν και τον νουν). 

Ό νους καΐ τούτου του χωρίου είναι ζήτημα ερμηνείας. Ή ερμηνεία γενικώς 
πρέπει να συσχετίζη το έργον προς το περιβάλλον και τάς ιδέας της εποχής. Τήν 
θετικιστικήν αυτήν μέθοδον, τήν οποίαν είσήγαγεν ό αισθητικός Ιππόλυτος Taine, 
δεν δυνάμεθα να άγνοήσωμεν κατά τήν έρμηνείαν του ανωτέρω χωρίου της «Πο
λιτείας». Ό Πλάτων συνέγραψε τήν «Πολιτείαν» δια να δώση μίαν προσωπικήν 
άπάντησιν εις το πολιτικον πρόβλημα της εποχής του, ώς τούτο είχε διαμορφωθή 
μέ τήν έμφάνισιν τών σοφιστών. Τούτων δχι μόνον ή αμφιβολία περί της ορθό-
τητος πάσης επιστημονικής γνώσεως, άλλα και ή κατάλυσις τών ηθικών και πο
λιτικών άρχων άφ' ενός, ό στατικός μονισμος του Παρμενίδου άφ' ετέρου, του 
οποίου είχεν ύποστή βαθεΐαν τήν έπίδρασιν, ώδήγησαν τον Πλάτωνα εις τήν 
άποδοχήν άλν,θείας καθολικού, ήθικοΰ κύρους. Προς τούτοις αί ίδέαι είναι στα
θερά! και αναλλοίωτοι, το δέ δίκαιον, το αγαθόν καί το καλόν ισχύει θεωρητικώς 
επί παντός ατόμου καί έπί πάσ/jc «Πολιτείας» ιδία καί δημοσία. Καί εις το χω
ρίον τοΰτο ή ιδέα του άγαθοΰ έχει σημασίαν ήθικήν. Αύτη είναι το ΰψιστον πα
ράδειγμα, προς το όποιον αποβλέποντες οι πολΐται μιας ιδεώδους πολιτείας, γί
νονται άξιοι ταύτης, προς δέ καί οι βασιλείς φιλοσοφοΰντες, εις τοΰτο αποβλέ
ποντες, ώς εις ιδεώδη τύπον, κυβερνοΰν έν τη «Πολιτεία». "Οτι καί εδώ υπόκει
ται ό ύψιστος ηθικός κανών τοΰ πράττειν φαίνεται καί έκ τοΰ δτι έν τέλει ό φι
λόσοφος εφιστά τήν προσοχήν, δτι οφείλει να άνέλθη εις τήν περιοχήν της ιδέας 
τοΰ άγαθοΰ εκείνος ό όποιος μέλλει νά πράξη εϊτε ώς ιδιώτης εϊτε ώς πολίτης. 
'Εάν εις τήν ίδέαν τοΰ άγαθοΰ δεν υπόκειται ή ηθική έννοια, δεν υπήρχε, νομί-
ζομεν, λόγος, ώστε è φιλόσοφος νά κάμη χρήσιν τών επιρρημάτων «ιδία» καί «δη
μοσία». Το πράττειν «ιδία» ή «δημόσιοι» προσδιορίζον τήν άλήθειαν, ήτις γνωρί
ζεται δια της ιδέας τοΰ άγαθοΰ, προσδίδει αυτόχρημα ηθικόν—πολιτικον νόημα 
εις τήν άλήθειαν, εις τήν ίδέαν δηλαδή. 

"Οτι δεν είναι ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ μία πηγή δυνατότητος μόνον προς τήν 
οποίαν «το βλέμμα αναβαίνει», άλλα ό ύψιστος ηθικός κανών τοΰ πράττειν έν τη 
πολιτεία φαίνεται καί έκ τούτου τοΰ σπουδαιότατου. Αυτός ό Πλάτων παριστ^ τον 
Σωκράτη νά λέγη προς τον Άδείμαντον, οτι πολλάκις έγένετο λόγος περί τοΰ 
μεγίστου μαθήματος καί δτι, οσάκις οι άνθρωποι κατανοήσουν τοΰτο, θεμελιώνον
ται ή δικαιοσύνη καί άλλαι άρεταί. «Έπεί δτι γε ή τοΰ άγαθοΰ ιδέα μέγιστον μά
θημα, πολλάκις άκήκοας, ή δίκαια καί τάλλα χρήσιμα καί ωφέλιμα γίγνεται» 2 8 . 
Πάσα δηλαδή πράξις δια νά εϊναι πράγματι δικαία, πρέπει (καθώς καί πάσα 
ηθική ιδέα) νά φωτίζεται υπό της ιδέας τοΰ άγαθοΰ, διότι αΰτη είναι ό χρυσούς 
κανών, το αίώνιον μέτρον δια τοΰ οποίου μετρείται το δίκαιον, το καλόν, ή σω
φροσύνη, ή ηθική καί πολιτική ελευθερία. Ή ιδέα λοιπόν τοΰ άγαθοΰ είναι είς 
τήν άρχικήν αύτοΰ Ιννοιαν, κατά Πλάτωνα κανών ύψιστος, μέτρον, αρμονία, πα
ράδειγμα προς το όποιον πάντοτε οφείλουν να αποβλέπουν, κατ' εξοχήν δέ οι 
άναλαμβάνοντες τήν διακυβέρνησιν της πολιτείας2 9. Είναι τέλος χαρακτηριστικόν, 
μή δεχόμενον άμφισβήτησιν, δτι ό Πλάτων ονομάζει τήν ίδέαν τοΰ άγαθοΰ «πα-

281 Πολιτ. 505. 
29) Ίδέ Θεοφ. Βορέα, Ανάλεκτα τόμ. Γ' σελ. 108. 110 κ.έ. Επίσης Κ. Γεωργούλη : 

Πολιτεία σελ. 463. 
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ράδειγμα « . . . άναγκαστέον . . . είς αυτό άποβλέψαι το πάσι φως και ίδόντας το 
αγαθόν αυτό παραδείγματι χρωμένους έκείνω καΐ πάλιν καί ίδιώτας καΐ εαυτούς 
κοσμεΐν» (οφείλουν (οί άρχοντες) είς αυτό νά αποβλέψουν, δηλαδή προς εκείνο το 
όποιον παρέχει είς πάντας το φώς, καί άφοΰ ιδούν το αγαθόν αυτό, έχοντες 
εκείνο ώς παράδειγμα (ώς κανόνα) να κυβερνούν καί την πόλιν καί τους πολίτας 
καί τους εαυτούς των, Πολιτεία 540 Α). 

Εϊναι εξ άλλου αξιόλογος ή παρατήρησις του M. Heidegger, δτι ή έκφρασις 
«Ίδέα του Άγαθοΰ» παραπλανά τους έρμηνευτάς δια του ονόματος αυτής ώς 
προνομιούχου ιδέας, ώς ιδέας των ιδεών. Ή πλάνη δμως δέν συμβαίνει, δταν άπο-
δεχώμεθα ταύτην υπό ήθ κήν έ'ννοιαν, άλλα διατί οχι καί δταν άποδεχώμεθα 
ταύτην ώς πρώτην όντ'λογικήν αίτίαν, ώς αρχήν δηλαδή του παντός ; 

Έ κ τών ανωτέρω διαπιστούται, νομίζομεν, δτι ή ιδέα του άγαθοΰ ώς μία τών 
ιδεών λάμπει, δτι το είναι της ιδέας του άγαθοΰ είναι να λάμπη, να δύναται δη
λαδή να είναι ορατή, ώς άλλως τε δέχεται καί ό Γερμανός φιλόσοφος. Άλλα το 
είναι της ιδέας αυτής, ή φύσις της ιδέας δέν είναι μόνον μία δυνατότης, άλλα εν 
ηθικόν δέον εν τη σφαίρα του νοητοΰ. Ή ανωτέρω διαπίστωσις δέν οδηγεί άναγ-
καίως είς τήν άποδοχήν του δτι ώς ιδέα του άγαθοΰ έχει δημιουργικήν δύναμιν 
καί επομένως, δτι ή αλήθεια τάσσεται μετά τήν ίδέαν τοΰ άγαθοΰ, άλλα δτι αυτή 
αοτη ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ είναι αλήθεια μέ τήν πρωτογενή αυτής φύσιν, δτι είναι 
άποκαλυπτικότης, ή οποία συμβαίνει είς τον νουν. Προς τήν ίδέαν ταύτην προσ-
βλέπων ό άνθρωπος, μετέχει τοΰ άληθοΰς δια της γνήσιας παιδείας, τίθεται δε 
ούτος δια τοΰ νοΰ εντός της λάμψεως τοΰ καθαροΰ δντος. Οΰτω κατά Πλάτωνα 
ή αληθής παιδεία καί ή αλήθεια ένοΰνται είς μίαν «φυσικήν» ενωσιν. Αυτή ώς 
ένωσις δέν είναι τυπική, δέν είναι «όμοίωσις» καί τυπική ορθότης, άλλα άποκά-
λυψις ταύτης, ώς ειπομεν, εις τον νουν, ήτοι αλήθεια πρωτογενής. Ταύτην λοιπόν 
τήν άλήθειαν δέχεται ό Πλάτων ώς αύθεντικήν. 

γ) Ή Ιδέα τον άγα&οϋ καί το θείον. 

Ό Μ. Heidegger υποστηρίζει, ώς ειπομεν ανωτέρω, δτι ό Πλάτων υποτάσσει 
τήν άλήθειαν είς τον ζυγον της ιδέας, έχων τήν πεποίθησιν δτι ή ίδέα ταυτίζεται 
προς το θείον. Λέγει λοιπόν. «Μέ το να είναι έτσι ή γενική Αιτία δέν είναι εξ 
ίσου ή ίδέα, πού ονομάζουν 'Αγαθόν. Ή πρώτη αυτή Αιτία ονομάζεται άπ' τον 
Πλάτωνα καί υστέρα άπο τον 'Αριστοτέλη, το θείον. 'Αφ* Οτου το ον ερμηνεύ
τηκε σαν ίδέα, ή στραμμένη προς το εϊναι τοΰ δντος σκέψη είναι μεταφυσική καί 
ή μεταφυσική εϊναι θεολογική. Μέ τήν λέξη «θεολογία» πρέπει να έννοοΰμε εδώ 
καί τήν ερμηνεία για τήν οποία ή «αιτία» τοΰ δντος εϊναι ό θεός καί τή μετα
φορά τοΰ Εϊναι μέσα σ' αυτήν τήν αίτία, πού περιέχει καθ' έαυτήν το Εϊναι 
καί το κάνει ν' άναβρύει εξ έαυτοΰ,'γιατί εϊναι άπ' δλα δσα είναι, τον ύπέρτατον "Όν» 3 0 . 

"Οσον δια τήν μεταφοράν τοΰ Εϊναι εντός της μεταφυσικής καί τήν συνακό-
λουθον θεολογικήν έρμηνείαν τοΰ οντος, ή παρατήρησις τοΰ φιλοσόφου εϊναι κάτι 
περισσότερον άπο ορθή. Εϊναι θαρραλέα. "Ήδη οί νεοπλατωνικοί θεωροΰν τάς 
ίδέας ώς κατηγορήματα τοΰ θεοΰ. Ό 'Αλβΐνος 3 1 λέγει «εϊναι γαρ τάς ιδέας νοή
σεις θεοΰ αιωνίους καί αυτοτελείς». Πολλοί δέ τών νεωτέρων (Schleiermacher, 
Ritter καί Zeller) ταυτίζουν τήν ίδέαν τοΰ άγαθοΰ μέ τον θεόν. 

Εϊναι βεβαίως γνωστόν δτι ή φιλοσοφία τοΰ Πλάτωνος έχει χαρακτήρα μετα-
φυσικον καί δτι τόσον ή Παιδεία, δσον, γενικώτερον, καί ό ανθρωπισμός έχουν 

30) Μ. Heidegger, Piatons Lehre von der Wahrheit, 19542 σ. 48. 
31) Διδασκ. τών Πλάτωνος δογμ. IX. 
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τήν αρχήν των είς τήν μεταφυσικήν τοΰ Πλάτωνος. Έ ν τούτοις θα μας έπιτραπή 
να έ'χωμεν διάφορον γνώμην arcò έκείνην τοΰ Μ. Heidegger, καθ* ήν δηλ. ή 
πρώτη «Αιτία», το «Αγαθόν» ώς έ'χει εις τήν «Πολιτείαν» είναι ό θεός ΚαΙ άρ-
χίζομεν μέ μίαν γενικήν παρατήρησιν. Ό Πλάτων εις τον «Φαΐδρον» παριστάνει τήν 
ψυχήν και τον έρωτα έν σχέσει προς τήν αιωνιότητα της ιδέας' εις τον «Τίμαιον» 
παριστάνει, κατά τρόπον μυθικον βεβαίως, τήν δημιουργίαν του κόσμου έν σχέσει 
μέ τήν αιωνιότητα της ιδέας 3 2 ' έν δε τη «Πολιτεία» ομιλεί περί της πολιτικής 
πράξεως, ή οποία είναι προέκτασις της συμμετρίας του λόγου, άνταπόκρισις είς 
τήν λάμψιν της ιδέας του άγαθοΰ. 

'Εδώ λοιπόν είς τήν «Πολιτείαν» δέν ταυτίζει τήν ίδέαν του άγαθοΰ μετά του 
θεοΰ, άλλα καί ούδαμοΰ της πλατωνικής συγγραφής παρατηρείται τούτο. Εις τήν 
«Πολιτείαν» μάλιστα κάμνει, άθελήτως £σως, μίαν διάκρισιν της ιδέας του αγα
θού άπο του θεοΰ. Πριν δηλαδή διατύπωση τήν άποψιν, δτι ή ιδέα είναι ή αιτία 
των ορθών καί καλών, άφοΰ παρέβαλε τήν άνάβασιν έκ του σπηλαίου είς τήν 
θέαν τοΰ άνω κόσμου προς τήν άνοδον καί τον νοητον τόπον της ψυχής, λέγει 
δτι τήν ελπίδα, δτι δέν κάμνει λάθος, αποθέτει είς τον θεόν, διότι μόνον αυτός 
γνωρίζει, αν τυγχάνη τοΰ «άληθοΰς». «Θεός δέ που οΐδεν, ει αληθής οδσα τυγ
χάνει» 3 3 . Έάν ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ δέν ήτο τυπικον παράδειγμα, δέν υπήρχε λόγος 
νά άναφέρη τον θεόν. Τοΰτο εκαμεν ϊσως ό Πλάτων, διότι ήτο άδιανόητον είς αυ
τόν να είπη δτι ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ «ΟΙδεν» «γιγνώσκει», διότι τήν δύναμιν τοΰ 
«γιγνώσκειν» μόνον ό δημιουργός δύναται να Ιχη. 

Άλλα καί έαν ύποθέσωμεν δτι έδώ ό Πλάτων έχρησιμοποίησε τήν λέξιν μέ τήν 
τρέχουσαν σημασίαν, πώς τότε ερμηνεύονται άλλα χωρία περί θεοΰ εις τα συγ
γράμματα τοΰ Πλάτωνος ; Είς τον Φίληβον π. χ. ό Πλάτων δέχεται δτι τον κό-
σμον κυβερν^ ό νους «νουν πάντα διακοσμειν αυτά (τα ξύμπαντα)» 3 4 . Καί εις 
τους Νόμους3 5 αντιτιθέμενος προς τους άθεους λέγει σαφώς, δτι «ό νους εστί το 
πάν διακεκοσμηκώς». Έ ξ άλλου είς τον «Φαίδωνα» 3<5 εισάγει τον Σωκράτην να λέγη 
έν πεποιθήσει «νυν τε εδ ϊστε, δτι παρ' άνδρας τε ελπίζω άφίξεσθαι αγαθούς. 
Καί τοΰτο αν πάνυ διισχυρισαίμην δτι μέντοι παρά θεούς δέσποτας πάνυ αγαθούς 
ήξειν, εδ ιστέ, δτι εϊπερ τι άλλο τών τοιούτων, διισχυρισαίμην καί τοΰτο (τώρα 
δμως να ξεύρετε καλά δτι ελπίζω νά φθάσω κοντά είς ανθρώπους αγαθούς, καί 
τοΰτο βέβαια δέν θα ήμποροΰσα να το βεβαιώσω μέ απόλυτον πεποίθησιν, δτι 
δμως θα φθάσω κοντά είς θεούς δέσποτας πάρα πολύ αγαθούς μάθετε καλά, δτι 
περισσότερον παντός άλλου, θά έβεβαίωνα καί τοΰτο). 

Εις τον «Τίμαιον» 3 7 πάλιν, ό θεός παρίσταται ώς δημιουργός τοΰ παντός καί 
της ψυχής τοΰ κόσμου, έκ της οποίας προέρχεται καί ή ψυχή τοΰ άνθρωπου. Είς 
το ερώτημα, ποίον πρότυπον εΖχεν ό θεός, δταν έδημιούργει τον κόσμον, άπαντφ 
ό Πλάτων δτι τήν μορφήν είς τήν ένέργειαν είς έκαστον τών δντων έδωσεν ό θεός, 
αποβλέπων ώς είς παράδειγμα προς εκείνο το όποιον είναι πάντοτε το αυτό, 
προς τήν ίδέαν δηλαδή, καί δχι προς τά αισθητά, προς το «γίγνεσθαι». Τον δη-
μιουργον καί πατέρα τοΰ παντός είναι δύσκολον νά εΰρωμεν, λέγει ό 'Αθηναίος 
φιλόσοφος, καί έάν εορη κανείς τοΰτον, είναι αδύνατον νά παρουσίαση κανείς είς 
δλους. 

Πρέπει να έρωτήσωμεν πάλιν : Συμφώνωςπρος ποιον άπο τά δύο πρότυπα ό δη
μιουργός έμόρφωσε τον κόσμον ; Ά ν δηλαδή τον έμόρφωσε συμφώνως προς το άμε-
τάβλητον καί αίώνιον ή συμφώνως προς το μεταβλητόν. "Αν, λοιπόν, δ κόσμος αυτός 
είναι όμορφος, λέγει ό Πλάτων, καί αρμονικός, τότε είναι φανερον δτι ό δημιουρ-

32) Ί ω . Θεοδωρακοπούλου : Φαιδρός, 'Αθήναι 1948 σελ. 130 33) Πολιτ. 517 β. 
34) Φΐληβ. 28 Ε. κ.έ. 35) 966 Ε. 36) 63 G. 37) 28 Α κ.έ. 
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γος έβλεπε προς αίώνιον πρότυπον, άλλως ό κόσμος δέ θά ήτο αρμονικός. 
Δέν διακρίνει λοιπόν ό Πλάτων τον θεον της ιδέας του άγαθοΰ ; Διατί θα πρέπει 
νά ταυτίσωμεν την εν τη Πολιτεία «αίτίαν» τών «ορθών» και «καλών» προς το 
θείον καθ' ην στιγμήν αυτός ό Πλάτων εφιστά τήν προσοχήν έπ' αύτοΰ ; Εις τον 
«Τίμαιον» δηλαδή συμπεραίνει δτι δύο εΐδη της αιτίας πρέπει να άποδεχθώμεν δια 
τήν γέ εσιν του κόσμου, ήτοι τήν ανάγκην και το θείον «ή τούδε του κόσμου γέ-
νεσις εξ ανάγκης τε καΐ νου συστάσεως έγεννήθη . . . » 3 8 . 

"Αν, λοιπόν, το παράδειγμα δέν είναι ή μία ή τελική αίτια, δηλαδή ή ιδέα, ή 
δε άλλη είναι το θείον, τότε τι είναι ή ιδέα ; Δεν είναι δυνατόν ό Πλάτων να 
δέχεται ώς ποιητικήν αρχήν καί τον θεόν και τήν ίδέαν του άγαθοΰ. Πώς εν
νοεί è Πλάτων τον θεον δεν λέγει σαφώς. "Οτι Ομως θεωρεί τον θεον ώς έχοντα 
προσωπικότητα φαίνεται καί έκ τούτου, δτι δηλαδή ό νους ώς ποιητική αρχή 
δέν παρουσιάζεται άνευ ψυχής- «νουν δ' αδ χωρίς ψυχής αδύνατον παραγε-
νέσθαι τω» 3 9 . 

Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι ό Πλάτων δέν ονομάζει τήν ίδέαν του άγα
θοΰ, θείον, άλλα διακρίνει ρητώς τον θεον της ιδέας. Το Είναι λοιπόν δέν ερμη
νεύεται δπως δήποτε υπό του Πλάνωνος ώς ιδέα μόνον, οΰτε δέχεται ταύτην ό 
Πλάτων ύπο θεολογικήν άποψιν, eòe θέλει ό Μ. Heidegger. 

Καί ήδη συνοψίζομεν τα πορίσματα της ανωτέρω έρεύνης. 
1 ) Ό Πλάτων 6χι μόνον δέν αγνοεί τήν ώς άποκαλυπτικότητα (Unver-

borgenheit) άλήθειαν, άλλα καί αποδέχεται ταύτην ώς πρωταρχικήν καί αύ-
θεντικήν. 

2) 'Ed.' δσον ή ιδέα του άγαθοΰ δέν είναι ποιητική, άλλα τελική αιτία, ώς 
καί αϊ λοιπαί, ή φιλοσοφική πορεία τοΰ άνθρωπου προς τήν ίδέαν είναι ή εν 
ταύτω βαθμιαία λογική γνώσις, άλλα καί ή οίκείωσις της οντολογικής μεταφυ
σικής ουσίας, ή οίονεί άποκάλυψις τοΰ δντος εν τή πρωτογενεΐ αύτοΰ ουσία καί 
καθαρότητι. 

3) Ή μεταφυσική αΰτη οίκείωσις ύπό τοΰ άνθρωπου, ήτις, πάντως, δέν 
είναι δυνατή εις τον χώρον της κατ' αίσθησιν πραγματικότητος, εϊναι αυτή αυτή 
ή α λ ή θ ε ι α , αποκλειομένου συνεπώς τοΰ δευτερογενοΰς ταύτης. 

4) Ό φιλόσοφος τών ιδεών δέν καθώρισεν, ώς ήθέλησεν ό M Heidegger, 
δτι ό άνθρωπος θα νοή τήν άλήθειαν ώς ορθότητα καί «όμοίωσιν», ώστε να κα-
ταστή μάλιστα ό αίτιος της μεταβολής της ουσίας της αληθείας άπο αυθεντι
κής εις χαρακτηριστικον της διανοητικής καί άποφαντικής λειτουργίας. 

5) "Ο Πλάτων δέν ευθύνεται δια τήν θεολογικήν έρμηνείαν της πρώτης αι
τίας, της ιδέας τοΰ άγαθοΰ. Τοΰτο είναι ύστερογενή; ερμηνεία. 

Τελευτώντες, καί εν συνάφεια προς τα ανωτέρω, ας ειπωμεν καί ένταΰθα 
δτι ή γνωσιολογία τοΰ Πλά ωνος δέν είναι κυρίως ορθολογιστική. 'Ορθολογι
στική είναι καθ' δ μέρος διακριβώνει, συσχετίζει καί ελέγχει βάσει τοΰ όρθοΰ 
λόγου τα δεδομένα της ένοράσεως. Κατά τα άλλα ή γνωσιολογία τοΰ 'Αθηναίου 
φιλοσόφου είναι οντολογική, μεταφυσική. Καί επειδή δέν φιλοδοξεί να «από
δειξη» τήν άλήθειαν κατά τον τρόπον της λογοκρατίας, άλλα να αφύπνιση τάς 
δυνάμεις της ψυχής τοΰ συνομιλητοΰ, δπως ούτος μόνος συλλαβή τήν ούσίαν 
τών δντων, κάμνει χρήσιν καί φιλοσοφικών μύθων, έν οίς καί της εικόνος τοΰ 
σπηλαίου τής «Πολιτείας». Ό Πλάτων ούτω είναι ό κυρίως εισηγητής της 
ένοράσεως καί κατ' άκολουθίαν τής αληθείας ώς οντολογικής άφ' ενός, άλλα 

38) 68 Ε, 48 Α. 39) Ένθ* άνωτ. 30 Β, πρβ. καί Φίληβ. 30. 
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καί ο εισηγητής της ορθολογικής σχολής, καί συνεπώς, της αληθείας ως «αντα
ποκρίσεως» της σκέψεως προς τα πράγματα άφ' ετέρου. 

Αϊ θέσεις τών μετέπειτα φιλοσόφων, πρόσκεινται άλλοτε περισσότερον και 
άλλοτε όλιγώτερον εις τήν μέθοδον του όρθοΰ λόγου (Rationalismus, Intellectua-
lismus) ή εις τήν μέθοδον τής άμεσου εποπτείας. 

Τά δύο ταύτα ρεύματα έκκινουντα εκ τής αυτής πηγής, τών ναμάτων τής 
'Ακαδημίας, άλλοτε συμπλησιάζουν καΐ άλλοτε πάλιν απομακρύνονται αλλήλων, 
συνθέτοντα οΰτω τήν περί του βίου καί του κόσμου θεωρίαν, άλλα καί το τραγι-
κον στοιχεΐον του ανθρωπίνου πνεύματος. 

S U M M A R Y 

M. Heidergger, in his study «Piatons Lehre von der Wahrheit» (Bern 1952), 

is bringing back to us the problem of Truth as Plato has seen it. He maintains 

that Plato is responsible for the turn of Truth from an ontological and meta

physical, to a typical and logical όρθότης. This mistake hangs heavily on the 

route of thought from Plato, to Descartes and Nietzsche. That is why, he says, 

we must return to the primary meaning of Truth, as it emerges from oblivion. 

He also maintains that Plato places Truth on a secondary position to the Idea 

(ιδέα), and that the interpretation of the Being (είναι) is theological. 

We know that Plato certainly classifies Truth on a metaphysical and typieal 

όρθότης, but he does not place it after the idea of Good (αγαθόν). The idea of 

Good is one of the many Ideas in Plato's writings ; that is, a characteristic 

example and not a creative cause. The position of this idea in «The Republic» 

is certainly peculiar, and creates many problems. It is always a matter of inter

pretation. Since the idea of Good is giving strength to knowledge, and is also 

the cause for the Good and the Right, and gives the Truth as we can see in 

«The Republic», then we must accept that it identifies itself with the super

mundane wisdom, mith the Creator. But Plato clearly differentiates the Idea 

from God, whom he considers as «νουν» (intellect) as we can see in «Philebos», 

and as Creator in «Tiameus». In «The Republic» the idea of Good has the 

meaning of the highest moral principal, to which the citizens have to adjust 

their lives. The theological interpretation was invented later. It is not Plato's. 


