
 

       Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου, 2018 
 

Διαμόρφωση της Πολιτικής Συμπεριφοράς 

 
1. Εισαγωγή 

Το πολιτικό ή το μαθησιακό μήνυμα που εκπέμπεται είναι φυσικό επόμενο 
επιλεκτικά να διέρχεται από όλες τις διαστάσεις της ψυχής, είτε από τα ένστικτα είτε 

το συναίσθημα και κυρίως από τη λογική των ανθρώπων, προκειμένου να καταλήξει 
στην εκτελεστική διάσταση της ψυχής που είναι η βούληση. 

Η βούληση τελικά εκφράζει τη συμπεριφορά ομάδων και ατόμων, η οποία 
διατυπώνεται με δύο κυρίως μορφές, τη στάση και την πράξη. 

Επομένως, τα εκπεμπόμενα μηνύματα για διαμόρφωση συμπεριφοράς αφορούν 

τόσο τα άτομα όσο και την κοινωνική ομάδα. Άρα, μπορεί η ομάδα να δημιουργεί την 
δική της ψυχολογική ταυτότητα, πλην όμως δεν σημαίνει, ότι και το άτομο, που 

εντάσσεται σε αυτή, αφομοιώνεται πλήρως, με συνέπεια να αλλοιώνονται και τα 
ατομικά του τυπικά χαρακτηριστικά. 

Συνεπώς, όσα λέγονται περί διαμόρφωσης της συμπεριφοράς αφορούν τόσο την 
ομάδα ως σύνολο όσο και το άτομο εντός ή εκτός αυτής. 

 

2. Πηγές Συμπεριφοράς 
Πηγάζει από όλες τις διαβαθμίσεις συνειδητότητας του ανθρώπου και οι 

οποίες  απλά και συνοπτικά είναι: 
- Κατ’ αρχάς ο χώρος του συλλογικού ομαδικού ασυνειδήτου του Carl Gustav Jung 

μέσω του οποίου κληρονομικά μεταφέρονται οι εμπειρίες της ανθρωπότητας από 
γενιά σε γενιά και με το οποίο ασφαλώς θα μπορούσαν να συνδεθούν τόσο η 

τυπολογία όσο και τα γνωρίσματα του ανθρώπου. Ίσως με το συλλογικό ασυνείδητο να 
συνδέεται και του δικού μας γένους των Ελλήνων η Αντλερική ανταγωνιστική και 

φιλόδοξη συμπεριφορά. 

Πρωτεργάτης όμως επεξεργασίας του ασυνείδητου χώρου είναι ο Sigmund Freud, ο 
οποίος ιδιαίτερα ασχολήθηκε με το θέμα επηρεασμού του συνειδητού από τις 

εμπειρίες που απωθήθηκαν στον ασυνείδητο χώρο κατά την διάρκεια της ζωής του 
ανθρώπου και οι οποίες, κατ’ αυτόν, επηρεάζουν κατά πολύ την συμπεριφορά του. 

- Η άλλη διαβάθμιση της συνείδησης είναι ο υπερσυνειδητός χώρος, ο οποίος 
βρίσκεται έξω από το άτομο ή την ομάδα. 

Είναι ο χώρος που εκφράζει γενικά το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, από το 
οποίον προέρχονται όλα τα μηνύματα, γνώσεις και ιδεολογίες, αξίες και 

συναισθήματα, τα οποία πιέζουν το συνειδητό για την ανάλογη συμπεριφορά. 

- Τέλος είναι το συνειδητό, το οποίον αποτελεί τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του 
ασυνειδήτου και του υπερσυνειδήτου και στον οποίο συναντώνται και εκτιμώνται οι 

εσωτερικευμένες εμπειρίες με τα μηνύματα του περιβάλλοντος, προκειμένου η ομάδα 
ή το άτομο να αποφασίσει την συμπεριφορά του. Στον χώρο του συνειδητού μπορεί 

να αποδοθεί, ότι ανήκει ο επίκτητος χαρακτήρας του ανθρώπου. 
Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το «εγώ» της προσωπικότητας και το «εμείς» της ομάδας, 

μέσα από μία διαρκή αλληλοεπίδραση της εσωτερικευμένης εμπειρίας με τα 

μηνύματα που προέρχονται από το περιβάλλον, προκειμένου να διαμορφώνονται οι 
κατάλληλες συμπεριφορές προσαρμοσμένες στις συνθήκες των «καιρών». 

 
3. Η Σχολή των Συμπεριφοριστών 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αναδεικνύονται δύο μεγάλες σχολές για τη 
διαμόρφωση της συμπεριφοράς. 

- Η Ψυχοδυναμική, η οποία έχει ως βάση προέλευσης γενικά την εσωτερικευμένη 
ορμή της ψυχής για έκφραση και κύριοι εκπρόσωποι της σχολής αυτής είναι ο 

Sigmund Freud, o Alfred Adler, o Carl Gystav Jung και ο Erich Fromm. 
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- Και η άλλη είναι η Αντανακλαστική, ή Συντελιστική και γενικά η Σχολή των 

Συμπεριφοριστών, η οποία λαμβάνει ως βάση διαμόρφωσης της συμπεριφοράς των 
ατόμων ή της ομάδας τους ερεθισμούς και τα μηνύματα τα οποία προέρχονται από το 

περιβάλλον. 

Ιδρυτής της σχολής υπήρξε ο Ivan Pavlov με την θεωρία των εξαρτημένων 
αντανακλαστικών, η οποία απευθύνεται κυρίως στα ζώα των οποίων τα ένστικτα 

λειτουργούν κατά μηχανιστικό τρόπο. 
Την θεωρία αυτή προώθησε ακόμη περισσότερο με τη συντελεστική μέθοδο των 

αμοιβών ο B. F. Skimmer, απευθυνόμενος κυρίως σε ζώα που διαθέτουν κάποιον 
βαθμό φαντασίας. 

Την μέθοδο αυτή της συντελεστικής συμπεριφοράς, του B.F. Skimmer, μελέτησαν, 

ανέλυσαν και βελτίωσαν οι μετέπειτα ερευνητές, διατυπώνοντας, εντός της ίδια 
Σχολής των Συμπεριφοριστών, την Ενορατική θεωρία, της οποίας θεμελιωτής 

θεωρείται ο W. Kohler. 
Κύριο γνώρισμα της ενορατικής συμπεριφοράς δεν είναι τόσο ο συντελεστής της 

αμοιβής κατά τον B.F. Skimmer όσο η αξιολόγηση τους ερεθίσματος ή του 
μηνύματος που δέχονται τα άτομα και η ομάδα, προκειμένου να αντιδράσουν. 

Είναι ευνόητο, ότι η μέθοδος αυτή, κατά κύριο λόγο, αφορά τον άνθρωπο και γι αυτό 
δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα για τη μελέτη της συμπεριφοράς του. 

Γενικά όλες οι ανωτέρω διαμορφούμενες, κατά επίπεδο, ψυχοδυναμικές 

συμπεριφορές, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε, ότι εκφράζουν την «καθ’ έξιν» 
δεύτερη φύση, που λέει ο Αριστοτέλης. 

Από τους ερευνητές παρήχθησαν διάφορα πρότυπα ερμηνείας της συμπεριφοράς, 
σύμφωνα με την ενορατική θεωρία, από τα οποία απλούστερο είναι αυτό του W. 

Kohler, το οποίο σχηματικά έχει ως εξής: 
 

      Αξιολόγηση 
               Ερεθισμού ή Μηνύματος 

 

 

Εισροές 
Ερέθισμα ή   

     Μήνυμα 

         Άτομο 
            ή 

         Ομάδα 

Εκροές  
 

Συμπεριφορά 

                                                         
 

                                                           

                                                   Επιρροές 
                                     Ψυχολογικοί και Περιβαλλοντικοί 

                                     (Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί 
                                      Πολιτιστικοί κλπ.) 

 
 Η Σχολή των Συμπεριφοριστών δεν αρκείται μόνο στην διαμόρφωση της 

πολιτικής συμπεριφοράς, αλλά είναι και σημαντικό εργαλείο μάθησης για την 
πρόοδο κάθε ανθρώπου ή ομάδας. 

Ακόμη έχει και άλλη επίσης κοινωνική προσφορά, χρησιμοποιείται ευρέως και 

ως μέθοδος ψυχοθεραπείας, δηλαδή διόρθωσης προς το ορθό και το λογικό μίας 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς, διότι θεωρείται αυτή ως συνέπεια μίας λαθεμένης 

μάθησης. 
Χαρακτηρίζεται αποκλίνουσα η συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδας όταν 

απομακρύνεται από τους κοινά αποδεκτούς κοινωνικούς και πολιτικούς κανόνες που 
διέπουν την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και της δημοκρατίας. 

Για τους λόγους αυτούς γενικά, η Επιστήμη της Ψυχολογίας και ιδιαίτερα η 

Σχολή των Συμπεριφοριστών αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της πολιτικής, τόσο για  
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τη μελέτη των πολιτικών πρακτικών όσο και για τη σχεδίαση και την εκπομπή των 

πολιτικών μηνυμάτων. 
Είναι πράγματι πολυσύνθετο το κεφάλαιο της πολιτικής, αφενός λόγω της 

μεγάλης ευρύτητας των θεμάτων της και αφετέρου λόγω της μεταβλητότητας των 

παραγόντων που επηρεάζουν την πολιτική συμπεριφορά, όπως φαίνεται στο 
παραπάνω σχήμα και εκτίθεται λεπτομερέστερα παρακάτω: 

Η μέθοδος τελικά που επεκράτησε για τη μελέτη των πολιτικών φαινομένων, ως η 
περισσότερο ακριβής, είναι αυτή των Συμπεριφοριστών, βοηθούμενη και από άλλες 

επιστήμες (κοινωνιολογία, μαθηματικά κλπ.). 
Με βάση τη μέθοδο των Συμπεριφοριστών μελετάται η εκλογική συμπεριφορά των 

πολιτών, ανάλογα με τα συναισθήματα, τις ιδεολογίες, τη θρησκεία, την ηλικία, το 

φύλο, την οικογένεια, το επάγγελμα, των φυσικών και των κοινωνικο-οικονομικών 
παραγόντων κλπ. 

Επίσης μετράται η εκλογική συμπεριφορά, σε σχέση με τους συνταγματικούς 
θεσμούς και τα εκλογικά συστήματα, την προπαγάνδα και τους κομματικούς 

ανταγωνισμούς, τη μικρότερη ή μεγαλύτερη συνοχή των κομμάτων. Επί πλέον 
μελετάται η επιρροή της ηγετικής προσωπικότητας στις πολιτικές καταστάσεις και 

αντιστρόφως της πολιτικής κατάστασης στην ηγετική προσωπικότητα και ερευνάται ο 
τρόπος επιλογής των ηγετικών στελεχών και η συμπεριφορά αυτών. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο των Συμπεριφοριστών, μελετώνται οι διεθνείς σχέσεις των 

Κρατών συμπληρωματικά ως προς την διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. 
Μελετώνται ακόμα καταστάσεις εσωτερικής βίας σε συσχετισμό με την 

ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών, της πολιτικής σταθερότητας ή της 
αστάθειας, με την επίδραση εξωτερικού παράγοντα επάνω στις εσωτερικές 

συγκρούσεις, σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της πολιτείας κλπ. 
Ακόμη ασχολείται με τις αιτιώδεις σχέσεις στις οποίες αναλύονται οι πολιτικοί 

θεσμοί, οι πολιτικές αποφάσεις και οι πολιτικές διαδικασίες. Ως επίσης ο βαθμός 
συνοχής ή σταθερότητας μίας πολιτικής κατάστασης ή θεσμού ή μίας ιδεολογίας σε 

εξάρτηση αυτών των φαινομένων με το φυσικό, το κοινωνικό ή το οικονομικό 

περιβάλλον. 
Μετά από αυτό το πλήθος των πολιτικών θεμάτων με τα οποία ασχολείται η 

πολιτική επιστήμη, της οποίας σημαντικά συμμετέχει η Σχολή των Συμπεριφοριστών, 
γίνεται κατανοητό γιατί ο Αριστοτέλης χαρακτήρισε τον άνθρωπο «ζώον πολιτικό» και 

δικαιώνεται επίσης ο δάσκαλός του ο Πλάτων με την πρότασή του για τον «φιλόσοφο 
κυβερνήτη». 

 

4. Οι Σοφιστές και η Πολιτική 
Με όσα ειπώθηκαν για την πολιτική επικοινωνία έγινε ολοφάνερο, ότι αυτή 

αποτελεί καθαρά πρακτική εφαρμογή της Σχολής των Συμπεριφοριστών της 
Ψυχολογίας, η οποία, όπως είδαμε, προσβλέπει στην αλλαγή συμπεριφοράς ατόμων 

ή και ομάδων με την δύναμη της πειθούς του λόγου. 
Πρόδρομοι όμως της Ψυχολογίας των Συμπεριφοριστών δύνανται να θεωρηθούν 

οι Σοφιστές, των οποίων θεωρείται ενδιαφέρον να κατατεθούν ορισμένες από τις 
σκέψεις των κυρίων εκπροσώπων αυτών. 

Ο Πρωταγόρας, στο έργο του περί «Αντιλογιών», υποστήριζε, ότι «υπάρχουν 

δύο αντίθετα επιχειρήματα για κάθε ζήτημα» και ακόμη με το ίδιο πνεύμα, ότι «οι 
αντιφατικές προτάσεις για το ίδιο πράγμα είναι ταυτόχρονα σωστές». Επίσης, από το 

έργο του ιδίου «Αλήθεια» διασώζεται η περίφημη φράση του: «Όλων των 
πραγμάτων μέτρον είναι ο άνθρωπος, των μεν υπαρχόντων, ότι υπάρχουν, 

των δε μη υπαρχόντων, ότι δεν υπάρχουν». 
Προφανώς, με τον αλληγορικό αυτόν λόγο ο Πρωταγόρας θέλει να τονίσει, ότι οι 

πραγματικότητες, που γίνονται αντιληπτές από τις αισθήσεις για ένα φυσικό 

αντικείμενο, γίνονται διαφορετικά αντιληπτές από τον καθένα μας και ότι ανάμεσα 
του φυσικού αντικειμένου και των αισθήσεων παρεμβάλλεται ο υποκειμενισμός μας,  
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με συνέπεια να αντιλαμβάνεται αυτό ο καθένας, ανάλογα με τις εμπειρίες του. 

Επίσης στον ίδιο υποκειμενισμό με τα υπαρκτά τοποθετεί και την ερμηνεία για τα 
πράγματα που δεν υπάρχουν. Όλα υπάρχουν στο μυαλό των ανθρώπων. 

Άλλος σημαντικός εκπρόσωπος, από τους Σοφιστές, είναι ο Γοργίας, του οποίου 

από το έργο του «Ελένη» διασώζεται το απόσπασμα των σκέψεών του στο οποίο 
διακηρύσσει, ότι «η τέχνη της πειθούς υπερέχει όλων των άλλων και είναι ασύγκριτα 

καλύτερη, επειδή όλα τα κάνει δούλους της». 
Τόσο ακατανίκητη είναι η δύναμη της πειθούς, που «αν η Ελένη πείσθηκε να 

διαπράξει μοιχεία, ήταν τόσο αθώα όσο και αν είχε αποπλανηθεί με την βία». 
Επίσης υποστήριζε, ότι ο πειστικός λόγος πρέπει να διατυπώνεται ανάλογα με την 

περίσταση και την κρατούσα κατάσταση, στην κατάλληλη ευκαιρία και ο λόγος που 

αρμόζει σε κάθε ακροατήριο. Ενώ δεν παύει να υποστηρίζει, ότι ο κύριος ρόλος του 
γιατρού είναι να θεραπεύει με τον λόγο. Θεραπευτική αρχή, την οποία ο Σοφιστής 

Αντιφών έκανε σχολή, ιδρύοντας στην Κόρινθο την πρώτη Ψυχοσωματική κλινική, 
διότι είχε τη θέση: ότι «το μυαλό του ανθρώπου ελέγχει το σώμα σε θέματα υγείας, 

ασθένειας και σε όλα τα άλλα». 
Από τα αποσπάσματα που παρατέθηκαν και ιδιαίτερα από αυτό του Πρωταγόρα, 

που ομιλεί για τα «δύο αντίθετα επιχειρήματα», φαίνεται καθαρά, ότι οι Σοφιστές 
καλλιεργούσαν τον λόγο και τον αντίλογο, όχι σε έναν ανεύθυνο «ξύλινο» και 

διεστραβλωμένο λόγο, τον οποίον καλλιεργεί η προπαγάνδα, αλλά σωστά και 

διαλεκτικά, ως συμπληρωματικό λόγο, χάριν της πειθούς την οποία επεδίωκαν. 
Επίσης ο λόγος τους –ανεξαρτήτως της χρηματικής τους αμοιβής- δεν απέβλεπε 

εις άλλον ίδιον όφελος, αλλά απέβλεπε κυρίως στην ωφελιμότητα του άλλου, εφόσον 
κατά βάσιν, την δύναμη της πειθούς χρησιμοποιούσαν για τη θεραπεία των 

συνανθρώπων τους, όπως έμπρακτα αποδεικνύεται από τον Αντιφώντα, που 
δημιουργεί θεραπευτική κλινική στην Κόρινθο. Ακόμη, αυτόν τον ευέλικτο διπλό, 

αλλά σωστό, λόγο χρησιμοποιούσαν προκειμένου να ελαφρύνουν την κατηγορία της 
«Ελένης» για μοιχεία, στηριζόμενοι ακριβώς στην πλαστικότητα του υποκειμενισμού 

της ανθρώπινης συνείδησης. 

Καθαρά δηλώνεται από τον Γοργία, ο κατάλληλος λόγος απευθύνεται ανάλογα με 
το ακροατήριο και τις περιστάσεις, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός, αυτά και 

όλα τα άλλα δηλώνουν, ότι οι Σοφιστές δεν θεωρούνται μόνον πρόδρομοι της 
σημερινής ψυχοθεραπείας, σύμφωνα με τους Συμπεριφοριστές, αλλά αναδεικνύονται 

επίσης πρόδρομοι του πειστικού πολιτικού λόγου, μέσω της πολιτικής επικοινωνίας, 
όπως αυτή εξετέθη μέχρις εδώ και επί πλέον πρόδρομοι του δικανικού λόγου και 

αντίλογου, χάριν του δικαίου και του ωφέλιμου. 

Σε τελευταία κατάληξη, ο λόγος των Σοφιστών είχε έναν πραγματικό και δυναμικό 
χαρακτήρα, ο οποίος προφανώς προερχόταν από τον δυϊσμό της φύσης και της 

ψυχής και τον οποίον οι Σοφιστές ήθελαν να επεκτείνουν ως κανόνα και στην 
κοινωνία. 

Με αυτές τις παραπάνω σκέψεις των Σοφιστών, περί της δυναμικότητας του 
αντιθέτου λόγου ή μάλλον περί των δύο όψεων της αλήθειας, μέσα από τη συνείδηση 

του ανθρώπου, πράγματι αξίζει να διερωτηθεί ο σύγχρονος άνθρωπος, μήπως η 
κοινωνία μας θα ήταν ειρηνικότερη αν παράλληλα με τον ορθό λόγο των φιλοσόφων 

καλλιεργείτο και ο λόγος-αντίλογος των Σοφιστών ως συμπληρωματική έννοια της 

αλήθειας αυτού τούτου του λόγου;  
Διότι, διατυπώνεται η γνώμη, ότι οι αντίθετες πολιτικές ιδεολογίες, αλλά και όλες 

οι άλλες αντίθετες ιδέες των ανθρώπων, δεν θα είχαν αυτές τις εξοντωτικές 
αντιπαλότητες μεταξύ των αντιθέτων παρατάξεων. Οι άνθρωποι θα είχαν 

συνειδητοποιήσει τις δύο όψεις της αλήθειας και θα διέποντο με κατανόηση και 
σεβασμό προς το διάφορο και θα υπήρχε περισσότερη ειρήνη στις ψυχές τους, αλλά 

και θα ήταν παραγωγικότερες οι διανθρώπινες σχέσεις, εφόσον θα κατέληγαν στον 

ορθό ή στον μέσο λόγο του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη. 
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Γεννάται όμως το ερώτημα, γιατί ο λόγος των Σοφιστών θεωρήθηκε από τον 

Πλάτωνα ως λίαν επικίνδυνος για την κοινωνία και πολεμήθηκε τόσο έντονα από 
αυτόν; 

Η έντονη πολεμική του Πλάτωνα εναντίον των Σοφιστών ασκείται ιδιαίτερα στα 

έργα του «Πολιτεία» και στον «Πολιτικό», στα οποία κυριαρχούν οι πολιτικές του 
απόψεις για την έκτακτη εξουσία στην πόλη των Αθηνών από τον «φιλόσοφο-

κυβερνήτη». 
Στην πρόταση αυτή, με την θέληση των πολιτών, οδηγείται ο Πλάτων διότι είναι 

προφανές, ότι η πόλη των Αθηνών βρίσκεται σε μεγάλη πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική κρίση από τις θλιβερές και τις τραγικές συνέπειες του μακροχρόνιου 

Πελοποννησιακού πολέμου. Επομένως, υπήρχε ανάγκη η πόλη να κυβερνηθεί από 

έναν σοφό κυβερνήτη με έκτακτες εξουσίες, στο έργο του οποίου δεν θα βοηθούσε ο 
λόγος και ο αντίλογος των Σοφιστών, γι’ αυτό και υπήρξε πολέμιός της. 

Μία δεύτερη απάντηση είναι αυτή που περιέχεται σε διασωθέν απόσπασμα από 
τις σκέψεις του Γοργία, οι οποίες προφανώς διατυπωμένες μέσα στα πλαίσια για τον 

λόγο και τον αντίλογο δείχνουν, ότι αμφισβητούσε την ύπαρξη του Θεού, διότι δεν 
μπορεί να γνωρίσει και να εκφράσει Αυτόν.  

Ενώ απεναντίας ο φιλόσοφος Πλάτων είναι ενάντιος και σφόδρα πολέμιος σε 
τέτοιες θέσεις περί Θεού και στα έργα του σαφέστατα ομιλεί περί της ύπαρξης του 

Θεού ως δημιουργού του κόσμου, καταπολεμώντας με λόγους και με νόμους την 

αθεΐα. 
Ανάλογες θέσεις με αυτές του Πλάτωνος έχει και ο Αριστοτέλης, ο οποίος στα 

«Φυσικά» του έργα μάλιστα ομολογεί την ύπαρξη Θεού με απλό και τόσο φυσικό 
τρόπο, λέγοντας σε ελεύθερη απόδοση: «όπως σε κάθε έργο τέχνης υπάρχει 

δημιουργός, έτσι και στο έργο τέχνης του κόσμου υπάρχει ο δημιουργός Θεός». 
Τέλος, μία τελευταία απάντηση στο ερώτημα, γιατί ο Πλάτων είναι πολέμιος των 

Σοφιστών, μπορεί να δοθεί, ότι τόσο ο Πλάτων όσο και ο Αριστοτέλης και γενικά η 
ιστορία των αξιών της κοινωνίας μέχρι σήμερα, ακολούθησαν την πορεία την οποία 

χάραξε ο δάσκαλός τους ο Σωκράτης. Δηλαδή, τον δρόμο ο οποίος υπαγορεύεται από 

την «ευεργέτιδα» και μόνον ψυχή και όχι από την άλλη του αντιλόγου. 
Διότι, προφανώς, εάν κυριαρχούσε ως κατάσταση ο λόγος και ο αντίλογος της 

ψυχής, την οποία καλλιεργούσαν οι Σοφιστές, ο κάθε άνθρωπος, αλλά κυρίως η 
κοινωνία ως σύνολον, θα βρισκόταν διαρκώς σε μία σύγχυση και χαώδη κατάσταση. 

Δυστυχώς αυτές είναι οι συνέπειες της άτακτης και ανεύθυνης πολυφωνίας … 
Τότε, πού είναι η ωφελιμότητα του Σοφιστικού λόγου; 

Όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, ο Σοφιστικός λόγος σήμερα και με πρώτο 

εργαλείο την πειθώ του λόγου, συμβάλλει στην Ψυχοθεραπεία με τον φωτισμό της 
υγιούς πλευράς του νου. 

Επίσης, συμβάλλει στην απόδοση της δικαιοσύνης, παρουσιάζοντας δικανικά και 
τις άλλες όψεις μίας υπόθεσης. 

Τέλος, μέσω της πολιτικής επικοινωνίας, δύνανται να διαφωτίζονται όλες οι 
πλευρές των πολιτικών παρατάξεων χάριν αποκλειστικά του ωφελίμου της κοινωνίας. 

Και το ωφέλιμον της κοινωνίας είναι και αληθές και δίκαιον. 
Με αυτό το γενικό πνεύμα της κοινωνικής ωφελιμότητας και προφανώς 

επηρεασμένος από την δύναμη της πειθούς του λόγου των Σοφιστών, ο Αριστοτέλης 

γράφει το έργο του περί της Ρητορικής τέχνης, όπου παρουσιάζονται οι δύο όψεις του 
λόγου και του αντιλόγου, αφήνοντας όμως τον ακροατή ή τον αναγνώστη αυτός ο ίδιος 

να επιλέξει. Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται και σήμερα στη λήψη αποφάσεων από 
άτομα και από τις διοικητικές και τις δικαστικές αρχές. 

 
5. Συμπεράσματα 

Αλλά το ωφέλιμον, το ωραίον και το ορθόν για την κοινωνία απορρέει από τον 

σκοπό και τους στόχους που θέτει η πολιτική δράση και από τη φιλοσοφική 
διαλεκτική συνάντηση μεταξύ του δέοντος και του δυνατόν «γενέσθαι». 
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Επομένως είναι επιτρεπτοί οι ελιγμοί προσαρμογής της πολιτικής στις απαιτήσεις 

της πραγματικότητας προς επιτυχία του στρατηγικού σκοπού, το οποίον σταθερά 
παραμένει το αγαθό του συνόλου της κοινωνίας ως ύπατο αξίωμα της πολιτικής. 

Αυτοί οι πολιτικοί στόχοι επιτυγχάνονται μόνο μέσα από την διαλεκτική 

συνάντηση της επιστήμης και της πραγματικότητας, πάντοτε προς όφελος της 
κοινωνίας και αυτήν την ανάγκη εξυπηρετούσε σε διαχρονική βάση η πρόταση του 

Πλάτωνα για τον «Φιλόσοφο Κυβερνήτη». 
Έναν πολιτικό κυβερνήτη με ήθος και την αρίστη παιδεία, ο οποίος να έχει 

όραμα μεγάλου βεληνεκούς, ελεύθερος από προκατασκευασμένες θεωρίες και 
κομματικές εκκρεμότητες, αφοσιωμένο μόνο στην αποτελεσματικότητα του οράματός 

του χάριν του κοινωνικού συνόλου. 

Αλλά αυτή η συνάντηση φιλοσοφίας και πολιτικής, του δέοντος και του δυνατού 
πρακτέου, πάλι σύμφωνα με τις απόψεις του Πλάτωνα, επιτυγχάνεται από την 

διαλεκτική συνεργασία της επιστήμης και της πολιτικής τέχνης, οι οποίες 
συνεργάζονται μεταξύ τους όπως το «στημόνι» και το «υφάδι», για να ολοκληρώσουν το 

υφαντό δημιούργημα της ευδαιμονίας της κοινωνίας. 
 

6. Επίλογος 
Έτσι και στην περίπτωσή μας, η επιστήμη της πολιτικής του πρακτέου 

συναντάται με την τέχνη της πολιτικής επικοινωνίας, ακριβώς χάριν ολοκλήρωσης 

του πολιτικού σκοπού, που είναι το κοινωνικό αγαθό και η λειτουργία της κοινωνίας, 
σύμφωνα με τις ηθικές αξίες αυτής. Όμως το ωραιότερο και δικαιότερο αγαθό, 

ιδιαίτερα για εμάς τους Έλληνες, είναι η ενότητα του Γένους μας. 
Αυτή την παρακαταθήκη μας άφησαν οι μεγάλοι μας σοφοί Πλάτων και 

Αριστοτέλης, αλλά και οι θλιβερές πτυχές της ιστορίας μας. 
 

Με βαθειά εκτίμηση 
Άρης Διαμαντόπουλος 

Υποστράτηγος ε.α – Ψυχολόγος – Δρ Φιλοσοφίας 

 
 

Σημείωση 
Στοιχεία του ανωτέρω άρθρου έχουν ληφθεί από την κατωτέρω γενική 
βιβλιογραφία, η οποία δύναται να δημοσιευθεί η να τηρείται στο αρχείο σας, κατά 
την κρίση σας. 
 

  
Βιβλιογραφία 

 
1. Ανωτάτη Σχολή Πολέμου. Ψυχολογικές Επιχειρήσεις. Στρατιωτικές Εκδόσεις. 
Θεσσαλονίκη 1975. 
2. Αριστοτέλης. Ρητορική Τέχνη. Κων/νος Βουρβέρης. Σελίδα 501. Νεώτερον 
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ηλίου». Το Αρχαίον Ελληνικόν Πνεύμα. Αθήνα. 
3. Βέλτσος Γεώργιος. Κοινωνιολογία των Θεσμών. Ο Θεσμικός Λόγος και η Εξουσία. 
Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα 1977. 
4. Bernard De Plas-Verdier Henri. Η Διαφήμιση. Μετάφραση Σάββας Βάσος 
Βασιλείου. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα 1977. 
5. Βίσκοτ Ντέιβιντ. Τo Ζευγάρι και οι Τρόποι Ανανέωσης της Σχέσης τους. Μετάφραση 
Τσελέπογλου Ελένη. Εκδόσεις Αναστασιάδη. Αθήνα 1980. 
6. Βλάχος Γεώργιος. 
- Εισαγωγή στις Πολιτικές Θεωρίες. Τεύχη Ι-ΙΙ. (Οι οδηγίες του Νικολό Μακιαβέλι  

     εμπεριέχουν την πραγματικότητα με ψυχολογική κατεύθυνση). Εκδόσεις Παπαζήση.  
     Αθήνα 1978-1979. 
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-  Πολιτική. Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ. (Περί του κοινού αγαθού και της πολιτικής ολοκλήρωσης. Η  

     θεωρητική θέση στην πολιτική επιστήμη, η Σχολή των Συμπεριφοριστών της      
Ψυχολογίας). Αθήνα 1977-1978-1981. 
7.   Βουδούρης Κων/νος. 
-   Ψυχή και Πολιτεία. Διδακτορική εργασία. Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου.  

     Αθήνα 1970.  
- Πλατωνική Φιλοσοφία. Πανεπιστημιακή έκδοση. Αθήνα 1990.  

8. Guthrie W.K.C. Οι Σοφιστές (Πρωταγόρας, Γοργίας, Αντιφών). Μετάφραση 
Δαμιανός Τσεκουράκης. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα 1989. 
9. Δάρας Ιωάννης. Τα Ψυχολογικά Κίνητρα του Εγκλήματος. (Εξετάζονται οι 
χαρακτήρες και οι συμπεριφορές με το έγκλημα). Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα 1973. 
- Δαρβίνος Κάρολος. Η Καταγωγή των Ειδών. Μετάφραση Ανδρέας Πάγκαλος.  

     Εκδόσεις Γκοβοστής. Αθήνα.  
10. Διαμαντόπουλος Άρης. 
- Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. Τόμος 1ος. Προσωπικότητα. (Η διαιρετότητα της 

ψυχής. Ένστικτα-Συναίσθημα-Λογική-Βούληση). Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2001.  
Τόμος 2ος. Περιβάλλον. (Τα περιβάλλοντα μέσα από τα οποία διαμορφώνεται η 
συμπεριφορά των ατόμων. Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Ιδεολογίες-Νοοτροπίες και 
Στερεότυπα). Χειρόγραφος. Ναύπακτος 1985. 

       Τόμος 3ος. Συμπεριφορά. (Ατομική, Ομαδική Ψυχολογία. Σχολές διαμόρφωσης  
     συμπεριφοράς. Κλινική Ψυχολογία. Χειρόγραφος. Ναύπακτος 1985. 

- Αισθάνομαι η Ψυχή στην Οικογένεια. (Οικογενειακές Σχέσεις). Αυτοέκδοση.  

     Ναύπακτος 1995. 
- Η Φυσική στην Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό της Ζωής. (Φυσιολογία της 

Ψυχής- Ζωής). Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2008. 
-     Ο Πλατωνικός Ηγέτης. (Ποιος είναι ο Φιλόσοφος Πολιτικός. Πρόταση για ένα άλλο  

     σύγχρονο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Υποκατάσταση των πολιτικών θεωριών από 
       την Επιστήμη). Εκδόσεις «Δεσμός». Πειραιάς 2012. 

11.   Δημόκριτος. 2ος τόμος. Σελίδες 291, 317, 325, 333, 337, 339. Εισαγωγή Θανάσης 
Παπαδόπουλος. Μετάφραση-Σχόλια Ομάδα Κάκτος. Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 1995. 
12.   Έλληνας Αντώνης. Φθορά Θεσμών και Απαιτήσεις Πολιτών. Συνέντευξη στην 
Μαρία Τοπάλη. (Πολιτικά συστήματα που δεν προσαρμόζονται πεθαίνουν). Εφημερίδα 
Καθημερινή. Τέχνες και Γράμματα. Σελίδα 8. Αθήνα 24-25 Μαίου 2014. 

13. Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία. Φιλοσοφία και Πολιτική. (Πρακτικά Συνεδρίου). 
- Τσάτσος Κων/νος. Φιλοσοφία και Πολιτική. (Ο πολιτικός ηγέτης απεξαρτημένος από 
τις προκατασκευασμένες θεωρίες, αλλά με όραμα και πράξεις στα πρότυπα του    

Φιλόσοφου-Κυβερνήτη του Πλάτωνα). 
- Μαρκής Δημήτριος. Το Τέλος της Φιλοσοφίας και η Επιστημονικοποίηση της 
Πολιτικής.  (Υποκατάσταση των πολιτικών θεωριών από την επιστήμη). 
-     Νιάρχος Κων/νος. Τα Ιδιώματα του Ηγεμόνα: Αναφορά στην Πολιτική Διανόηση του  

     Θεοδώρου ΙΙ (Λάσκαρι) και του Νικηφόρου Βλεμμύδη. (Οι αρετές του ηγεμόνα). 
- Κατσιμάνης Κυριάκος. Σημεία Επαφής Ν. Μακιαβέλι και Ζ.Ζ. Ρουσώ (ο 
πραγματισμός  και η λαϊκή ωφελιμότης). Εκδόσεις Καρδαμίτσα. Αθήνα 1982. 
14.  Επτακοίλη Γιούλη. Δεσμώτες του … Πελατειακού. Εφημερίδα Καθημερινή. Τέχνες 
και Γράμματα. Σελίδα 1. Αθήνα 24-25 Μαίου 2014. 
15.  Ζευγαρίδης Σπύρος. Μάρκετινγκ στην Ελληνική Πραγματικότητα. Εκδόσεις 
Επικοινωνία. Αθήνα 1970. 
16.  Ζομπονάκης Σπύρος. Δημόσιες Σχέσεις. Αθήνα 1974. 
17.  Θουκυδίδου Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου. Μετάφραση Άγγελος Βλάχος. 
Ανατύπωση Εστία. Αθήνα 2008. 

18.  Καστενμπάουμ Ρόμπερτ. Η Τρίτη Ηλικία (από πλευράς Ψυχολογίας και 
Κοινωνιολογίας). Μετάφραση Τζελέπογλου Ελένη. Εκδόσεις Ψυχογιός. Αθήνα 1982. 
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19.  Κατρίτσης Επαμεινώνδας-Παπαδόπουλος Νικόλαος. Μαθήματα Ανατομικής του 
Ανθρώπου. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Αισθητήρια Όργανα. Αδένες Έσω Έκκρισης. 

Εκδόσεις Λίτσα. Αθήνα 1979. 
20.  Κόνγκερ Τζων. Η Εφηβική Ηλικία. Μετάφραση Μαρία Σόλμαν. Εκδόσες Ψυχογιός. 
Αθήνα 1981. 
21.  Κονέτας Γιάννης. Εισαγωγή στην Οργάνωση της Παιδαγωγικής Έρευνας. Αθήνα 
1977. 

22.  Θεοδωράτος Ευάγγελος. Το Συντελεστικό Πρότυπο της Αποτελεσματικής Ηγεσίας. 
Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα 1989. 
23.  Κούτρας Δημήτριος. 
-  Η Πρακτική Φιλοσοφία του Αριστοτέλους. Τόμος Α΄. Ηθική. Εκδόσεις Μαυρομάτη.  

    Αθήνα 2002. 
- Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2002. 
24. Κρανιδιώτης Παντελής. Οι Συντελεστές της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς κατά την   
Στράτευση. Εκδόσεις ΓΕΣ. Αθήνα 1967. 
25. Κωνσταντινίδης Γιάννης. Σπιράλ Αντι-Ευρωπαϊσμού. (Αδυναμία προσαρμογής του 
Ευρωπαϊκού συστήματος). Συνέντευξη στην Μαρία Τοπάλη. Εφημερίδα Καθημερινή. 
Τέχνες και Γράμματα. Σελίδα 8. Αθήνα 24-25 Μαίου 2014. 
26. Κωσταράς Γρηγόρης 
- Η Πολιτιστική Πορεία. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1986. 
- Η Ψυχολογία του Ανθρώπου. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1986. 
27. Λασκαράτος Ανδρέας. Ιδού ο Άνθρωπος. (Χαρακτήρες Ανθρώπων κατά 
Αντιθετικότητα). Εκδόσεις Αλμωπός. Αθήνα.  

28. Μαγνήσαλης Κων/νος. Η Ψυχολογία του Καταναλωτή. Εκδόσεις. Αθήνα. 

29. Μακιαβέλι Νικολό. Ο Ηγεμόνας. (Οι συμβουλές του προς τον Ηγεμόνα, προκειμένου  
να διατηρήσει την εξουσία του. Διέπονται από πραγματικό πνεύμα με ψυχολογική 
κατεύθυνση). Μετάφραση Ηλέκτρα Ανδρεάδη. Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 1989. 
30. Μαρκαντώνης Ιωάννης. Βαθυψυχολογία και Αγωγή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 
1978. 
31. Μάρτζορυ Φισκ. Η Μέση Ηλικία. Μετάφραση Μαρία Σόλμαν. Εκδόσεις Ψυχογιός. 
Αθήνα 1982. 
32. Μεταξάς Ιωάννης. Πολιτική Επικοινωνία. Εφαρμοσμένη Πολιτική Επιστήμη. (Η 
πολιτική επικοινωνία σε πρακτικό εφαρμοσμένο επίπεδο). Εκδόσεις Σακκουλά. Αθήνα. 

33. Μουτσόπουλος Ευάγγελος. 
- Η Φιλοσοφία της Καιρικότητας. (Πολιτικός και Πολίτες στο Υπερείναι των Καιρών). 
Εκδόσεις Καρδαμίτσας. Αθήνα 1984. 
- Η Αισθητική της Ηθικής. (Το Ωραίον ταυτίζεται με το Ηθικό). Εκδόσεις Ακαδημίας 
Αθηνών. Αθήνα 2009. 
34. Μπακατσούλας Μενέλαος. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία και Παθολογία. (Η 
ψυχική επανόρθωση αυτών που διέπραξαν αδικήματα και γενικά παρέβησαν τον νόμο). 
Εκδόσεις Σακκουλά. Αθήνα. 
35. Μπαρμπούτης Γεώργιος. Η Απάτη στο Δημόσιο κατά τον Αριστοτέλη. Ελληνική 

Φιλοσοφική Επιθεώρηση. Τόμος 33. Τεύχος 95. Σελίδες 105-122. Αθήνα. Μάιος 2015. 
     Μποζώνης Γεώργιος. Δοκίμιο Κοινωνιολογίας. (Περί του Ηγέτη). Αυτοέκδοση. Αθήνα 1976. 

- Ψυχολογία. (Θέματα Γενικής Ψυχολογίας). Αυτοέκδοση. Αθήνα 1976. 
36. Οζέ Ετιέν. Η Καλύτερη Εποχή της Προπαγάνδας. (Η θετική συμβολή της πολιτικής    
 επικοινωνίας και η εποχή της υπερπληροφόρησης από τα δημοσιογραφικά μέσα).     
 Συνέντευξη στον Τάσο Οικονόμου. Εφημερίδα Καθημερινή. Τέχνες και Γράμματα.  
 Σελίδα 15. Αθήνα 1 Ιουνίου 2014. 
37. Οικονομίδης Ιωάννης. Μαθήματα Γενικής Βιολογίας. Σχολικές Εκδόσεις. Αθήνα 
1973. 
38. Ομαδική συγγραφή. Κοινωνιολογία. Σχολικές Εκδόσεις. Αθήνα 1983. 
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39. Παρασκευόπουλος Ιωάννης. 
- Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών. (Τυπολογία και Γνωρίσματα Χαρακτήρων). 
Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 1979. 
- Στοιχεία Κλινικής Ψυχολογίας. (Ψυχικές Παθήσεις). Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 
1981. 
- Εξελικτική Ψυχολογία. (Από νηπιακής μέχρι και γεροντικής ηλικίας. Η μελέτη όλων  
 των ηλικιών ολοκληρώθηκε και από άλλη βιβλιογραφία). Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα. 

40. Πασχάλης Τάσος. Βοηθείστε το Παιδί σας. (Συμπεριφορά γονέων προς τα νήπια και  
         παιδιά). Εκδόσεις Δανιά. Αθήνα 1979. 

41. Piaget Jean-Inhelder Barbel. Η Ψυχολογία του Παιδιού. Μετάφραση Κίτσος 
Κων/νος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.  
42.   Πλάτων. «Τίμαιος». Παράγραφος 17Β-Ε21. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια. Θ. 
Βλυζιώτης-Χ Παπαναστασίου. Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος. Αθήνα. 
43. Πόπερ Καρλ. Η Ανοικτή Κοινωνία και οι Εχθροί της. (Άδικη και περιορισμένη 
κριτική στις φιλοσοφικές απόψεις του Πλάτωνα. Βλέπετε στον Πλατωνικό Ηγέτη). 
Μετάφραση Ειρήνη Παπαδάκη. Τόμοι Ι-ΙΙ. Εκδόσεις Δωδώνη. Αθήνα 1980-1982. 
44.  Reuchlin Maurice. Ιστορία της Ψυχολογίας. Μετάφραση Ι. Κωνσταντοπούλου-
Κάρνου. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα 1970. 
45.  Ρουσώ Ζαν Ζακ. Το Κοινωνικό Συμβόλαιο. Μετάφραση Δ. Κωστελένος. Εκδόσεις  

       Παγκόσμια Λογοτεχνία. 
46.  Ρωμιανός Π. Κων/νος. Μετατοπίσεις Εννοιών, Πολιτική Ορθότητα και ο 
Μετάνθρωπος. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση. Τεύχος 94. Ιανουάριος 2015. 
47. Sabine G.H. Η Ιστορία των Πολιτικών Επιστημών. Μετάφραση Μάνθος Κρίσπης.  

         Εκδόσεις Ατλαντίς. Αθήνα 1961. 

48.  Schwartzenberg R.G. Πολιτική Κοινωνιολογία. (Κριτική στην παθολογική 
λειτουργία του κομματικού πολιτικού συστήματος). Επιμέλεια Αριστόβουλος Μάνεσης. 
Τόμοι Ι-ΙΙ. Εκδόσεις Παρατηρητής. Αθήνα.  
49. Simoir Guy. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Μετάφραση Σάββας Βάσου- 

       Βασιλείου. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα 1968. 
50. Stones E. Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μετάφραση Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έδρα  

       Παιδαγωγική. Καθηγητής Αντώνιος Δανασσής-Αφεντάκης. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα  
51. Τσαούσης Δημήτριος. Στοιχεία Κοινωνιολογίας. Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα 1979. 
52. Φακιόλας Νικόλαος. Βασικές Γνώσεις Κοινωνιολογίας. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα  

       1978.  
51. Φαναριώτης Παναγιώτης. Ψυχολογία Επιχειρήσεων. (Σύζευξη Ψυχολογίας 
ανθρώπων με τις δομολειτουργίες της επιχείρησης). Εκδόσεις Τεχνικών Ιδρυμάτων. 
Λάρισα 1974. 
52. Φίλιας Βασίλειος. Όψεις της Διατήρησης και της Μεταβολής του Κοινωνικού  
Συστήματος. Τόμος ΙΙ. (Αναφορά στην παθολογία του κοινοβουλευτικού κομματικού 
συστήματος και στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων). Εκδόσεις Νέα Σύνορα. Αθήνα 1979. 
53. Φιλιππίδης Τηλέμαχος. Εγχειρίδιο Δικαστικής Ψυχολογίας. Τεύχος Α΄. (Περιγραφή 
ψυχολογίας των πρωταγωνιστών στις δικαστικές διαδικασίες). Εκδόσεις. Αθήνα.  

54. Φιλιππόπουλος Γεώργιος. Κλινική Ψυχιατρική. (Ψυχικές διαταραχές και παθήσεις). 
Εκδόσεις Λίτσα. Αθήνα 1980. 
55. Χατζηγρηγορίου Μηνάς. Σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Τυραβόλα.  
Αθήνα 1970. 
56. Χατζημηνάς Ιωάννης. Επίτομη Φυσιολογία. Εκδόσεις Παρισιάνος. Αθήνα 1972. 
57. Τα θέματα της Ψυχολογίας της παρούσας εργασίας έχουν ληφθεί, ως επί το 
πλείστον, κατ’ επιλογή από την τρίτομη εργασία του συντάκτη της με τον γενικό τίτλο 
«Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας» 
1ος Τόμος. Προσωπικότητα, 2ος Τόμος. Περιβάλλον. 3ος Τόμος. Συμπεριφορά 


