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      Πειραιάς, 17η Οκτωβρίου, 2007 
 

 
Η Δυναμική και η Τέχνη των Μεταρρυθμίσεων 

 
 

Το παρόν άρθρο συντάσσεται με σκοπό να τονισθεί η ανάγκη των μεταρρυθμίσεων, 

ώστε ν’ αναπροσαρμόζεται αποτελεσματικά η λειτουργία της πολιτείας, χάριν της «ευ-
δαιμονίας» των πολιτών, όπως οραματίσθηκαν αυτή ο Πλάτων και Αριστοτέλης, οι 

οποίοι υπήρξαν οι θεμελιωτές της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. 
Κατ’ αρχήν ο ίδιος ο Πλάτων μέσα από τα έργα του υπήρξε ένας μεταρρυθμιστής πολιτι-

κός φιλόσοφος ανάλογα με τις καταστάσεις και τις συνθήκες κάθε εποχής, ώστε πάντοτε 
οι νόμοι και οι άρχοντες να υπηρετούν το καλό και το δίκαιο του συνόλου της πόλης. 

Προφανώς ο Πλάτων υπήρξε ένας εξελικτικός πολιτικός φιλόσοφος διότι πρέσβευε ότι 

ένα ανθρώπινο έργο δεν είναι ποτέ τέλειο και γίνεται μέχρις εκεί που τα όρια των αν-
θρωπίνων δυνατοτήτων επιτρέπουν. 

Επομένως είτε λόγω ελλείψεων, είτε λόγω εξέλιξης των νοοτροπιών των ανθρώπων, οι 
νόμοι και οι θεσμοί πρέπει να συμπληρώνονται, να βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζο-

νται, προκειμένου να είναι πάντοτε χρήσιμοι και να μην γίνονται αιτία αποστροφής των 
πολιτών από την πολιτεία, στάσεων και καταστροφών στην πόλη, όπως μ’ έμφαση τονίζει 

ο Αιστοτέλης στα «Πολιτικά» του. 
Οι οποίες απαρέσκειες προς την πολιτεία και οι καταστροφές στην πόλη έχουν ως 

αφορμές τις οικονιμικές , τις κοινωνικές, τις πνευματικές, τις πολιτικές και τις άλλες 

ανισότητες που η έλλειψη των μεταρρυθμίσεων δημιούργησε. 
Είναι όμως γεγονός ότι κάθε μεταρρυθμιστική αλλαγή της πολιτείας είναι πολύ δύσκολη 

και προσκρούει σε κατεστημένα συμφέροντα και στις στερεοποιημένες νοοτροπίες των 
πολιτών. 

Αλλά παρόλες αυτές τις μεγάλες δυσκολίες οι μεταρρυθμίσεις πρέπει έγκαιρα να προ-
χωρούν με τις εξής τρείς βασικές προϋποθέσεις : 

 Την αρίστη σε αρετές προσωπικότητα του πολιτικού ηγέτη. 

 Ο ηγέτης αυτός να περιβάλλεται από πολιτική ομάδα ομοίων του. 

 Η μεταρρύθμιση να τυγχάνει της αποδοχής των πολιτών. 

Επί πλέον αυτών των προϋποθέσεων οποιαδήποτε μεταρρύθμιση έχει ως αντικείμενά 
της την δομή και την λειτουργία ενός κοινωνικού, πολιτικού ή ενός άλλου συστήματος. 

Η καλύτερη όμως τεχνική για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων είναι ο διάλογος, με 

ανταλλαγή προτάσεων, με διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς, ώστε να μην καταλήξει 
ο διάλογος σε ασυμφωνία, με κίνδυνο να χαρακτηρισθούν οι διαλεγόμενοι ως «άφρονες», 

όπως λέει ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του. 
Ενώ ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του για την θετική κατάληξη των διαλόγων συνιστά 

στους διαλεγόμενους ν’ αποδεχθούν την ορθότερη γνώμη ή να συμβιβάζονται στο μέσον 
των προτάσεων. 

Η εφαρμογή των Αριστοτελικών αυτών αρχών του διαλόγου σ’ ένα φιλελεύθερο κυβερνη-

τικό επίπεδο συνεπάγεται : 
Η μεν κυβέρνηση να συνδιαλέγεται με τους πολίτες και να σέβεται την αντιπολίτευση. 

Η δε αντιπολίτευση ν’ αντιπολιτεύεται εντός ορισμένων ορίων και να είναι εποικοδομη-
τική χάριν του καλού του κοινωικού συνόλου. 

Μία άλλη επίσης σημαντική τεχνική των μεταρρυθμίσεων, η οποία διχάζει και τους 
υποστηρικτές της, είναι αυτή ως προς τον χρόνο εφαρμογής αυτών. 

Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνονται όσον το δυνατόν 
ταχύτερον, ώστε οι τυχόν αντιδράσεις ν’ αντιμετωπίζονται αμέσως και να παρέχεται 

περισσότερος χρόνος για την παγίωση των αλλαγών. 

Οι άλλοι πάλιν ισχυρίζονται ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται βαθμιαίως, «βήμα 
προς βήμα», ώστε ν’ αφομοιώνονται από τους πολίτες και να δίδεται η δυνατότητα 

αναπροσαρμογής εκ μέρους της πολιτείας και ν’ αποφεύγονται έτσι οι κοινωνικές 
αντιδράσεις και αναταραχές. 
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Τελικά οι μεταρρυθμίσεις, επί πλέον των παραπάνω, πρέπει να διέπονται και ν’ ακο-

λουθούν τις εξής αρχές : 

 Κατ’ αρχάς - όπως ήδη αναφέρθηκε - διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων, οι οποίοι 
ασφαλώς διαπνέονται από την αμοιβαία πίστη για τις μεταρρυθμίσεις. 

 Κατά δεύτερο λόγο να υπάρχει πρόταση υποκατάστατης λύσης του προς μεταρρύθ-

μιση θέματος. 

 Τρίτο, είναι αναγκαίον η νέα μεταρρύθμιση να εγκατασταθεί, να λειτουργήσει και να 
παγιωθεί. 

 Τέλος όλες οι παραπάνω διαδικασίες απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση για την επιτυ-

χία τους, καθόσον προκύπτουν θέματα παρεμβάσεων και διορθώσεων, ενώ ταυτό-
χρονα σε όλες τις φάσεις επίσης χρειάζεται η συνεχής ενημέρωση της κοινωνίας χά-

ριν της αποδοχής αυτών.. 

Συμπερασματικά κλείνοντας αυτό το σημείωμα μπορεί να διατυπωθεί ότι αναμ-
φισβήτητα οι μεταρρυθμίσεις εξασφαλίζουν την συνεχή ροή της κοινωνίας 

προς την πρόοδο, εκσυγχρονίζουν και ενδυναμώνουν τους δημοκρατικούς 
θεσμούς και προλαμβάνουν στάσεις και ταραχές στο σώμα της κοινωνίας. 

Πλην όμως κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί έναν σοφό και τολμηρό ηγέτη και 
πολίτες που να κατανοούν την ανάγκη αυτής και ν’ αγαπούν την ευημερία του 

συνόλου, ώστε με νόμο του συνόλου η μεταρρύθμιση να εγκαθίσταται στην 

κοινωνία. 
Τέλος, όπως στη φύση, όπου κάθε αλλαγή πρέπει να είναι αποδεκτή και αφο-

μοιώσιμη από το φυσικό περιβάλλον, έτσι και στις κοινωνίες οι μεταρρυθμίσεις 
πρέπει ν’ αφομοιώνονται από τους πολίτες. 

         
 

 
         Καστέλλα 17/10/07 

 

 
 

Σημείωση : Αποσπάσματα κατ’ επιλογή από την διδακτορική διατριβή του ιδίου με τίτλο 
«Φιλοσοφία Ηγεσίας. Το Ηθος του Ηγέτη στον Πλάτωνα». 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


