
Πλατωνικός
Ηγέτης

Διαμαντόπουλος Άρης

Π
λα

τω
νι

κό
ς 

Η
γέ

τη
ς

Δ
ια

μ
α

ντ
ό

π
ο

υ
λ
ο

ς
Ά

ρ
η

ς
Α

θ
ή

να
2

0
1

2

Ο Άρης Διαμαντό-

πουλος γεννήθηκε

στη Ναύπακτο Αιτω-

λοακαρνανίας το

1938, είναι έγγαμος

και πατέρας δύο αν-

δρών αποφοίτων Πα-

νεπιστημίου, οι οποίοι

τον έθεσαν στο τιμη-

τικό βάθρο του παππού.

Απεφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή

των Ευελπίδων το έτος 1961 και αποστρα-

τεύθηκε με τον βαθμό του Υποστρατήγου.

Επί πλέον των στρατιωτικών επιμορφώσεων

δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται επιμορ-

φώσεις και σε άλλους κλάδους των Επιστη-

μών:

•Κατά τα έτη 1979–1984 και προ της δη-

μιουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών – πα-

ράλληλα προς τα στρατιωτικά του καθήκοντα

– ολοκλήρωσε σπουδές Ψυχολογίας σε Κέντρο

Ελευθέρων Σπουδών.

•Με την αποστρατεία του παρακολούθησε

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Φιλοσοφία από

καταξιωμένους Καθηγητές με αποτέλεσμα

το έτος 2000 να ανακηρυχθεί Διδάκτορας

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τυγχάνει ενεργό μέλος Πανεπιστημιακών

Φιλοσοφικών Εταιρειών.

Έχει συγγράψει αριθμό επιστημονικών

συγγραμμάτων, μελετών και άρθρων δημο-

σιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Επίσης έχουν διατυπωθεί και υποβληθεί

ικανός αριθμός εισηγήσεών του προς τα θε-

σμοθετημένα Όργανα της Πολιτείας για πο-

λιτικοκοινωνικά θέματα, των οποίων η απο-

τελεσματικότητα κρίνεται εκ των τηρουμένων

στο προσωπικό του αρχείο απαντήσεων των

Οργάνων αυτών.

Συνεχίζονται οι μελέτες του στη Φιλοσοφία,

παράλληλα και σε άλλους κλάδους των Επι-

στημών, σε ένα ευρύ φάσμα, με κύριο άξονα

αυτών τη Φυσική Επιστήμη, έχοντας ως μο-

ναδικό κίνητρο και σκοπό την προαγωγή

της επιστήμης μέσω της φιλοσοφίας.

Ένα νέο δείγμα των επιστημονικών του

επιδιώξεων αποτελεί και η μόλις περαιωθείσα

επτάτομη εργασία με τον γενικό τίτλο:

Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική».

Ως επίσης και η παρούσα με τον τίτλο:

«Ο Πλατωνικός Ηγέτης», η οποία αποτελεί

διασκευή της διδακτορικής του διατριβής.

Ο Πλάτων, αλλά και ο Αριστο-

τέλης, οραματίσθηκαν και πρό-

τειναν μία Πολιτεία θεμελιωμένη

στην επιστήμη και στην προσω-

πικότητα του ηγέτη, χωρίς ιδεο-

λογίες και κόμματα.

Διότι είχαν από τότε παρατη-

ρήσει ότι τα κόμματα στην πράξη

περισσότερον αποβλέπουν στο

κομματικό όφελος και στην εκλο-

γική τους επικράτηση, παρά στο

σύνολο της κοινωνίας, με συνέπεια

να δυσχεραίνουν την ομαλή λει-

τουργία της δημοκρατίας.

Αντί ν' αναπτύσσουν  την φιλία

και την ενότητα μεταξύ των πο-

λιτών, καλλιεργούν τον ανταγω-

νισμό και την αντιπαλότητα, διότι

στην φύση τους εμπεριέχουν την

διαίρεση και τον διαχωρισμό του

κοινωνικού σώματος.

Επομένως ως πολιτικό σύστημα

πάσχει οργανικά και είναι ανάγκη

ν' αναπληρωθεί από μία άλλη δη-

μοκρατική δομή, η οποία από την

φύση της να συμβάλλει στην ευ-

δαιμονία του συνόλου της κοι-

νωνίας.

Αυτή η δομή υπαγορεύεται από

την επιστημονικοποίηση της πο-

λιτικής, σύμφωνα με τις Πλατω-

νικές και Αριστοτελικές απόψεις,

από τις οποίες εκπηγάζει και η

δική μας πρόταση στον «Πλατω-

νικό Ηγέτη».

(Η συνέχεια μόνον για Στρα-

τιωτικούς)

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το σύγ-

γραμμα παρουσιάζει για τους

Αξιωματικούς, τους οποίους με

τιμή ο Πλάτων περιβάλλει στο

όνομα των «Φυλάκων».



Άρης  Διαμαντόπουλος
Υποστράτηγος - Διδάκτωρ Φιλοσοφίας

Ο  Πλατωνικός

Ηγέτης

Πειραιάς 2012



Φιλολογική Επιμέλεια Κειμένου
Κώστας Στυλιαράς

Δακτυλογράφηση
Τώνια Διαμαντοπούλου
Χρήστος και Μαρία Καραμέτου

Γενική Επιμέλεια Συγγράμματος
Τώνια Διαμαντοπούλου 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔEΣMOΣ»
N. Γ. Παπαδόπουλος
E.Γιάνναρη 5, Aθήνα 11853
Tηλ.: 210 3468268, Fax: 210 3467155

ISBN: 978-960-99863-5-9



«Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει» 

Σόλων

«Δει δε τον ετέρων μέλλοντα άρξειν αυτόν     

εαυτού πρώτον άρχειν»

Δημοκράτους Γνώμαι 

Αφιερώνεται 
με ξεχωριστή αγάπη στους «Φύλακες»
οι οποίοι αποτελούν προσωποποιήσεις 

των αρετών της σωφροσύνης και της ανδρείας 





5

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

σελ.

1.Πλάτων: Εισαγωγικά .........................................................................7

2. Φιλοσοφία Ηγεσίας.........................................................................11

Γνωρίσματα

Ιστορία

Σκοποί

3. Αρετές Ηγέτη...................................................................................31

Φρόνηση

Σωφροσύνη

Δικαιοσύνη

Ανδρεία

4. Αρχές Ηγεσίας.................................................................................57

Η Διαλεκτική

Το Μέτρον

Η Ενότητα

5. Ο Αξιωματικός κατά Πλάτωνα ..................................................... 79

6. Η Παιδεία ........................................................................................95

Ψυχή

Πνεύμα

Σώμα

7. Πολιτεύματα...................................................................................133

Φιλόσοφος Βασιλιάς

Επιστήμων Πολιτικός

Νομοκρατία

8. Πολιτικές Μεταρρυθμίσεις ..........................................................311

Νομολογικές Αφετηρίες

Δυναμική

Τεχνική

9. Η Απόφαση ...................................................................................323

10. Επιστημονικοποίηση Πολιτικής.................................................337

Ιστορία Πολιτικής

Πολιτική και Επιστήμη

Παρακμή Πολιτικών Θεσμών

Πρόταση

11. Καταληκτικές Σκέψεις .............................................................. 359

12. Βιβλιογραφία ...............................................................................366

13.  Βιογραφικό Σημείωμα ............................................................. 378

Πίνακας Περιεχομένων



6

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης



7

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

ΟΠλάτων γεννήθηκε περί το 428 π.Χ., στο τρίτο έτος από την έναρξη του

Πελοποννησιακού Πολέμου, ο οποίος άρχισε το 431 π.Χ. και διήρκησε

27 ολόκληρα χρόνια με αποτέλεσμα την ήττα των Αθηνών1.

Ήταν επόμενο αυτός ο πόλεμος να διαταράξει την λειτουργία της πόλης

των Αθηνών και να επηρεάσει βαθιά την φιλοσοφική πολιτική σκέψη του Πλά-

τωνα, ο οποίος ανδρώνετο κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου και ωρίμαζε

φιλοσοφικά, ζώντας μέσα στις πολιτικές και κοινωνικές αρρυθμίες τις οποίες

είχαν προκαλέσει στην πόλη των Αθηνών οι συνέπειες αυτού του πολέμου.

Ως γνήσιος πολίτης των Αθηνών με ευγενική καταγωγή, αναγόμενη από

τον πατέρα του Αρίστωνα στον βασιλέα Κόδρο και από την μητέρα του Περι-

κτιόνη στον προπάππου του Δρωπίδη, ο οποίος διατηρούσε στενή φιλία με τον

Σόλωνα, ήταν δικαιολογημένη η αγωνία του για την ευημερία της πατρίδας

του. 

Γι’ αυτούς τους λόγους ως νέος είχε την επιθυμία ν’ αναμιχθεί με τα πολι-

τικά προκειμένου κατ’ αυτόν τον τρόπον να πράξει ευεργετικά για την πατρίδα

του, πλην όμως αυτή την επιθυμία του αναπλήρωσε μέσα από τα πολιτικά συγ-

γράμματά του.

Τελικά ακολούθησε την φιλοσοφική πορεία διότι γοητεύθηκε από την δι-

δασκαλία περί αρετής από τον Σωκράτη, του οποίου έγινε ο μοναδικός μαθητής

του, ο οποίος κατανόησε τόσο την προσωπικότητά του όσο και την φιλοσοφία

του δασκάλου του.

Με αρχική ζύμη την Σωκρατική φιλοσοφία, την οποίαν στην συνέχεια εμ-

πλουτίζει και με άλλες σκέψεις, ο Πλάτων δημιουργεί το δικό του φιλοσοφικό

δημιούργημα, το οποίον αποτέλεσε κορυφαίον σταθμόν στην εξέλιξη της φι-

λοσοφικής σκέψης πριν και μετά, μέχρι σήμερα.

Η μη απευθείας ανάμειξή του στην πολιτική δεν σημαίνει ότι ως υπεύθυνος

φιλόσοφος πολίτης δεν παρακολουθούσε τα πολιτικά πράγματα της πόλης του.

Ο Πλάτων απαγοητεύθηκε τόσον από τις αδικίες, τις οποίες διέπρατταν οι

Πλάτων

Εισαγωγικά
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30 τύραννοι που εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα το 404 π.Χ. έτος, όσον επίσης

και από την διαφθορά της δημοκρατίας, η οποία είχε επανεγκατασταθεί με την

μεταπολίτευση.

Η οποία απογοήτευσή του παγιώνεται με την άδικη καταδίκη του δασκάλου

του Σωκράτη.

Έκτοτε αφιερώνεται με ζήλο στην λειτουργία της Ακαδημίας του – η οποία

θεωρείται ως η πρώτη Πανεπιστημιακή σχολή που λειτούργησε στον κόσμο –

στην οποίαν φοίτησαν αξιόλογες προσωπικότητες της εποχής και στην οποίαν

επίσης καλλιεργούντο προαγωγικά τόσον οι πολιτικές, όσο και οι φυσικο–μα-

θηματικές επιστήμες κατά ερευνητικό τρόπον, στην μορφή των διαλόγων των

συγγραμμάτων του. Περί το γήρας διήγε ήρεμο βίο και σ’ αυτή την κατάσταση

βρίσκει τον Πλάτωνα ο θάνατος περί το 348 π.Χ., έτος κατά το οποίον ο Φί-

λιππος καταλαμβάνει την Αθήνα, η οποία παύει να είναι πολιτικά ανεξάρτητη

πόλη.

Μια σύμπτωση, η οποία θα μπορούσε να διατυπωθεί ότι ο Πλάτων γεννιέ-

ται και πεθαίνει με μια ήττα των Αθηνών, η οποία σύμπτωση πιθανόν να αιτιο-

λογεί και τις αγωνιστικές πολιτικές του απόψεις για την πόλη του.

Από τα φιλοσοφικά έργα τα οποία ο Πλάτων συνέγραψε μέχρι σήμερα δια-

σώθηκαν 36 στον αριθμό και τα οποία εκτίθενται στην βιβλιογραφία της πα-

ρούσης εργασίας.

Ως επί το πλείστον είναι γραμμένα με την μορφή διαλόγων, ο καθένας από

τους οποίους αποτελεί άρτιο λογοτεχνικό έργο, πλούσιο από πλοκή ιδεών με

πνευματικό περιεχόμενο, ανάλογα και με το χαρακτήρα των διαλεγομένων.

Οι διάλογοί του συντάσσονται με αριστουργηματική ερευνητική επιδεξιό-

τητα για το συζητούμενο θέμα, των οποίων το λογοτεχνικό τους κάλλος δεν

έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα από άλλον λογοτέχνη συγγραφέα.

Έγραψε και δίδαξε για όλα τα θέματα: από οντολογία, κοσμολογία και

αστρονομία μέχρι τις φυσικές και μαθηματικές επιστήμες, ως επίσης για την

ψυχολογία, την ηθική και την παιδεία με ιδιαίτερη βαρύτητα στην στρατιωτική

παιδεία, προφανώς χάριν της ασφάλειας της πόλης.

Ασφαλώς επισταμένως ασχολήθηκε και με τη μελέτη της πολιτικής, επί της

οποίας διατύπωνε και συγκεκριμένες προτάσεις, ανταποκρινόμενες αντίστοιχα

στην εποχή τους η καθεμιά απ’ αυτές, αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον

ότι ο Πλάτων δεν υπήρξε ένας δογματικός φιλόσοφος εκτός της πολιτικής

πραγματικότητας.

Πολύπλευρη και ταυτοχρόνως σημαντική υπήρξε η επίδρασή του στην αν-

θρωπότητα, έτσι ώστε ουδέποτε έπαυσε η Πλατωνική φιλοσοφία να είναι ζων-

τανή.
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Όλα τα φιλοσοφικά σύγχρονα ρεύματα αισθάνονται την υποχρέωση να λά-

βουν έναντι του Πλάτωνα μια θετική ή αρνητική τοποθέτηση.

Συμβαίνει όμως συχνότατα τα νεότερα φιλοσοφικά συστήματα να θέλουν

να κατοχυρώνουν το κύρος τους αναφερόμενα στις Πλατωνικές θέσεις.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Πλατωνική φιλοσοφία υπέρκειται κάθε

μονομερούς ερμηνείας, οι οποίες όμως δεν αντέχουν στην ολότητα και στη δια-

χρονικότητα των σκέψεών του.

Ο Πλάτων πράγματι υπήρξε μια πολύπλευρη και πρωτοποριακή φιλοσο-

φική προσωπικότητα, της οποίας τα οράματα έχουν απώτατους και πάντα μελ-

λοντικούς ορίζοντες και του οποίου οι αντιλήψεις υπερβαίνουν ακόμα και τη

σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη2.

Ακριβώς οι παραπάνω χαρακτηρισμοί για τον Πλάτωνα διαπιστώνονται

και στην παρούσα εργασία, με τον τίτλο ο «Πλατωνικός Ηγέτης» στην οποία,

αφού έγινε ερμηνευτική περιγραφή των ουσιαστικότερων φιλοσοφικών από-

ψεών του, στο τέλος διατυπώνεται μία πολιτική πρόταση, σύμφωνη κατά κύριον

λόγον με τις σκέψεις του Πλάτωνα, αλλά και του Αριστοτέλη, η οποία πράγματι

φρονούμε ότι υπερβαίνει την σύγχρονη ιδεοκρατική κατεστημένη θεσμικά πο-

λιτική.

Η πρόταση αυτή συνίσταται στην επιστημονικοποίηση της πολιτικής προς

διαδοχή της ιδεοκρατικής πολιτικής φιλοσοφίας και για την οποία αναγκαιό-

τητα της επιστήμης στην πολιτική τόσο εμφαντικά ο Πλάτων ομιλεί στα κατ’

εξοχή πολιτικά του έργα: «Πολιτεία», «Πολιτικό» και στους «Νόμους», αλλά

και ο Αριστοτέλης περί των αρίστων στα «Πολιτικά» του.

Η πρόταση αυτή παρουσιάζεται με κάθε καλή προαίρεση έναντι της θε-

σμοθετημένης κομματικής μορφής διοίκησης της πολιτείας (καθόσον η ιδεο-

κρατία των κομμάτων δεν αφορά αυτό τούτο το καθεστώς, αλλά μορφή

λειτουργίας της δημοκρατίας), η οποία φρονώ ότι ιστορικά εξαντλήθηκε υπερ-

βαίνουσα τα όριά της και επομένως οι καιροί επιτάσσουν όπως το πολίτευμα

της δημοκρατίας ν’ ανανεωθεί και να ενδυναμωθεί με μια άλλη μορφή διοίκη-

σης, όπως η παρούσα πρόταση στον «Πλατωνικό Ηγέτη».

Αυτές τις διοικητικές προσαρμογές στο ισχύον τότε καθεστώς πρότεινε και

ο Πλάτων εξελικτικά με τα παραπάνω έργα του, χάριν της ενότητας και της ευ-

δαιμονίας των συμπολιτών του.

Αλλά και η ίδια η πολιτική ιστορία της ανθρωπότητας διδάσκει ότι η πολι-

τική διήλθε από την θεοκρατική διοίκηση, σε αυτή της χαρισματικής προσωπι-

κότητας και σήμερα στην ιδεοκρατική μορφή διοίκησης.

Καιρός είναι η πολιτική να περιέλθει στην επιστήμη, διότι αυτό απαιτείται

από    την    οικουμενικότητα των κοινωνιών και της  πολυσυνθετότητας και της
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έντασης των κοινωνικών προβλημάτων.

Εξάλλου αποτελεί νόμο της φύσης και της κοινωνίας κατ’ επέκταση η εξέ-

λιξη και η προσαρμογή στους καιρούς, χάριν της ευημερίας των πολιτών της.

Εδώ όμως διακόπτεται αυτό το εισαγωγικό σημείωμα, ώστε ο αναγνώστης,

απ’ ευθείας και μόνος του χωρίς προλογικό οδηγό, να πορευθεί στις πολιτικές

απόψεις του Πλάτωνα, οι οποίες καταλήγουν στην παραπάνω πρόταση, ακο-

λουθώντας τις σελίδες του «Πλατωνικού Ηγέτη».

Σημειώσεις – Σχόλια
1 Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος» περί διάρκειας Πελοποννησιακού Πολέμου και χρόνου γέννησης

του Πλάτωνα. Πλάτων. Σελίδες 43 – 58. 
2 Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό «Ήλιος», Τόμος, Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα.
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Φιλοσοφία Ηγεσίας

1.  Γενικά

Αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο στον φιλοσοφικό κόσμο ότι ο Πλάτων

υπήρξε ο κορυφαίος των φιλοσόφων της αρχαίας και σύγχρονης εποχής, ο

οποίος τόσο βαθιά ενέπνευσε την μεταγενέστερη Φιλοσοφία1.

Με την μέθοδο του διαλόγου και με την διαλεκτική τέχνη, ο Πλάτων ερεύ-

νησε, σχεδόν, όλα τα φιλοσοφικά θέματα.

Μίλησε για την γνωσιολογία, την οντολογία και κοσμογονία, για τη δικαιο-

σύνη και τους φύλακες, για την πολιτική επιστήμη και την αρετή και για τόσα

άλλα θέματα των οποίων η ανάπτυξη εκφεύγει των ορίων της παρούσας εργα-

σίας.

Σε όλες τις φιλοσοφικές του απόψεις ο Πλάτων υπήρξε δυναμικά εξελικτι-

κός φιλόσοφος, εκεί όμως που παρέμεινε διά βίου σταθερός στις φιλοσοφικές

του απόψεις, ήταν η σημαντικότητα της αξίας της αρετής για την ύπαρξη του

ανθρώπου.

Όσον αφορά για την πολιτική επιστήμη και τον ηγέτη της, θεωρείται αυτή

ως πρώτη των άλλων επιστημών και μάλιστα ανήκουσα στην «επιτακτική» τοι-

αύτη2.

Στο ερώτημα, εάν ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται, ο Πλάτων υπήρξε εξελικτι-

κός, υποστηρίζοντας κατ’ αρχάς τον χαρισματικό ηγέτη, καταλήγει στη Σολώνια

παιδευτική αρχή της ηγεσίας, ότι «εκείνος ο οποίος θα κατορθώσει ν’ άρχει

πρώτα τον εαυτό του, θα έχει μάθει και τους άλλους ν’ άρχει»3.

Απόψεις διάφορες απ’ αυτές του μαθητή του Αριστοτέλη, ο οποίος υποστή-

ριζε ότι η φύση γεννά δούλους και δεσπότες4.

Ως επιτυχέστερο ήθος ηγέτη θεωρεί και προτείνει αυτό του «Φιλόσοφου -

Βασιλιά»,  το οποίο εκφράζει το δίπτυχο της σοφίας και της δύναμης αντίστοιχα

και αυτό αποτελεί το εμπράγματο σύμβολο συνύπαρξης και συλλειτουργίας

στις αποφάσεις και στις πράξεις κάθε ηγέτη.

Βεβαίως, με την αμοιβαία προϋπόθεση της αυτοπειθαρχίας της δύναμης
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στην ευνομία της σοφίας, αλλά και αντιστρόφως της αυτοπειθαρχίας της σο-

φίας στη δύναμη, ώστε τελικά να υπάρχει ευβουλία και ευπραξία.

Συνδετικός κρίκος της σοφίας και της δύναμης είναι η αρετή του ηγέτη.

Μετά απ’ αυτές τις γενικές και σύντομες σκέψεις, ας εισέλθουμε στην «Φι-

λοσοφία της Ηγεσίας κατά Πλάτωνα» που αποτελεί και το θέμα αυτής της πα-

ρουσίασης.

2.  Σκοπός

Ο σκοπός της φιλοσοφίας της ηγεσίας είναι να παρουσιάσει την αναγκαιό-

τητα και τη σπουδαιότητα αυτής στην κοινωνία των ανθρώπων.

3.  Φιλοσοφικά Γνωρίσματα της Ηγεσίας

Η ουσία της Φιλοσοφίας της Ηγεσίας, κατά Πλάτωνα, αποκαλύπτεται από

τα γνωρίσματα αυτής και τα οποία εν συντομία είναι:

α.  Ωθούν το Αρχηγόν

Η Θεά Εστία έχει σχέση με τη λέξη «έστιν», δηλαδή εκείνου που μετέχει

στην ουσία της ύπαρξης των πραγμάτων.

Γι’ αυτό και στα παλιότερα χρόνια η εστία ελέγετο και «εσσία», που  ση-

μαίνει ουσία5.

Ενώ αυτοί που υποστήριζαν την γνώμη του Ηράκλειτου, ότι όλα τα όντα κι-

νούνται και τίποτε δεν μένει στάσιμο, την ουσία ονόμαζαν και «ωσία», δηλαδή

ώθηση και κίνηση, διότι αιτία και αρχηγός όλων αυτών των πραγμάτων είναι

το «ωθούν»6.

Αλλά πέραν από τις αρχηγικές αυτές δυνάμεις, που ωθούν τον κόσμο σε

μια αέναη αυτοτέλεια, υπάρχουν ο έρωτας και η κίνηση, που συντελούν στο

διαρκές «γίγνεσθαι» αυτού του κόσμου.

Άρα η ώθηση γεννά την κίνηση των όντων˙ προϋπόθεση όμως και αιτία της

ώθησης είναι ο έρωτας, ο οποίος δημιουργεί και την κορυφαία των κινήσεων

που είναι αυτή που θέτει τον εαυτόν της σε κίνηση.

Για την αυτοκινούμενη κίνηση, ο Πλάτων υποστηρίζει ότι είναι η πρώτη κί-

νηση, που εμφανίσθηκε στο Σύμπαν και η οποία έθεσε σε κίνηση όλα τ’ άλλα

είδη κινήσεων.

Θα συνεχίσει δε ο Πλάτων να υποστηρίζει ότι εκεί που υπάρχει αυτοκινη-

σία, υπάρχει και ζωή.

Είναι δε ακόμα αποδεκτόν ότι εκεί που υπάρχει ζωή, υπάρχει και ψυχή.

Επομένως η ψυχή που έχει ζωή, έχει και αυτοκινησία.

Άρα η ψυχή είναι το «εαυτό κινούν» και τέλος η ψυχή αποτελεί την πρωτο-
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γέννηση και την πρωταρχική κίνηση των όντων7, δηλαδή την ουσία του κόσμου8.

Πιο πριν, λοιπόν, από την ψυχή και την κίνηση γεννήθηκε ο έρωτας, ο

οποίος,   κατά   τη γνώμη του Ερυξίμαχου, είναι μεγάλος και αξιοθαύμαστος

και απλώνει την ενέργειά του στο σύμπαν και στ’ ανθρώπινα και στα θεία

πράγματα.

Αυτός ο έρωτας κατορθώνει την διαφοροποίηση ή τη συμφιλίωση του «ενός

με τον εαυτόν του», όπως ακριβώς συμβαίνει με την αρμονία που βγαίνει από

το δοξάρι και τη λύρα.

Έχει μεγάλη και πολλαπλή δύναμη ο έρωτας και ιδιαίτερα αυτός που συν-

τελεί στ’ αγαθά με σωφροσύνη και δικαιοσύνη και μας προξενεί κάθε ευδαι-

μονία και μας κάνει ικανούς να επικοινωνούμε και να είμαστε φίλοι και με

τους εαυτούς μας και με τους θεούς9.

Ενώ κατά τον Αγάθωνα, ο έρωτας ούτε αδικεί, αλλά ούτε αδικείται από

ανθρώπους και θεούς και τούτο διότι ο έρωτας δεν υπηρετεί και δεν ενεργεί

με τη βία, αλλά θεληματικά.

Επί πλέον ο έρωτας, εκτός από δίκαιος, είναι και φρόνιμος, διότι εξουσιά-

ζει όλες τις ηδονές και τις επιθυμίες.

Όσον αφορά για την ανδρεία του, στον έρωτα ούτε ο Άρης δεν μπορεί να

αντισταθεί, άρα ο νικητής είναι πιο αντρειωμένος από τον νικημένο.

Εφόσον δε νικά τον πιο αντρειωμένο από τους άλλους (δηλαδή τον Άρη),

φυσικά είναι (ο έρωτας) ο πιο αντρειωμένος απ’ όλους.

Ο έρωτας δεν είναι μόνον δίκαιος, φρόνιμος και ανδρείος, είναι συγχρόνως

και σοφός, θα συνεχίσει ο Αγάθων να υποστηρίζει.

Η σοφία του έρωτα αποδεικνύεται από τη δύναμη που έχει να κάνει κά-

ποιον άλλον ποιητή μόλις αυτόν αγγίξει, έστω κι αν ήταν άμουσος πρωτύτερα.

Αλλά μήπως δεν είναι του έρωτα σοφία η ζωντανή των όντων δημιουργία;

Επίσης δεν γίνεται περίφημος και λαμπρός τεχνίτης, όποιος πάρει για δά-

σκαλό του αυτόν τον Θεό ή δεν μένει στο σκοτάδι όποιον ο έρωτας δεν αγγί-

ξει;

Είναι γεγονός ότι και ο θεός Απόλλων είχε τον Έρωτα ως δάσκαλό του

που ανακάλυψε την τοξευτική, την ιατρική και μαντική του ικανότητα, οι Μού-

σες της μουσική τους, ο Ήφαιστος την μεταλλουργία, η Αθηνά την υφαντουρ-

γία και ο Ζευς τέλος την διακυβέρνηση θεών και ανθρώπων.

Ο έρωτας, λοιπόν, αρχηγός και στρατηγός μας10!

Εάν η φύση έχει τον έρωτα αρχηγό και στρατηγό, πολύ περισσότερο η κοι-

νωνία των ανθρώπων. 

Ως δημιούργημα της φύσης, έχει ανάγκη από αρχηγό και στρατηγό.

Ο  αρχηγός  και  ο στρατηγός είναι εκείνος ο οποίος κινεί, δημιουργεί, 
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μεριμνά και συντηρεί την κοινωνία των ανθρώπων στην ύπαρξη και στην ευ-

πραξία.

Από τον έρωτα πρέπει ο αρχηγός και ο στρατηγός να κυριευθεί για να προ-

σφέρει στην κοινωνία των ανθρώπων, διότι μόνον όταν αγαπά την κοινωνία

των ανθρώπων κινείται και δημιουργεί για το αγαθό αυτής.

Όταν αγαπά την κοινωνία τότε ο αρχηγός και ο στρατηγός είναι φρόνιμος,

σώφρονας, δίκαιος, ανδρείος, σοφός και άριστος τεχνίτης της ηγεσίας.

β.   Νους Άρχει

Αλλά αν για τον έρωτα μίλησε ως πρωταρχική και άρχουσα του σύμπαντος

κόσμου δύναμη, ο ίδιος ο Πλάτων στην κοσμογονία του αποφαίνεται ότι χωρίς

την «αρχή του νου» δεν μπορεί να υπάρξει νόμος και τάξη, αρμονία και ισορ-

ροπία σ’ αυτόν τον κόσμο.

Επίσης, εάν ο κόσμος αυτός εδώ είναι καλός, σημαίνει ότι και ο δημιουργός

πατέρας του είναι αγαθός και ότι, επιπλέον, με αυτό το αιώνιο πρότυπο του

αγαθού έφτιαξε αυτόν τον κόσμο.

Ήταν ο δημιουργός αγαθός και στον αγαθό κανείς φθόνος δεν γεννιέται

για κανένα πράγμα. 

Επειδή λοιπόν ήταν χωρίς φθόνο, θέλησε να γίνουν όλα όσο το δυνατόν

όμοια με τον εαυτό του.

Αφού θέλησε ο Θεός και Δημιουργός όλα να είναι αγαθά και τίποτε να μην

είναι ατελές, παρέλαβε την άτακτη μάζα του σύμπαντος κόσμου και από την

αταξία την έφερε στην τάξη, ως προτιμότερη κατάσταση από την άλλη.

Ακόμα, διαλογιζόμενος ο Θεός και Δημιουργός, βρήκε ότι κανένα από τα

φυσικά και ορατά πράγματα, εάν δεν έχει νουν, δεν θα είναι ποτέ σαν σύνολο

ωραιότερο και τελειότερο έργο από ένα άλλο σύνολο τ’ οποίο έχει νου και ότι

νους πάλι είναι αδύνατο να γεννηθεί σε κανένα πράγμα χωρίς την ψυχή, δη-

λαδή την από έρωτα αυτοκίνηση.

Λόγω αυτών των σκέψεων, αφού έθεσε τον νου στην ψυχή και την ψυχή

στο σώμα, δημιούργησε τον σύμπαντα κόσμο, προκειμένου αυτός να είναι των

πάντων ο ωραιότατος και ο άριστος.

Η τοποθέτηση, όμως, αυτή της ψυχής στο σώμα δεν πρέπει να δημιουργεί

σύγχυση, ότι το σώμα έγινε πριν από την ψυχή, καθόσον ο Θεός και Δημιουρ-

γός έφτιαξε την ψυχή προτέρα και πρεσβυτέρα από το σώμα κατά την ηλικία

μας και την αρετή, διότι έμελλε να είναι δεσπότης και κυβερνήτρια του σώμα-

τος, το οποίον έμελλε να υπακούει.

Ο Πλάτων, όπως είδαμε, εξυμνεί  τον έρωτα  ως δημιουργό  αιτία του σύμ-

παντος κόσμου, αλλά δεν παραλείπει στις φιλοσοφικές του απόψεις να τονίζει



15

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

ότι είναι στην φύση του έρωτα η έλλειψη, δηλαδή η ανάγκη.

Έτσι η γέννηση του κόσμου αυτού έγινε μικτή με συνένωση της ανάγκης

και του νου.

Ο νους δηλαδή κυβερνούσε την ανάγκη, με το να την πείθει και να την κα-

τευθύνει προς το άριστο.

Η ανάγκη, λοιπόν, υποχωρούσε στη φρόνιμη πειθώ του νου, ώστε να λάβει

το σύμπαν ολόκληρο τη σύσταση αυτή ευθύς εξ αρχής11.

Απ’ όλα όσα μέχρι τώρα εκτέθηκαν, παρατηρείται ότι ο Πλάτων θεωρεί τη

φύση του Θεού και Δημιουργού αγαθή και ενάρετη και ως εκ τούτων και τα

δημιουργήματά του «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση», σε διαφοροποίηση προς

τον Όμηρο, που τόσο στην «Ιλιάδα» όσο και στην «Οδύσσεια», θέλει την ανά-

μειξη των θεών στις διαμάχες των ανθρώπων και στη συνύπαρξη των αρετών

και των παθών σε θεούς και ανθρώπους12.

Ακόμα συναντήσαμε τον Πλάτωνα να θέτει την έλλειψη σαν ανάγκη˙ κί-

νηση του έρωτα προς τη δημιουργία και την αρμονία, τα οποία αμφότερα,

ανάγκη και έρωτας, είναι δυνάμεις της ψυχής στην οποία τελικά έχει τοποθε-

τηθεί ο νους, προκειμένου το σώμα του σύμπαντος κόσμου να πειθαρχεί στο

νου και να πορεύεται διαρκώς προς το άριστο.

Έτσι ο Πλάτων αποκλείει τη διακυβέρνηση του όλου κόσμου από τη δύ-

ναμη του αλόγου, του τυχαίου και του συμπτωματικού και συμφωνεί με τον

Αναξαγόρα ότι ο νους είναι ο «βασιλιάς» του ουρανού και της γης και με την

προϋπόθεση βέβαια ότι η σοφία του νου συνυπάρχει με την ερωτική δύναμη

της ψυχής.

Αυτή ακριβώς η συνύπαρξη συμβαίνει και στη φύση του Δία, αρχηγού των

θεών, δηλαδή ενυπάρχει η βασιλική ψυχή με τον βασιλικό νου13.

Εφόσον στον αρχηγό των θεών συμβιώνουν ο έρωτας με τον νου, γιατί να

μην συμβαίνει το ίδιο και στον αρχηγό των ανθρώπων, να ενυπάρχει στη φύση

του η δύναμη με τη σοφία;

Η απάντηση δόθηκε πάλι από τον Πλάτωνα με την πρόταση του «Φιλοσό-

φου - Βασιλιά» στην «Πολιτεία» αρχικά, αλλά και στους «Νόμους» τελικά,

όπου κυρίαρχοι είναι οι άριστοι νόμοι.

γ.  Το Αγαθόν του Δυϊσμού

Αγαθό, λοιπόν, αποτελεί η συμβίωση του δυϊσμού του έρωτα και του νου,

της δύναμης και της σοφίας και είναι αγαθόν διότι κάνει την ύπαρξη πληρέ-

στερη και τελειότερη.

Με αυτό το οντολογικό περιεχόμενο οδηγείται ο Πλάτων να διατυπώσει

τον λόγο, ότι συντίθεται το αδιαίρετο με το διαιρετό, το άπειρο με το πεπερα-
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σμένο, για να φτιάξουν τη ζώσα ψυχή, την ψυχή της κίνησης και της δημιουρ-

γίας, η οποία με τέχνη άρχει ως νους, επιμέλεια και νόμος, ενώ τα σώματα άρ-

χονται απ’ αυτήν.

Όλον τον κόσμο διοικεί η ψυχή!

Αναφύεται, όμως, το ζήτημα, αν υπάρχει μία μόνο ψυχή ή περισσότερες

και ο Πλάτων απαντά ότι είναι αδύνατον να υπάρχουν λιγότερες από δύο

ψυχές.

Η μία πρέπει να είναι η «ευεργέτις ψυχή» και η δεύτερη, η ψυχή η οποία

κάνει έργα αντίθετα προς τα εκείνα που εκτελεί η «ευεργέτις ψυχή».

Η άριστη ψυχή, λέει ο Πλάτων, επιμελείται ώστε το σύμπαν να εκτελεί αρ-

μονικές κινήσεις, η δε κακή ψυχή είναι υπεύθυνη για κάθε από τη τάξη και την

αρμονία παρέκκλιση.

Συμπεραίνεται ότι, πανταχού όπου υπάρχει αρμονική κίνηση, υπάρχει η

άριστη ψυχή, επομένως και θεός.

Στη διοίκηση δε και στη μέριμνα του θεού οφείλεται αυτή η εντελέχεια

όλων των πραγμάτων14.

Αυτό το αγαθόν της επάρκειας, της αυτάρκειας και της τελειότητας όλου

του κόσμου, έχει ως επιδίωξη και σκοπό τη σύνθεση του δυϊσμού της φύσης,

προκειμένου ο κόσμος όλος να είναι σε αρμονία και ευδαιμονία15.

Αυτό το σκοπό της αρμονικής συνύπαρξης εξυπηρετούν οι αμοιβαίως συν-

τιθέμενες και συγχρόνως αναιρούμενες δυνάμεις της «Φιλότητας» και του

«Νείκους» του Εμπεδοκλή, συνεπεία των οποίων (δυνάμεων) ο κόσμος δημι-

ουργείται, γεννιέται και πεθαίνει, αλλά συγχρόνως υπάρχει αρμονικά16.

Αυτή την διαίρεση και συγχρόνως την σύνθεση εκφράζει και ο μύθος του

Αριστοφάνη, σύμφωνα με τον οποίον αρχικά ο άνθρωπος ήταν μία ενιαία αυ-

τάρκης ολότητα, ως αρρενοθήλυς οντότητα, η οποία αποσχίσθηκε και διαιρέ-

θηκε, επειδή θέλησε να ανέβει στους Θεούς και από τότε ο Δίας δίχασε αυτή

την ενιαία ολότητα σε αρσενικό και θηλυκό, τα οποία έκτοτε ο έρωτας διαρκώς

ζητά να επανενώσει.

Αλλά και αυτός ο έρωτας, σύμφωνα με το μύθο της Διοτίμας, είναι καρπός

της ένωσης της Πενίας (σύμβολο της έλλειψης και της ανάγκης) και του Πόρου

(σύμβολο της πληρότητας και της αρμονίας)17.

Τέλος και αυτός ο Ζευς - Δίας (που σημαίνει αρρενοθήλυς) ο αρχηγός των

θεών, αποτελεί σύνθεση του αγαθού, του δυϊσμού, σε μια ενιαία θετική προ-

σωπικότητα, χάριν της ευδαιμονίας θεών και ανθρώπων18.

Η ευδαιμονία των αρχομένων είναι ο τελικός και καθοριστικός σκοπός

κάθε αρχής, κάθε ηγέτη.

Αυτός, όμως, ο ωραίος σκοπός του ηγέτη επιτυγχάνεται μόνον με τον έρωτα



17

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

αυτόν προς τους αρχομένους.

Έρωτας, λοιπόν, είναι και η σύνθεση αρχής και αρχομένων και ο οποίος

είναι αποτελεσματικός μόνον με την εφαρμογή, εκ μέρους του σοφού ηγέτη,

της τέχνης του «στιμονιού» και του «υφαδιού», όπως ο ίδιος ο Πλάτων υποστη-

ρίζει19.

Άρα ο δυισμός δεν είναι μόνον οντολογικό, υπαρξιακό και ηγετικό αγαθό,

είναι συγχρόνως και τέχνη ηγεσίας και κυβέρνησης των αρχομένων, χάριν της

ενότητας και της ευδαιμονίας αυτών.

4.   Ιστορία Ήθους Ηγεσίας

Μέχρις εδώ διαπιστώθηκε ότι η ηγεσία ως κοινωνικό γεγονός είναι ανα-

γκαία στην ανθρώπινη λειτουργία με τα πρωταρχικά αυτής γνωρίσματα: του

έρωτα για δημιουργία, της σοφίας για την ορθή διακυβέρνηση και του αγαθού

της αυτάρκειας για την τέλεια ηγεσία.

Στο πέρασμα όμως της ανθρώπινης ιστορίας η μορφολογία της ηγεσίας είχε

τα εξής στάδια εξέλιξης κατά Πλάτωνα20.

α.  Θεός Πάντων Ηγεμών

Είναι η εποχή εκείνη κατά την οποίαν ο Πλάτων βλέπει τον ίδιον τον Θεόν

να περιστρέφει ολόκληρο το σύμπαν, εφόσον αυτού ο Θεός υπήρξε δημιουργός

και ως εκ τούτου προηγείται του δημιουργήματός του, επομένως ηγείται και

των κινήσεων του σύμπαντος21.

Για δε την αθεΐα, η οποία λόγω ηλικίας παρατηρείται στους νέους ανθρώ-

πους, ο Πλάτων επιρρίπτει ευθύνες στους παλαιότερους φιλοσόφους, οι οποίοι

εδίδασκαν ότι όλα τα πράγματα και εκείνα τα οποία υπήρξαν και εκείνα τα

οποία υπάρχουν και θα υπάρξουν, οφείλουν την ύπαρξή τους κατά σειρά προ-

τεραιότητας στη φύση, στην τύχη και στην τέχνη.

Ο Θεός, κατά Πλάτωνα δεν περιορίζεται μόνον στη δημιουργία του κό-

σμου, αλλά εξακολουθεί να ηγεμονεύει αυτού, φροντίζοντας και μεριμνόντας

διαρκώς δια τα πλάσματά του, με το να κατέχουν το καθένα απ’ αυτά τη δική

του θέση και λειτουργία μέσα στο σύνολον του κόσμου, ώστε κανένα από τα

πλάσματά του να μην αδικείται και όλα δίκαια να διαβιώνουν22.

Έτσι  καταλήγει  ο  Πλάτων  να  δηλώσει  ότι  υπάρχει  βασιλιάς   των 

πάντων, στον οποίο ανήκουν τα πάντα και ένεκεν αυτού υπάρχουν τα πάντα

και αυτός είναι αιτία όλων των καλών.

Των πάντων ηγεμών είναι ο Θεός, αυτών που έχουν δημιουργηθεί και

υπάρχουν και αυτών που πρόκειται να υπάρξουν στο μέλλον23.

Αυτές οι απόψεις εκφράζουν την θεοκρατική εποχή της ιστορίας.
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β.  Δαίμονες Άρχοντες Ανθρώπων

Αφού ο Πλάτων έβαλε τον Θεό ως άρχοντα όλου του κόσμου, για την διοί-

κηση του ανθρώπινου γένους καθόρισε τους δαίμονες.

Δαίμονες είναι το «χρυσό γένος» των ανθρώπων οι οποίοι προσδιορίζονται

από την αγαθή και ωραία φύση αυτών.

Ονομάσθηκαν δαίμονες (δαήμονες = υπέροχοι) ακριβώς επειδή αυτό το

γένος ήταν φρόνιμοι και σοφοί, δηλαδή θεϊκότεροι των ανθρώπων24.

Καθαρότερα, όμως, η ανάθεση της διακυβέρνησης των ανθρώπων από τους

δαίμονες φαίνεται στο μύθο, σύμφωνα με τον οποίον - κατά την εποχή εκείνη

των Πρωτοπλάστων που η γη ήταν άφθονη σε αγαθά, τα οποία αποκτώντο

χωρίς κόπους και μόχθους - ο Κρόνος, γνωρίζοντας ότι κανένας απολύτως άν-

θρωπος δεν μπορεί, από τη φύση του, να διοικήσει ως απόλυτος άρχοντας τα

ανθρώπινα πράγματα, χωρίς να γεμίσει από αυθάδεια και αδικία, τοποθέτησε

ως βασιλείς και άρχοντες στις πόλεις όχι ανθρώπους, αλλά τους δαίμονες.

Το ίδιο ακριβώς έπραξε και ο Θεός, επειδή αγαπούσε τους ανθρώπους,

έβαλε επικεφαλής το ανώτερό μας γένος, το γένος των δαιμόνων, οι οποίοι με

πολλή ευκολία και άνεση γι’ αυτούς, αλλά και για μας, αφού ανέλαβαν τη φρον-

τίδα μας και αφού μας χάρισαν την ειρήνη, ευνομία, αίσθημα εντροπής και

ακέραιη δικαιοσύνη, προφύλαξαν το ανθρώπινο γένος από επαναστάσεις και

εδραίωσαν την ευτυχία του.

Τέλος, ο Πλάτων θα υποστηρίξει συμπερασματικά, ότι σε όσες πόλεις δεν

άρχει ο Θεός, αλλά κάποιος θνητός, στις πόλεις αυτές δεν λείπουν ποτέ ούτε

τα κακά, ούτε οι πόνοι25.

Ως δαίμονες, προφανώς, εδώ ο Πλάτων εννοεί τους χαρισματικούς ηγέτες,

οι οποίοι, κατά τον Μαξ Βέμπερ, δηλώνουν την ύπαρξη κάποιας ιδιαίτερης

προσωπικότητας, χάρη της οποίας το άτομο ξεχωρίζει από τους συνηθισμένους

ανθρώπους και θεωρείται ότι είναι προικισμένο με υπερφυσικές δυνάμεις, υπε-

ράνθρωπες ή τουλάχιστον με εξαιρετικές δυνάμεις ή ιδιότητες26.

Ενώ πλησιέστερος προς τις απόψεις του Πλάτωνα από τους νεότερους φι-

λοσόφους είναι ο Έγελος, ο οποίος λέγει:

Το πνεύμα του κόσμου ενσαρκώνεται από καιρού εις καιρόν σε αριθμό

πνευμάτων του λαού.

Το πνεύμα του λαού έχει τη δύναμη να εκφράζει για ορισμένη χρονική πε-

ρίοδο το ουσιώδες του πνεύματος του κόσμου, το οποίο κυρίως καθορίζει κά-

ποια ιστορική περίοδο.Τα κοσμοϊστορικά πρόσωπα - τέτοιο πρόσωπο κατά τον

Έγελο υπήρξε ο Ναπολέων - είναι τα σκεύη εκλογής του πνεύματος του κό-

σμου και τα όργανα, διά των οποίων δημιουργείται κάποια νέα εποχή και

πραγματοποιείται νέα φάση εξέλιξης στο συνειδέναι του πνεύματος του κό-
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σμου27.

Από τις παραπάνω παραθέσεις δύναται να παραλληλισθούν ο Κρόνος και

ο Θεός του Πλάτωνα για τους δαίμονες με το πνεύμα του κόσμου του Έγελου

για τους χαρισματικούς ηγέτες του Βέμπερ.

γ.  Αρχές Άρχουν

Μπορεί ο Θεός να κυβερνά τον σύμπαντα κόσμο, μπορεί οι δαίμονες, ως

θεϊκότεροι των ανθρώπων, να αποδείχθηκαν αναγκαίοι για την διακυβέρνηση

των ανθρώπων, η ιστορική όμως πραγματικότητα διαμόρφωσης των κοινωνιών

και οι εμπειρίες της διοίκησης επέβαλλαν την εφαρμογή αρχών και νόμων ηγε-

σίας, που έχουν ιστορική σημασία για την διακυβέρνηση του ανθρώπινου γέ-

νους.

Αξίζει επομένως να δούμε πως ο Πλάτων αιτιολογεί την αρχική γένεση των

διαφόρων νόμων των πόλεων, δηλαδή τα πολιτεύματα αυτών.

Ο Πλάτων υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο γένος διασώθηκε από τους κατα-

κλυσμούς από αυτούς που ήταν ορεσίβιοι ποιμένες και διέμεναν στις κορυφές

των βουνών.

Αυτού όμως του είδους οι άνθρωποι ήταν άπειροι από τις άλλες τέχνες γε-

νικά και ότι την ίδια εκείνη εποχή χάθηκαν όλα τα εργαλεία, καθώς και κάθε

επινόηση σχετική με την τέχνη, την πολιτική ως και με κάποια άλλη γνώση.

Αυτονόητο επομένως τυγχάνει ότι από θέματα που αφορούν την πόλη, το

πολίτευμα και τη νομοθεσία, μπορούμε να πούμε ότι δεν έμεινε η παραμικρή

ανάμνηση.

Άρα από τους ανθρώπους εκείνους που διασώθηκαν στις βουνοκορφές δη-

μιουργήθηκαν όλα όσα έχουμε σήμερα, δηλαδή οι πόλεις, τα πολιτεύματα, οι

τέχνες, οι νόμοι, καθώς και πολλή κακία, αλλά και πολλή αρετή.

Οι άνθρωποι όμως εκείνης της εποχής είχαν ανάγκη και νόμων και νομο-

θετών, με  τη  διαφορά ότι ο νόμος τους ήταν άγραφος και ζούσαν ακολουθών-

τας τα έθιμα κατά τους λεγόμενους πάτριους νόμους.

Αλλά, όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή τη μορφή των νόμων αποτελεί ένα

είδος πολιτεύματος για τ’ οποίον μάλιστα και ο Όμηρος αναφέρεται, δηλαδή

ότι ο νόμος διαμορφώθηκε μέσα στην οικογένεια, της οποίας ο γεροντότερος

ήταν και αρχηγός, παραδίδοντας την εξουσία κατά σειρά στους απογόνους.

Οι οικογένειες αυτές, με το πέρασμα των χρόνων, διευρύνθηκαν σε κοινό-

τητες και, αφού εξέτασαν τα έθιμα κάθε οικογένειας, επέλεξαν εκείνα που

εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον όλης της κοινότητας.

‘Ετσι κάπως προέκυψαν οι νομοθέτες, οι νόμοι και οι άρχοντες της διευ-

ρυμένης πλέον ενιαίας κοινότητας και της πόλης αργότερα28.
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Σύμφωνα λοιπόν με τον Πλάτωνα, αλλά και κατά τον Αριστοτέλη, η σύγ-

χρονη έννομη και έναρχη πολιτεία προέρχεται από την ιεραρχημένη αρχηγική

αρχική οικογένεια29.

Έστω και αν σύγχρονη πολιτική θεωρία θέλει να παρουσιάζει την πρωτό-

γονη κοινωνία με ομαδική προσωπικότητα διεπόμενη από κοινωνική αλληλεγ-

γύη χωρίς ιεράρχηση, μελέτες και σ’ αυτό τον κόσμο των  ζώων δείχνουν ότι

ψυχολογικοί παράγοντες επιβάλλουν την κοινωνική τους λειτουργία με ηγετική

επιβολή ή ιεραρχημένη οργάνωση30.

Τέλος η επιβολή αρχών στην κοινωνία των ανθρώπων προκύπτει από την

ίδια τη φύση της ψυχής, η οποία είναι δυαρχική (ευεργέτις και κακή ψυχή), και

ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχουν αρχές ώστε να καλλιεργούν τον καλό και

όχι τον κακό χαρακτήρα της ψυχής.

Αυτή τη θεία αποστολή οι νόμοι δουλεύουν, την απελευθέρωση των ανθρώ-

πων από τη δούλα ψυχή.

Οι αρχές με το πέρασμα των χρόνων και των αιώνων βιώνονται, γίνονται

γονίδια των κυττάρων, με στόχο τον «δαίμονα» - υπεράνθρωπο της αιωνιότη-

τας, τον αγαθό, ενάρετο και σοφό άνθρωπο.

5.   Σκοποί ηγεσίας

Είδαμε μέχρις εδώ, ότι ο φιλόσοφος αρχηγός και οι άριστοι νόμοι γεννή-

θηκαν τόσο από φυσική όσο και από ιστορική κοινωνική ανάγκη και έρωτα

προς το τέλειο, επομένως αυτή αύτη η γέννησή τους από μόνη της εμπεριέχει

σκοπούς ύπαρξης και λειτουργίας.

Αλλά, εάν ο Αριστοτέλης ευθέως αναφέρεται στους σκοπούς του πολιτικού

ηγέτη και ότι αυτοί σε γενικές γραμμές είναι η ευδαιμονία, η αυτάρκεια και

ενάρετος βίος των πολιτών31,  ο Πλάτων δεν κάνει καθαρή  αναφορά  περί

αυτών και ως εκ τούτου αυτή  η προσπάθεια εδώ θα γίνει, ώστε να ανορύξουμε

και να συγκομιδήσουμε αυτούς από το πνεύμα και τους λόγους του Πλάτωνα.

Επομένως οι σκοποί ηγεσίας κατά Πλάτωνα είναι:

α.  «Ποιμένας» ανθρώπων

Κατ’ αρχάς ο κυβερνήτης της ανθρώπινης κοινωνίας παρομοιάζεται με τον

βοσκό και τον βουκόλο που μεριμνά γενικά για το ποίμνιό του.

Όσον αφορά για τ’ όνομα που ταιριάζει στον κυβερνήτη της ανθρώπινης

«αγέλης», παρέχεται τ’ όνομα του πολιτικού ηγέτη, διότι αυτό πλησιάζει πε-

ρισσότερο προς την ιδέα της μέριμνας παρά προς την ιδέα της τροφής.

Για δε τ’ όνομα της τέχνης, που ταιριάζει στη φροντίδα για την ανθρώπινη

«αγέλη», βρίσκεται ότι αυτή είναι η πολιτική τέχνη32.
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‘Ωστε ο κύριος σκοπός του ηγέτη είναι η φροντίδα, η μέριμνα για τους αν-

θρώπους, η οποία επιδιώκεται με τέχνη και δεν επιβάλλεται εξουσιαστικά.

Η μέριμνα των μελών ήταν ο κύριος σκοπός των πρώτων οικογενειών της

ανθρώπινης κοινωνίας, ο ίδιος πρωταρχικός σκοπός παραμένει και σήμερα

για την πολιτεία των πολιτών (αποφεύγεται ο όρος κράτος ως αδόκιμος προς

τον σκοπό).

Η πολιτεία (δηλαδή το κράτος) είναι το εξουσιοδοτημένο εκείνο τμήμα των

πολιτών, τ’ οποίον έχει ως πρωταρχικό σκοπό να μεριμνά για την ευδαιμονία,

την αυτάρκεια και τον ενάρετο βίο του συνόλου των πολιτών.

Αυτό είναι το μήνυμα των τιμών που ανταποδίδουν οι πολίτες προς τους

φορείς της πολιτείας, ως έκφραση ευγνωμοσύνης και για τις προς αυτούς φρον-

τίδες.

Η μέριμνα αυτή των «ποιμένων» απορρέει από την αγάπη τους για την αν-

θρώπινη «αγέλη» κι εδώ ακριβώς ο ανθρώπινος ομοιάζει με τον θείον «ποι-

μένα».

β.  Ευσεβείν περί θεόν

Βαθύς από την νεαρά ακόμα ηλικία είναι ο σεβασμός του Πλάτωνα προς

τους Θεούς και το δέος του από την θεία τιμωρία, παρακινώντας μάλιστα και

τους άλλους προς αυτόν τον σκοπό, παροτρύνοντας την «ένωσή τους» με τον

«Θείον Λόγον», όπως ο Θεός Έρωτας μας οδηγεί ως αρχηγός και στρατηγός

μας33.

Συγχρόνως συμβουλεύει τους νέους ανθρώπους να μην αλλάξουν γνώμη

καθόσον αφορά τον σεβασμό τους προς τους Θεούς και ουδέποτε να τολμή-

σουν ν’ ασεβήσουν εναντίον των θεών, καθόσον η ευτυχία τους βρίσκεται πλη-

σίον των θεών.

Την ευτυχία δε του ανθρώπου πλησίον των θεών ο Πλάτων θα αιτιολογήσει

και θα αποδώσει στην ταύτιση της ανθρώπινης ψυχής με τη θεία φύση.

Επομένως, κάθε ασέβεια προς τους θεούς, λόγω συγγένειας της ψυχής μας,

είναι και πράξη εναντίον αυτού του εαυτού μας.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο Πλάτων προτείνει αυστηρές ποινές να επιβάλλονται

από τη δικαιοσύνη στους ασεβείς προς τους θεούς κατά περίπτωση, οι οποίες

άρχονται από πενταετή ως ισόβιο κάθειρξη, για να καταλήξουν και σ’ αυτή την

επιβολή ακόμα του θανάτου.

Αλλά εάν ο Πλάτων είναι αυστηρός για βαριές πράξεις ασεβείας των αν-

θρώπων προς τους θεούς δεν παραλείπει να είναι επιεικής για ελαφρότερα

περί τους θεούς αδικήματα, προτείνοντας μέτρα επανόρθωσης και θρησκευτι-

κής επανένταξης των ασεβών34.
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Ανάλογες απόψεις σεβασμού προς το Θείον θα υποστηρίξουν:

Ο Πίνδαρος, ο οποίος δέχεται ότι ο νόμος είναι η βούληση του Δία, που

οδηγεί στη δικαιοσύνη και στην ευημερία.

Ο Πρωταγόρας υποστηρίζει βέβαια τον Άγνωστο Θεό, αλλά τη λατρεία θε-

ωρεί ως κοινωνική ανάγκη της πόλης.

Τέλος, ο Πρόδικος βλέπει την αρχή της θρησκευτικής πίστης στην ανάγκη

της ωφελιμότητας του ανθρώπου και στην έκφραση ευγνωμοσύνης προς το

Θεό35.

Ενώ ο σύγχρονος υπαρξιακός φιλόσοφος Sören Kierkegaard λέγει ότι ο

θρησκευτικός άνθρωπος ζει πνευματικά με την προσδοκίαν της αιωνιότητας

και ότι ο θρησκευτικός τρόπος ζωής αποτελεί προϊόν ελεύθερης απόφασης του

ατόμου που επιτρέπει στον θρησκευόμενο άνθρωπο να βιώνει και να κάνει

πράξη την εσωτερικευμένη υποκειμενική αλήθεια36.

Όλων αυτών των περί θεού σκέψεων δεν υστερεί και ο Αριστοτέλης, ο

οποίος δέχεται τη θαυμαστή και μακάρια ύπαρξη του Θεού ως αιώνια νοητική

ενεργειακή πηγή ζωής37.

γ. Καλούς καγαθούς Πολίτες

Καθήκον του ηγέτη αποτελεί η διαρκής φροντίδα για τη συνεχή ποιοτική

βελτίωση των συμπολιτών του.

Με αυτά τα δεδομένα ο Πλάτων θα πει ότι σκοπός ολόκληρης της πόλης

πρέπει να είναι πως ο κάθε πολίτης να είναι δίκαιος και σώφρων, ώστε να ευ-

τυχεί και να μην παραδίδεται στις αχαλίνωτες επιθυμίες του, οι οποίες θα κα-

ταντήσουν τον άνθρωπο ληστή.

Αυτός ο ληστρικός άνθρωπος δεν είναι προσφιλής ούτε σ’ άλλους ανθρώ-

πους ούτε στο θεό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επικοινωνία και φιλία με-

ταξύ των πολιτών.

Ακόμα και οι παλαιότεροι σοφοί (προφανώς ο Πλάτων εννοεί τον Ορφέα)

έλεγαν, ότι τον ουρανό και την γη, τους θεούς με τους ανθρώπους ενώνει η επι-

κοινωνία και η φιλία, η κοσμικότητα, η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη, γι’ αυτό

όλα αυτά κόσμο ονομάζουν και όχι ακοσμία ούτε ακολασία.

Κατ’ αυτό τον τρόπον πρέπει να φροντίζουμε να θεραπεύουμε την πόλη και

τους πολίτες, ώστε να καταστούν αυτοί όσον το δυνατόν άριστοι.

Διότι χωρίς αυτόν τον σκοπό, δηλαδή να καταστεί καλή καγαθή η διάνοια

των μελλόντων, δεν ωφελούμε καθόλου την πόλη προσφέροντες άλλην ευερ-

γεσία, όπως να λαμβάνουν χρήματα πολλά ή κάποια εξουσία ή οιαδήποτε άλλη

δύναμη.

Απεναντίας δεν θεωρείται ικανός πολιτικός ηγέτης όταν οι συμπολίτες του
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καταστούν χειρότεροι, αγριότεροι και αδικότεροι κατά τον χρόνο της δικής

του διοίκησης38.

Αλλά αυτή η χειροτέρευση της πόλης και των πολιτών, θα εξακολουθήσει

ο Πλάτων να λέγει, μπορεί ν’ αποδοθεί στην πλεονεξία των πολιτών, καθόσον

στους τυραννικούς άρχοντες και στους βαρβάρους δεν συμφέρει να γεννιούν-

ται στις ψυχές των πολιτών μεγάλα φρονήματα και δυνατές φιλίες, που ο έρω-

τας εμπνέει39.

Γι’ αυτό και ο Πλάτων θεωρεί ως μέγιστο κακό εκείνο το οποίο διασπά την

πόλη και από μία που είναι την κάνει πολλές και απεναντίας μεγαλύτερο αγαθό

αυτό που ενώνει την πόλη και την κάνει μία ενότητα.

Χάριν αυτού του σκοπού ο Πλάτων θέτει ως πρωταρχικόν στόχον την ενό-

τητα της πόλης και των πολιτών με το μετριασμό της χαράς και της λύπης με-

ταξύ των πολιτών40.

Αλλά αυτή η ενότητα της πόλης και των πολιτών επιτυγχάνεται μόνον από

πραγματική φιλική έλξη των ψυχών των πολιτών και όχι από αισθησιακά ή

υλικά ή τιμοκρατικά συμφέροντα αυτών41.

δ.  Ελεύθεροι εν Δικαιοσύνη

Ο Πλάτων θεωρεί μεν πρώτιστο αγαθό την ελευθερία των πολιτών μέσα

στην πόλη, πλην όμως η άμμετρη ελευθερία έχει ως αποτέλεσμα να κάνει ο

κάθε πολίτης ό,τι θέλει.

Εξ αιτίας τέτοιας αχαλίνωτης ελευθερίας, η πόλη μετατρέπεται σ’ ένα

πραγματικό «παντοπωλείο» συμπεριφορών των πολιτών, με κίνδυνο εγκατά-

σταση της τυραννίας.

Αλλά εάν αυτό συμβαίνει στην πόλη, ανάλογα συμβαίνει και σε κάθε

άτομο, σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων του όλου με τα μέρη.

Κάθε άτομο χαρακτηρίζεται από τις αναγκαίες και μη αναγκαίες επιθυμίες

τροφής, ηδονής, πλούτου, τιμών και πολιτικής.

Όταν ο άνθρωπος υπερβαίνει τα όρια των μη αναγκαίων επιθυμιών -

οποίες δεν ξεριζώθηκαν από την νεαρά ακόμα ηλικία - τότε προκαλεί βλάβες

στο σώμα και στην ψυχή, στη φρόνηση και στη σωφροσύνη.

Αυτή η αχαλίνωτη ελευθέρωση των μη αναγκαίων επιμυθιών, κατακρη-

μνούν τον άνθρωπο και δεν τον κρατούν όρθιο, όπως θα συνέβαινε εάν ζούσε

εντός των αναγκαίων επιθυμιών.

Έτσι αποδεικνύεται ότι η υπερβολική ελευθερία χωρίζει σε υπερβολική

δουλεία και  την πόλη και τον πολίτη42.

Επομένως, για να παραμείνει στο χώρο του αγαθού η ελευθερία πρέπει να

συζευχθεί με το άλλο αγαθό της δικαιοσύνης, το οποίο είναι ωραιότατο και η
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κατοχή του ευχάριστη, όχι επειδή αποζητούνται τα αποτελέσματά της, αλλά

επειδή ουσιαστικά αυτή η ίδια είναι αγαπητή.

Την έννοια της δικαιοσύνης - όπως και την ελευθερία - ο Πλάτων εξετάζει

συνολικά ως αγαθόν της πόλης, αλλά και ατομικά κατά πολίτη.

Στο επίπεδο της πόλης θεωρείται δικαιοσύνη όταν κάθε πολίτης κάνει τη

δουλειά που του ανήκει και από τη φύση του ταιριάζει, χωρίς ν’ ανακατεύεται

σε πολλές δουλειές.

Κάθε εκτροπή και υπέρβαση απ’ αυτή τη δικαιοσύνη είναι για την πόλη με-

γίστη βλάβη και θα ήταν σωστότατο πράγμα να χαρακτηρισθεί αυτή η κακουρ-

γία υψίστου βαθμού.

Αλλά όπως υπάρχει η δικαιοσύνη στην πόλη, καθ’ όμοιο τρόπο λειτουργεί

ατομικά και σε κάθε πολίτη.

Καθόσον αν και τρισυπόστατη η ψυχή του ανθρώπου (ως θυμοειδής, επι-

θυμητική και λογιστική) ενεργεί και δραστηριοποιείται ως μία ενιαία υπαρ-

ξιακή οντότητα.

Και αυτό συμβαίνει χάριν του λογιστικού, το οποίο ελέγχει και συντονίζει

κατά δίκαιο τρόπο  τα αλόγιστα  γένη του θυμοειδούς και του επιθυμητικού

της ψυχής, πειθαρχούντα στην διακυβέρνησή τους από το λογιστικό, χωρίς να

επαναστατούν εναντίον του43.

Δικαίως λοιπόν αποτελεί ηγετικόν σκοπό η ελευθερία εν δικαιοσύνη με

την συνύπαρξη και συλλειτουργία  αμφοτέρων των αγαθών  χάριν της ευδαι-

μονίας και της προόδου της πόλης και των πολιτών ατομικά.

Αυτή τη συλλειτουργία των αγαθών υπαγορεύει και η ίδια η φύση με το

νόμο της φυσικής επιλεκτικότητας χάριν της αρμονίας του κόσμου, την οποίαν

ο Πλάτων θα επεκτείνει στην κοινωνική ζωή, αποβλέποντας στην ευδαιμονία

και στην ενότητα πολιτών και πόλης.

Δηλαδή, όπως ο φυσικός κόσμος διατηρεί την ισορροπία του σ’ αυτή την

επιλεκτική διαφοροποίηση, το ίδιο μπορεί να συμβεί και στις κοινωνίες των

ανθρώπων.

Επί πλέον ο Πλάτων κατορθώνει με την πρότασή του για δικαιοσύνη, να

συζεύξει αρμονικά το πρόβλημα της ισότητας των πολιτών έναντι των νόμων -

μία δεδομένη κατάσταση- με την επιλεκτικότητα της φύσης όσον αφορά τις ικα-

νότητες των ανθρώπων44.

Η έννοια της ελευθερίας «εν δικαιοσύνη» αποτελεί ιδεώδες αίτημα του

Πλάτωνα, ως μη καταστρατηγούσα την ελευθερία του ατόμου και μη επιδιώ-

κουσα την επιβολή της ταξικής δικαιοσύνης, όπως «ερμηνεύθηκε» ο Πλάτων

από τον σύγχρονο φιλόσοφο Καρλ Πόππερ45.

Ο Πλάτων τοποθετεί το άτομο εντός της κοινωνίας, αλλά και την κοινωνία
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να ενδιαφέρεται για το άτομο46.

Αυτό υπήρξε τ’ όραμα του Λυκούργειου Πολιτεύματος στη Σπάρτη να κα-

ταστήσει τον πολίτη ελεύθερο, αυτάρκη και σώφρονα εξυπηρετούντα το συμ-

φέρον της πόλης.

Ανάλογα έπραξε και ο Σόλων στη νομοθεσία του για τον Αττικό χαρα-

κτήρα, περιορίζοντας την ατομική ελευθερία χάριν του κοινού αγαθού, διότι

είχε διαπιστώσει την ανάγκη της εννόμου πειθαρχίας47. Τελικά ο Πλάτων, επί

πλέον της έννομης δικαιοσύνης, εισάγει και την έννοια της επαγγελματικής δι-

καιοσύνης για κάθε πολίτη.

ε.  Μεγίστη πόλη

Τελικός σκοπός του ηγέτη είναι η ύπαρξη και η μεγιστοποίηση αυτής ταύτης

της πολιτείας, αυτού του ίδιου του θεσμού, διότι χωρίς αυτόν δεν έχει αξία πα-

ρουσίας και ο ηγέτης.

Αλλά ας δούμε με κάποια συντομία και το φιλοσοφικό περιεχόμενο αυτού

του σκοπού.

Ο Θρασύμαχος στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα, προκειμένου ν’ αποδείξει

ότι δίκαιον είναι το συμφέρον του ισχυροτέρου και με το δεδομένο ότι σε κάθε

πόλη την ισχύ του   κράτους κατέχει η αρχή, υποστηρίζει ότι κάθε αρχή φτιάχνει

νόμους σύμφωνους με το συμφέρον της, η δημοκρατία δημοκρατικούς, η τυ-

ραννία τυραννικούς και κάθε άλλη αρχή κατά τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρεται.

Αφού εγκαταστήσουν τέτοιους νόμους δικαίου τιμωρούν αυτούς που ήθε-

λαν να βγουν έξω απ’ αυτούς, γιατί είναι τάχα παράνομοι και άδικοι άνθρω-

ποι.

Το συμφέρον της αρχής είναι το πολίτευμα κάθε πόλης και αυτό συμβαίνει

διότι η εξουσία αυτή έχει στα χέρια της την υπεροχή της κρατικής δύναμης48.

Αλλά αν τότε ο Θρασύμαχος υποστήριζε αυτά για το συμφέρον και την δύ-

ναμη της εξουσίας κάθε αρχής, ανάλογα θα ομιλήσουν για τον σκοπό του σύγ-

χρονου κράτους και νεότεροι φιλόσοφοι:

Ο Μαξ Βέμπερ θα ορίσει την έννοια του κράτους ότι είναι η κοινότητα

εκείνη των ανθρώπων που διεκδικεί αποτελεσματικά το μονοπώλιο στη νόμιμη

χρήση της φυσικής βίας49.

Ο Μακιαβέλι, χάριν της δύναμης του ηγεμόνα και του κράτους, χρησιμο-

ποιούνται όλα τα δυνατά και πραγματικά γι’ αυτό το σκοπό μέσα με το καλό ή

το κακό τρόπο, με την αγάπη ή με τη βία επί του λαού50.

Τέλος, το κράτος θα θεοποιήσει ο Έγελος, ως αιώνια πραγματική δύναμη,

που υφίσταται χάριν αυτού του ιδίου, ως μόνη αληθινή υπαρκτή, πραγματωμένη

ηθική ζωή51, ενώ ο Μαρξ θα χαρακτηρίσει το κράτος ως όργανο ταξικής κυ-
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ριαρχίας το οποίον πρέπει να γκρεμισθεί χάριν της ακρατικής κοινωνίας52.

Η διαφοροποίηση στα νεότερα φιλοσοφικά χρόνια αρχίζει από τον Τόμας

Χομπς και τον Τάλκοτ Πάρσους, που εισάγουν την έννοια της λαϊκής κυριαρ-

χίας για να καταλήξει στις φιλοσοφικές απόψεις του Μάρτιν Χέϊντεγκερ περί

εξουσίας της μέριμνας του προσείναι και του συνείναι της κοινωνίας μας53.

Απόψεις τις οποίες ο ίδιος ο Πλάτων υποστήριζε με τους παραλληλισμούς

του ηγέτη προς τον βοσκό και τον βουκόλο, προς τον γιατρό και τον κυβερνήτη

πλοίου, για να κλείσει με την παρότρυνση, ότι επιδίωξη του πολιτικού ηγέτη

και του καλού νομοθέτη είναι πως θα κάνει πιο μεγάλη την πόλη και όσο γίνε-

ται περισσότερο πλούσια, πως επίσης να έχει χρυσάφι και ασήμι και να άρχει

όσο μπορεί πιο πολύ και κατά ξηρά και κατά θάλασσα54.

6.   Επίλογος

Αυτή είναι η φιλοσοφία της ηγεσίας της οποίας η αναγκαιότητα για την λει-

τουργία της κοινωνίας αποφθεγματικά δύναται να διατυπωθεί ως εξής: Ό,τι

είναι η κεφαλή για το ανθρώπινο σώμα, είναι ο ηγέτης για την κοινωνία.
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Σημειώσεις - Σχόλια
Αποσπάσματα από τη Διδακτορική Διατριβή του ‘Αρη Διαμαντόπουλου, με τίτλο:«Φιλοσοφία

Ηγεσίας. Το Ήθος του Ηγέτη στον Πλάτωνα».

1. Μεταξύ των άλλων για τον Πλάτωνα έχουν μιλήσει:

- Κωνσταντίνος Γεωργούλης. Εισαγωγή - Μετάφραση «Πολιτείας» του Πλάτωνα.

- Δημήτριος Γληνός. Εισαγωγή - Μετάφραση του «Σοφιστή» του Πλάτωνα.

- George Sabine. Η Ιστορία των Πολιτικών Επιστημών.

- Α.Ε. Ταylor. Πλάτων. ΟΆνθρωπος και το έργο του.

2. Πλάτων, «Πολιτεία» Περί Φυλακικής Τέχνης. 428β - 429α.

- Πλάτων, «Πολιτικός». Περί Πολιτικής Επιστήμης 460  c.

3. Πλάτων, «Πολιτεία» 388d, 412c, 590d.

4. Αριστοτέλης, «Πολιτικά» 1252 α/30 - 1252b

5. Πλάτων, «Μένων», «Λάχης», «Πολιτεία», «Πολιτικός», «Νόμος». Η εξελικτικότητα των απόψεων

του Πλάτωνα για το Ήθος του Ηγέτη.

-Άρης Διαμαντόπουλος, Φιλοσοφία Ηγεσία, Το Ήθος του Ηγέτη στον Πλάτωνα. Η Εξελικτική Πλα-

τωνική Δυναμική. Σελίδες 6 - 8.

6. Πλάτων, «Κρατίλος» 401d.

7. Πλάτων, «Νόμος» 893β - 894ε, 895b, 89d.

8. Άρης Διαμαντόπουλος. Κύματα ο κόσμος. Η ζωή και κατ’ επέκταση η ψυχή σύμφωνα με προ-

σωπική θεωρία τοποθετείται στο Ηλεκτρικό Δυναμικό των Κυττάρων, τ’ οποίον παρουσιάζει το γνώ-

ρισμα της αυτοκινησίας σύμφωνα με τις απόψεις του Πλάτωνα.

9. Πλάτων, «Συμπόσιο» 186α, 187α, 188d, 195c.

10. Πλάτων, «Συμπόσιο», 193d, 196b - 197b, 200ε.

11. Πλάτων, «Τίμαιος», 29α, 29ε, 30α, 34c, 48α.

12. Ήλιος. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό. Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Όμηρος Κ.Δ. Γεωργούλης. 

Σελίδες λ’ - λδ’.

13. Πλάτων. «Φίληβος», 28d, 28c, 30α - 31α.

«Ήλιος». Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό. Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αναξαγόρας. Σελίδες 226   

- 230.

-G.S. Kirk - J.E. Raven - M. Schofield. Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι. 

Μετάφραση Δημοσθένης Κούρτοβικ. Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος. Σελίδες 369 - 376. 

Σημείωση 264.

14. Πλάτων, «Νόμοι» 892α, 896 b-d, 896ε, 899α, 905ε.

15. Πλάτων, «Τίμαιος» 33d.

16. «Ήλιος». Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό. Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Εμπεδοκλής. 

Αποσπάσματα 8 - 16.

-G.S. Kirk - J.E. Raven - M. Schofield. Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι. 

Μετάφραση Δημοσθένης Κούρτοβικ. Εμπεδοκλής ο Ακραγαντινός. Σελίδες 297 - 302.

17. Πλάτων, «Συμπόσιο». Ο Μύθος του Αριστοφάνους. 189c - 193d. Ο Μύθος της    

Διοτίμιας 202ε - 212.

18. Μαργιωρής Νικόλαος. Αποσυμβολισμός της Ελληνικής Μυθολογίας. Ζευς – 

Δίας. Σελίδες 133 - 166.

19. Πλάτων, «Πολιτικός» 309d, 309 ε, 310α

-Άρης Διαμαντόπουλος, Φιλοσοφία Ηγεσίας. Το Ήθος του Ηγέτη στον Πλάτωνα. 

Αρχές και Τέχνη Ηγεσίας. Η Τέχνη της Ενότητας. 

Σελίδες 175 - 177.

20. Τα στάδια εξέλιξης της μορφολογίας της ηγεσίας κατά Πλάτωνα αποτελούν    
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συμπέρασμα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής του ‘Αρη Διαμαντόπουλου, με τίτλο:«Φιλο-

σοφία Ηγεσίας. Το Ήθος του Ηγέτη στον Πλάτωνα» και το οποίο συμπέρασμα συμπίπτει με ιστορική

επιστημονική διαπίστωση.

Τα στάδια αυτά γενικά έχουν τα εξής ονόματά κατά τους G.B. Vico και Ang. Comte:

• Θεολογικό ή Μυθικό.

Εποχή κατά την οποίαν οι άνθρωποι επίστευαν ότι εκυβερνώντο από τους θεούς.

•• Ηρωικό ή Μεταφυσικό.

Εποχή κατά την οποίαν η ανθρωπότης εκυβερνάτο από θεόπνευστους χαρισματικούς ηγέτες.

••• Επιστημονικό ή Λογικό

Εποχή κατά την οποίαν κυριαρχεί η διάνοια και ο λόγος, δηλαδή οι αρχές και ο νόμος.   

Όλα αυτά από τα συγγράμματα:

- Δημήτριος Ν. Κούτρας. Θέματα Φιλοσοφίας. Η Επιστημολογική Θεώρηση του κόσμου και της

ιστορίας. Αθήνα. Πανεπιστημιακή Έκδοση.

-  Γεώργιος Κ. Βλάχος. Πολιτική. Τόμος Α’.

Πολιτική Επιστήμη και Επιστήμες της Πολιτικής. Σελίδα 184.

Κατά τον George Sabine το θεολογικό πρότυπο διακυβέρνησης του κόσμου από τον Θεό, ο Πλάτων

προβάλει στην Πολιτεία και δημιουργεί τον φιλόσοφο - βασιλιά, χάριν της ενότητας της πόλης.

Ο Καρλ Πόπερ αμφισβητεί την γνήσια θρησκευτικότητα του Πλάτωνα υποστηρίζων ότι το συμφέ-

ρον της Πόλης υπαγορεύουν σ’ αυτόν τις περί Θεού απόψεις του.

Η άποψη αυτή του Καρλ Πόπερ είναι παρόμοια με αυτήν του Κριτία, ο οποίος υποστήριξε ότι ο

Θεός και η Θρησκεία υπήρξαν σοφή επινόηση των ανθρώπων της Πολιτείας για την πειθαρχία των

πολιτών στους νόμους για πράξεις που δεν ελέγχοντο από μαρτυρίες.

Ενώ ο Πλάτων υπήρξε πράγματι υπέρμαχος του Θεϊσμού ως αρχή του κόσμου.

Οι παραπάνω σκέψεις εκτίθενται κατά σειρά στα συγγράμματα:

- George H. Sabine. Ιστορία των Πολιτικών Επιστημών. Μετάφραση Μάνθος Κρίσπης. Ομόνοια

και Μοναρχία. Σελίδες 166 - 167.

- Καρλ Πόπερ. Η Ανοικτή Κοινωνία και οι εχθροί της. Μετάφραση Ειρήνη Παπαδάκη. Σελίδα 238.

W.K.C. Guthrie. Οι Σοφιστές. Μετάφραση Δαμιανός Τσεκουράκης. Σελίδες 296 - 297 και 298 - 299.

21. Πλάτων, «Πολιτικός» 269d, ε. «Φίληβος» 27α.

22. Πλάτων, «Νόμοι» 888d, 899α, 899d - 905d.

23. Πλάτων, «Επιστολές» 312ε, 323d.

24. Πλάτων, «Κρατίλος» 397ε - 398c.

25. Πλάτων, «Νόμοι» 713c-714α.

26. Δημήτριος Γ. Τσαούσης. Στοιχεία Κοινωνιολογίας. Οι Μορφές Εξουσίας. Σελίδες 367 - 370.

27. Δημήτριος Μ. Κούτρας. Ιστορία και Μεταφυσική. Νεώτερη Φιλοσοφία. 

Σελίδα 30. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1995.

28. Πλάτων, «Νόμοι» 676c-681d, 726α.

29. Αριστοτέλης, «Πολιτικά» 1252b/20-25.

30. Γεώργιος Κ. Βλάχος. Πολιτική. Τόμος Α. Φυσικές και Πολιτικές Κοινωνίες. Απλή      Πρωτόγονη

Κοινωνία. Διάχυτη κυριαρχία. Βιολογική Θεώρηση της Πολιτικής. Σελίδες 197 - 199.

31. Αριστοτέλης, «Πολιτικά». 1252α/5, 1258α/25, 1278β/30, 1281α/5, 1282β/15, 1331α/30, 1332α/5-

10, 1332α/35, 1334α/15.

32. Πλάτων, «Πολιτικός». 275b-276c.

Για τις παρομοιώσεις του ηγέτη με βοσκόν και βουκόλον και της κοινωνίας των ανθρώπων με

αγέλη, ο Πλάτων επιδέχεται δυσμενούς κριτικής από τον σύγχρονο φιλόσοφο Καρλ Πόπερ, χαρα-

κτηρίζων τον Μεγάλο Αρχαίο ‘Ελληνα Φιλόσοφο, τον Πλάτωνα, κατάλληλο μόνον ως «εκτροφέα

ζώων».

Η απάντηση δίδεται άμεσα και εκείνη την εποχή προκαταβολικά από τον ίδιο τον Πλάτωνα και
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στα ίδια σημεία του «Πολιτικού» ότι αφορά «ιδέα φροντίδας, παρά ιδέα τροφής».

Επίσης η απάντηση δίδεται και από τον σύγχρονο φιλόσοφο Martin Heidegger, ο οποίος ιδιαίτερα

τονίζει την πολυμερότητα της φροντίδας ως μέριμνας υποστηρίζων ότι η μέριμνα αποτελεί την ουσία

της ανθρώπινης ύπαρξης, του «ώδε - είναι» και ότι εκδηλώνεται κατά ποικίλους τρόπους.

Τα ανωτέρω αναφέρονται στα εξής συγγράμματα αντιστοίχως:

- Καρλ Πόπερ. Ανοικτή Κοινωνία και οι Εχθροί της. Μετάφραση Ειρήνη Παπαδάκη. Κεφάλαιο 8.

Σελίδα 247. Σημείωση 39.

- Γρηγόρης Κωσταράς. Μartin Heidegger. ΟΦιλόσοφος της Μέριμνας. Σελίδα 64.

33. Πλάτων, «Συμπόσιο». 193α-b, 193d.

34. Πλάτων, «Νόμοι». 888d, 899d, 907d - 910d.

35. W.K.C. Guthrie. Σοφιστές. Μετάφραση Δαμιανός Τσεκουράκης. Σελίδες 171, 287, 290, 293.

36. Γρηγόρης Φιλ. Κωσταράς. Sören Kierkegaard. ΟΦιλόσοφος της Εσωτερικότητας. Σελίδα 108.

37. Αριστοτέλης. Μεταφυσικά. 1074b/24, 1072b/3.

- «Ήλιος». Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αριστοτέλης. Κ. Δ. Γεωργούλης. Η Οντολογική   

Θεολογία. Σελίδες 441 - 442.

38. Πλάτων, «Γοργίας». 508α, 513α-514α, 516c.

39. Πλάτων, «Συμπόσιο». 182c.

Διαίρεση, όμως των πολιτών δεν επιφέρει μόνον ο τυραννικός άρχοντας, αλλά και κάθε άλλο σύ-

στημα, που από μία την πόλη κάνει αυτή πολλές.

40. Αριστοτέλης. «Πολιτικά» 1261b/10-15, 1261b/35.

Εάν ο Πλάτων υποστηρίζει ότι η ενότητα των πολιτών επιτυγχάνεται με την κοινότητα των αγαθών,

ο Αριστοτέλης διαφοροποιείται του δασκάλου του υποστηρίζων ότι ενότητα πόλης και πολιτών επι-

τύγχανεται με την αυτάρκεια και την ιδιοκτησία των αγαθών διότι η επιμέλεια των ιδικών μας είναι

αυξημένη.

Ας σημειωθεί ότι ο Πλάτων υποστήριξε την κοινότητα των αγαθών μόνον καθόσον αφορούσε τους

«Φύλακες».

41. Πλάτων, «Αλκιβιάδης Α’». 131c - 132α.

-Αριστοτέλης, «Πολιτικά» 1262b/ 10- 15.

O Aριστοτέλης συμφωνεί με τον Πλάτωνα ότι η φιλία είναι μέγιστο αγαθό για την πολιτεία και ότι

η ενότητα πόλης και πολιτών είναι καρπός της μεταξύ των φιλίας.

42. Πλάτων, «Πολιτεία». 557α-d, 559b-c, 561α, 561ε, 562c, 563c-564α.

43. Πλάτων, «Πολιτεία», 357β-d, 368e-369a, 433α-β, 433β, 433d, 433ε, 434c, 435b, 435ψ, 436α-ε,

439c-440d, 441d-ε, 442c-d, 443β, 434d - 444α.

44. W.K.C. Guthrie.Σοφιστές. Μετάφραση Δαμιανός Τσεκουράκης. Σελίδες 83 - 84, 163, 167 - 168,
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46. Γ.Κ. Βλάχος. Πολιτική. Α’ Τόμος. Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία του Rousseau.σελίδες 129 -
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65, 66 783 - 784.

47. Ήλιος. Εγκυκλοπαίδεια. Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Οι Νομοθέτες. Λυκούργος. Σελίδες

μθ’ - ν. Οι Επτά Σοφοί. Σόλων. Σελίδα να’.

48. Πλάτων. «Πολιτεία». 338c, 338ε, 339α, 342ε, 343β.

49. Δ.Γ. Τσαούσης. Στοιχεία Κοινωνιολογίας. Οι Πολιτικοί Θεσμοί. Σελίδα 372.
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50. Νίκολο Μακιαβέλι. Ηγεμόνας. Μετάφραση Ηλέκτρα Ανδρεάδη. Σελίδες 36, 47 - 48, 69 - 70, 76.

-  Δ.Γ. Τσαούσης. Στοιχεία Κοινωνιολογίας. Σελίδα 378.

-  Γ.Κ. Βλάχος. Πολιτική Ψυχολογία. Μακιαβέλι.

- R.G. Schwarzenberg. Πολιτική Κοινωνιολογία. Τόμος Ι. Μετάφραση Δημήτριος Γιαννόπουλος -

Βαρβάρα Κολιοπούλου. Μακιαβέλι. Σελίδα 19.
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54. Πλάτων, «Νόμοι». 742d, 743c, 744d.
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Οι Αρετές του Ηγέτη

1.   Φύση και Ηγέτης

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι μεγάλος αγώνας και πολλές συζητήσεις γί-

νονταν την εποχή του Πλάτωνα περί της φυσικότητας ή της συμβατικότητας

των νόμων.

Σ’ αυτούς όλους τους διαλόγους για την φύση των νόμων ο Πλάτων διακη-

ρύσσει στην «Πολιτεία» του τις πραγματικά πρωτότυπες απόψεις περί φυσικού

δικαίου και οι οποίες, ως γνωστό, συνίστανται στην αρχή ότι ο καθένας πρέπει

από τα επαγγέλματα που υπάρχουν στην πόλη να ασχολείται μ’ ένα μονάχα

και αυτό είναι το επάγγελμα για τ’ οποίο η φύση έχει δώσει την πιο μεγάλη

επιτηδειότητα.1

Ενώ ταυτόχρονα συνιστά την πειθαρχία στους γραπτούς και άγραφους κοι-

νωνικούς νόμους και ασφαλώς με το κύρος της ισονομίας αυτών έναντι όλων

των πολιτών.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πλάτωνα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι

αυτός επεκτείνει το φυσικό δίκαιο στην κοινωνία σε δύο φυσικές διαστάσεις :

Αφενός μεν με τον φυσικό καταμερισμό των επαγγελμάτων  στην πόλη και

αφετέρου με την πειθαρχία του συνόλου των πολιτών στους αρίστους νόμους

της πολιτείας.

Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή αυτή, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι και οι

ηγετικοί ρόλοι ανήκουν στους ανθρώπους αυτούς, που από την φύση είναι προ-

ικισμένοι με τις αρετές εκείνες, και που ανταποκρίνονται σ’ αυτούς τους κοι-

νωνικούς ρόλους.

Η κατηγορία αυτή των ανθρώπων -που από την φύση είναι προικισμένοι

με τις ηγετικές αρετές- ο Πλάτων κατονομάζει και λέει ότι ανήκουν στο «βα-

σιλικό γένος» οι οποίοι εκτός των άλλων προσόντων έχουν και την ικανότητα

της «αυτοεπιτακτικής»2.

Πλατωνικός όρος η «αυτοεπιτακτική» ερμηνεύεται ως η δυνατότητα του

ηγέτη να λαμβάνει αυτοφυείς αποφάσεις, κατόπιν ορθής μελέτης και κρίσης
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των πραγμάτων, προκειμένου αυτές να είναι επωφελείς για το σύνολο της κοι-

νωνίας.

Επίσης έχει και την άλλη ερμηνευτική διάσταση του αυτοελέγχου των

παθών του, αλλά και της αυτοπειθαρχίας στις αρχές και τους κανόνες που

έχουν θεσπισθεί.

Επί πλέον όμως αυτής της φυσικής επιλογής των ηγετών, ο Πλάτων, για το

καλό της κοινωνίας και, προκειμένου να υπάρχουν άριστοι ηγέτες αυτής, θε-

ωρεί απαραίτητη και την κατάλληλη προς την φύση τους και τον ρόλο  τους

παιδεία,  ώστε  να  είναι  οι  καλύτεροι  ανάμεσα  στους άλλους, γενόμενοι έτσι

πρότυπα προς μίμηση και κυρίως επωφελέστεροι στην κοινωνία3.

Αυτήν τη φυσική επιλογή των ηγετών, αλλά και την κατάλληλη παιδεία

αυτών κατά τον Πλάτωνα, έχει σήμερα ακριβή εφαρμογή στους στρατιωτικούς

ηγέτες.

Τέλος, απ’ όσα μέχρις εδώ αναφέρθηκαν, σύμφωνα με τις σκέψεις του Πλά-

τωνα, αλλά και με την σημερινή πρακτική, συμπεραίνεται ότι ο ηγέτης γεννιέται

αλλά και γίνεται. 

2.   Ορισμός Αρετής

Εφόσον λοιπόν συμπεράναμε ότι ο ηγέτης γεννιέται, αλλά και γίνεται, προ-

κύπτει ανάγκη στη συνέχεια ανάπτυξης αυτού του θέματος να εξετασθεί, πως

ο ίδιος ο Πλάτων παρουσιάζει τις φυσικές αρετές του ηγέτη ως μη δυνάμενες

να διδαχθούν, αλλά δοσμένες σ’ αυτόν ως «θεϊκή δωρεά».

Γίνεται λόγος περί φυσικών αρετών του ηγέτη διότι, όπως λέει πάλι ο ίδιος,

όλα τα κακά συμβαίνουν στην κοινωνία, αλλά και σε κάθε αρχή και εξουσία,

όταν λείπει από τις ηγεσίες η αρετή4. 

Αξίζει λοιπόν να ερευνηθεί η ουσία της αρετής ακολουθώντας, λίαν συνο-

πτικά, κυρίως το σκεπτικό του Πλάτωνα, όπως αυτό αναπτύσσεται στο έργο

του «Μένων»,   που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αρετές , αν και πολλα-

πλών μορφών, αποτελούν συνολικά ένα είδος.

Επομένως η αρετή ως ουσία είναι όλων των περιπτώσεων η ίδια.

Εφόσον έτσι συμβαίνει, θα είναι δυνατός ο προσδιορισμός της και ως πρώ-

τος ορισμός της αρετής δίδεται να είναι ικανή να διοικεί ανθρώπους, εξασφα-

λίζοντας στους πολίτες όλα τ’ αγαθά5.   

Στη συνέχεια του διαλόγου στον «Μένωνα» ερευνάται εάν η αρετή είναι

κάτι που διδάσκεται ή σαν κάτι που με κάποιον άλλον επιτέλους τρόπο απο-

κτούν αυτήν οι άνθρωποι.

Για να δοθεί όμως αυτή η απάντηση πρέπει κατ’ αρχάς να ερευνηθεί εάν

η αρετή είναι ή όχι γνώση, διότι εάν είναι γνώση, γίνεται φανερό ότι η αρετή
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είναι διδακτή.

Καταλήγει λέγοντας ότι η αρετή δεν διδάσκεται, διότι δεν υπάρχουν ούτε

δάσκαλοι, ούτε μαθητές ώστε να καταστήσουν αυτή διδακτή.

Έτσι μέσα από έναν ενδελεχή διάλογο στον «Μένωνα» του Πλάτωνα για

τον προσδιορισμό της ουσίας της αρετής δεν κατορθώθηκε να προσδιορισθεί

αυτή στο σύνολό της, πλην όμως έγινε αποδεκτό ότι η αρετή είναι αγαθό και

ότι είναι ωφέλιμο αυτό το αγαθό γι’ αυτόν που κυβερνά σωστά.

Τέλος  ο διάλογος  κλείνει με το συμπέρασμα  ότι  η αρετή  έρχεται ως συ-

νολικό αγαθό σ’ αυτούς που την κατέχουν μόνον από θεϊκή εύνοια, θέλοντας

έτσι να τονίσει τον χαρισματικό ηγέτη6.

Διαφορετικός όμως είναι από τον Πλάτωνα ο μαθητής του ο Αριστοτέλης,

σύμφωνα με τον οποίον οι αρετές δεν δίδονται ως θεϊκή δωρεά, αλλά ούτε

υπάρχουν στη φύση του ανθρώπου, μπορεί να υπάρχει η φυσική προδιάθεση

αλλά διδάσκονται και καλλιεργούνται7. 

Τελικά μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ο Αριστοτέλης διατυπώνει την θέση

ότι η αρετή γνωρίζεται και διδάσκεται, αλλά και εθίζεται ως δεύτερη άλλη

φύση σ’ έντιμες και ηθικές πράξεις, οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο στην ευ-

δαιμονία, που αποτελεί και ύψιστο γι’ αυτόν αγαθό.

Με άλλα λόγια, αρετή κατά τον Αριστοτέλη είναι η ευπραξία στην καθη-

μερινή ζωή του ανθρώπου.

3.    Οι Θεϊκές Αρετές

Από όλα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, μπορεί να μην έγινε δυνατός ο

ορισμός της αρετής στο σύνολό της , πλην όμως απ’ όσα διατυπώνονται τόσον

από τον Πλάτωνα, όσον και από τον Αριστοτέλη, διαπιστώνεται ότι η ουσία

της αποτελεί ύψιστο ωφέλιμο ανθρώπινο αγαθό.

Από εκεί και πέρα λόγος γίνεται ποια από τα μέρη της αρετής δύνανται ν’

αποτελούν και το ουσιαστικότερο αγαθό.

Οι Σοφιστές θεωρούσαν ως μεγίστη πολιτική αρετή την πειθώ, την οποία

βέβαια εξελάμβαναν ως φυσικό χάρισμα, αλλά και ως αποτέλεσμα διδασκα-

λίας και εξάσκησης, σύμφωνα με την οποία ο κάτοχός της γινόταν κυρίαρχος

της πολιτικής8.

Αλλά εάν οι Σοφιστές θεωρούν ως μοναδική αρετή την πειθώ, η οποία χρη-

σιμοποιούμενη ως εργαλείο μπορεί ν’ αλλάξει τις αντιλήψεις των ανθρώπων,

ο Σωκράτης, ο κατ’ εξοχήν φιλόσοφος του βάθους της ψυχής, διακηρύσσει ως

μοναδική και συγχρόνως θεμελιώδη αρετή την αυτογνωσία.

Αρετή της οποίας η διαδικασία μας επιτρέπει  να γνωρίσουμε τα καλά και

τα κακά της ψυχής μας σε βάθος, ν’ αποκτήσουμε αυτοσυνείδηση αυτών και
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με οδηγό την φρόνηση να πορευόμαστε εν συνεχεία σ’ ευπραξίες.

Μέθοδος η οποία στην νεότερη εποχή απετέλεσε την Σχολή Ψυχανάλυσης

και Ψυχοθεραπείας του Sigmund Froyd9.

Αυτή την θεμελιώδη και μοναδική αρετή της αυτογνωσίας του Σωκράτη

στην συνέχεια ο μαθητής του ο Πλάτων, όπως είδαμε, ανέλυσε και προσδιόρισε

σε τέσσερις κατά σειρά προτεραιότητας βασικές αρετές :

Πρώτη την φρόνηση, δεύτερη την σωφροσύνη μετά λογικής, τρίτη την δι-

καιοσύνη με ανδρεία και τέταρτη αυτήν την ανδρεία10.

α. Η Φρόνηση

Όπως είδαμε ο Πλάτων θεωρεί την φρόνηση άρρηκτα συνδεδεμένη με την

ορθή γνώμη, αρχικά ως «θεϊκή δωρεά» και μετέπειτα κρίνει απαραίτητη την

ενίσχυση αυτής με την γνώση και την αγωγή.

Αλλά δεν παύει να θεωρεί ευτυχή εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος ακόμα

και στα γηρατειά του αποκτά την φρόνηση, έστω και ως ορθογνωμία, χωρίς

επιστήμη.

Προς επιτυχία αυτού του σκοπού σημαντικό ρόλο παίζουν, κατά τον Πλά-

τωνα, η μουσική παιδεία και ψυχαγωγία προκειμένου οι πολίτες να γίνουν

καλοί και αγαθοί μέσα στην πόλη.

Η επαγρύπνηση της πολιτείας για την καλλιέργεια της ορθογνωμίας θε-

ωρείται αναγκαία διότι οι άνθρωποι κρίνουν τα γεγονότα ανάλογα με τα συ-

ναισθήματα, αλλά και την ηλικία τους.

Μάλιστα επειδή η ψυχή των παιδιών δεν ανέχεται το σοβαρό και τα βλέπει

όλα σαν τραγούδι και παιγνίδι, προτρέπει τους παιδαγωγούς να περνούν τα

μηνύματα των αρετών μέσα από την ευχαρίστησή τους.

Γι’ αυτούς τους λόγους συνιστά τόσον στην Πολιτεία, όσον και στον καθένα

χωριστά, αυτό να εύχεται και να επιδιώκει πως να αποκτήσει φρόνηση.

Κάνει δε αυτή την σύσταση διότι την φρόνηση ο Πλάτων θεωρεί κορωνίδα

όλων των αρετών, διότι αυτή είναι και γνώμη και σοφία του νου, ενώ αυτήν

ακολουθούν και ο έρωτας και οι επιθυμίες, διότι εάν αυτά ακολουθήσουν δια-

φορετικό δρόμο έχουν αντίθετα αποτελέσματα11.

Ο Αριστοτέλης προσδιορίζει την φρόνηση ως την αισθησιακή αντίληψη, η

οποία μέσα από μία κριτική σκέψη απορρέει ως ευβουλία στην καθημερινή

ορθή πρακτική δράσης για το αγαθό, που εκφράζει και τον σκοπό της ευδαι-

μονίας του ανθρώπου12.

Από αυτόν τον διαχωρισμό επίσης φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί  δύο

βασικές λειτουργίες του νου, αυτή της φρόνησης, την οποίαν εξαρτά από τις

αισθήσεις και την άλλη της σοφίας, από την οποία προέρχονται η επιστήμη
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και η τέχνη, προφανώς ως καθαρά προϊόντα της σοφίας του νου.

Θέματα για την παραγωγή της αλήθειας που απασχολούσαν και όλους τους

άλλους προγενέστερους και σύγχρονους του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη φι-

λοσόφους.

Μεταξύ αυτών ο Ηράκλειτος, ο οποίος δηλώνει μεν την προτίμησή του στα

πράγματα των αισθήσεων, πλην όμως από την άλλη πλευρά εκφράζεται δεον-

τολογικά ότι πρέπει νάχουμε εμπιστοσύνη στον νου, τον οποίο θεωρεί επέ-

κταση του Θείου νόμου.

Ενώ οι Σοφιστές, οι οποίοι κινούνται σε άλλο κλίμα της μετάπλασης και

επομένως της σχετικότητας της φρόνησης και εξ αυτών ο Γοργίας θα πει ότι

δεν υπάρχει μόνιμη και αμετάβλητη πραγματικότητα ως αντικείμενο γνώσης,

αλλά μόνον γνώμη, επομένως και η διαμορφούμενη ως ανωτέρω φρόνηση είναι

μεταβλητή.

Αλλά επειδή η ορθή γνώμη δεν διαφέρει και πολύ από την επιστήμη κατά

τον Πλάτωνα με αυτή την έννοια προτρέπει τον καλό νομοθέτη να συντάσσει

τους νόμους, ώστε και αυτοί με την σειρά τους να μπορούν να εμβάλλουν φρό-

νηση στο σύνολο των πολιτών και να ξεριζώσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την

αφροσύνη απ’ αυτούς.

Ειδέ άλλως μεταξύ των πολιτών μπορεί να συμβεί, να μισούν αυτό που κρί-

νεται ως ωραίο και καλό και ν’ αγαπούν αποδεχόμενοι το πονηρό και το άδικο.

Αυτή δε η ασυμφωνία του συναισθήματος με την λογική δεν χαρακτηρί-

ζεται μόνον ως χειρότερη αμάθεια του νου, αλλά αποβαίνει και καταστροφική

για τον άνθρωπο, επειδή έχει κυριαρχήσει και στη ψυχή του.

Και αν αυτό μπορεί να συμβεί σ’ έναν άνθρωπο, ανάλογα κατ’ επέκταση

συμβαίνει και σε ολόκληρη την πόλη, όταν η ψυχή των πολιτών εναντιώνεται

στη λογική ή στις ορθές γνώμες και στις επιστήμες, που είναι από την φύση

προορισμένα να άρχουν στο συναίσθημα και στις επιθυμίες, το αποτέλεσμα

είναι ολόκληρη η πόλη να καταλαμβάνεται από αφροσύνη και οι πολίτες να

μη πειθαρχούν σε άρχοντες και νόμους.

Και αν ο Πλάτων ζητά από κάθε πολίτη να πειθαρχεί τα πάθη του και τις

επιθυμίες του στη φρόνησή του, πολύ περισσότερο απαιτητικός σ’ αυτή την

ηθική είναι για του άρχοντες της πόλης. 

Από αυτούς τους άφρονες πολίτες αποκλείει κάθε μορφή εξουσίας από

την πόλη, έστω και αν είναι λογικοί και οξυδερκείς κατά τα άλλα.

Απεναντίας θεωρεί σοφούς αυτούς που γνωρίζουν και μπορούν να επι-

βάλλονται στις επιθυμίες τους και σ’ αυτούς αξίζει να παραδίδεται η εξουσία

της πόλης, διότι αυτοί είναι ουσιαστικά οι έμφρονες πολίτες και οι οποίοι θα

μεριμνούν για το καλό της πόλης και μόνον13.
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Μια τέτοια όμως σοφή πόλη θα βγάζει και ορθές αποφάσεις.

Αυτές όμως οι ορθές αποφάσεις απαιτούν επί πλέον και κάποια εξειδι-

κευμένη επιστήμη.

Αλλά διερωτάται ο Πλάτων ποια είναι αυτή η επιστήμη που θα χαρακτη-

ρίζει την πόλη ως εύβουλη και σοφή, επειδή μέσα στην πόλη υπάρχουν πολλές

και κάθε λογής επιστήμες, οι οποίες αποκλείονται για να δώσουν αυτούς τους

χαρακτηρισμούς της σοφής και εύβουλης πόλης.

Αυτή την διοικητική επιστήμη ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του θα ονομάσει

φυλακική και την οποία κατέχουν η εκλεκτή ολιγαριθμότατη ομάδα των Φυ-

λάκων – των Αξιωματικών, όπως σήμερα θα λέγαμε – και στους οποίους ανήκει

η αρχή της πόλης.

Ενώ στον «Πολιτικό» του την διοικητική αυτή επιστήμη θα ονομάσει πο-

λιτική, η οποία ταιριάζει πάλι στους λίγους χαρισματικούς πολίτες που ανή-

κουν στο λεγόμενο κατά Πλάτωνα «βασιλικό γένος»14.

Επομένως φρόνηση κατά Πλάτωνα είναι η ορθή γνώμη μετά επιστήμης,

στις οποίες είναι ανάγκη να πειθαρχούν οι επιθυμίες και τα συναισθήματα

κάθε ανθρώπου.

Και κατ’ επέκταση αντίστοιχα χαρακτηρίζεται ως φρόνηση της πολι-

τείας, όταν αυτή διοικείται από έμφρονες άρχοντες και δίκαιους νόμους, ώστε

να μπορούν να εμβάλλουν αυτή την αρετή και στους πολίτες.

β.   Σωφροσύνη

Η δεύτερη κατά προτεραιότητα στην τάξη από τις Πλατωνικές αρετές είναι

αυτή της σωφροσύνης, της οποίας την θέση προσδιορίζει με ακρίβεια ο Πυθα-

γόρας λέγοντας ότι η μεν σωφροσύνη αφορά αυτό καθαυτό το άτομο ως ενά-

ρετο άνθρωπο, η δε δικαιοσύνη έχει σχέση με την κοινωνία και αποβλέπει να

καταστήσει ενάρετα τα μέλη αυτής15.

Ώστε σύμφωνα με τις σκέψεις του Πυθαγόρα η σωφροσύνη θα μπορού-

σαμε να πούμε ότι είναι η δικαιοσύνη που αφορά τον εαυτό μας και επομένως

έχει σχέση με την εσωτερική ισορροπία και αρμονία κάθε ατόμου.

Ακριβώς ως κάποια αρμονική τάξη που επικρατεί σε κάθε άνθρωπο, θα

χαρακτηρίσει και ο Πλάτων την αρετή της σωφροσύνης, όταν αυτός κατορθώ-

νει να κυριαρχεί στις ηδονές, στις επιθυμίες, αλλά και στις λύπες.

Όταν με λίγα λόγια κατορθώνει κάποιος διαρκώς ν’ αναδεικνύεται ανώ-

τερος του κατώτερου εαυτού του.

Σ’ αυτόν τον άνθρωπο αξίζει ο έπαινος, διότι η πράξη ν’ άρχεις του εαυ-

τού σου αποτελεί πρώτη και αρίστη νίκη, λέει ο Πλάτων.
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Αντιθέτως αποτελεί ψόγον όταν από κακή ανατροφή ή συναναστροφή επι-

κρατήσει το κατώτερο στο ανώτερο τμήμα της ψυχής τους ανθρώπου, τότε

αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον χαρακτηρίζεται ως κατώτερος του εαυτού του.

Ανάλογα, θα πει ο Πλάτων, συμβαίνει κατ’ επέκταση και μέσα στην πόλη,

η οποία αξίζει να πάρει και αυτή τον έπαινο της σωφροσύνης, όταν κυριαρχεί

το ανώτερο στο κατώτερο τμήμα αυτής.

Και θα πάρει η πόλη προσωνυμία αντάξια της σωφροσύνης, όταν οι ηδο-

νές, οι επιθυμίες και οι λύπες των πολιτών, ελέγχονται από τον νου, την ορθή

γνώμη και την λογική.

Αυτό θα συμβεί όταν οι πολίτες της προς αυτές τις αρετές και την αρίστη

φυσική προδιάθεση έχουν, αλλά και άριστη παιδεία επίσης έχουν λάβει.

Τότε, όταν δηλαδή υπάρχει στην πόλη σωφροσύνη, μπορεί να γίνει και κά-

ποια συμφωνία μεταξύ αρχόντων και αρχομένων, ποιος πρέπει νάχει στα χέρια

του την διοίκηση της πόλης.

Όταν αυτή η ομογνωμοσύνη παρουσιάζεται ως αρμονία -που απλώνεται

ολοκληρωτικά μέσα σε όλη την πόλη ωσάν διαπασών- φέροντας τον ίδιο τόνο

τόσο στους ασθενέστατους, όσο και στους ισχυρότατους και στους μέσους, τότε

εξασφαλίζεται και διατηρείται με κάθε δυνατό τρόπο η ομόνοια μεταξύ των

πολιτών.

Συμπεραίνει όμως ορθά ότι η ομόνοια αυτή αποτελεί σωφροσύνη, δηλαδή

συμφωνία του κατά φύση κατώτερου και του κατά φύση ανώτερου είτε αφορά

την διοίκηση της πόλης, είτε πρόκειται για κάθε πολίτη χωριστά16.

Υπάρχει αυτή η αρμονία στο σύνολο της πόλης αλλά και σε κάθε πολίτη

χωριστά, διότι υπάρχει μία ιεραρχημένη τάξη17.

Αυτή η αρχή αρμόζει και σε κάθε ελεύθερο πολίτη, να ιεραρχεί και να κα-

θορίζει προτεραιότητες καθόλη την διάρκεια της καθημερινής του ζωής, από

την προηγούμενη μέχρι την επόμενη μέρα, αλλά ακόμα και από την ανατολή

μέχρι την δύση του ηλίου, θα πει με έμφαση ο Πλάτων18 .

Δεν θα παύσει όμως μέχρι των βαθέων γεραμάτων του να βροντοφωνάζει

ότι η ομοφωνία στην πόλη εκφράζει την ευδαιμονία της και ότι η πολιτεία πρέ-

πει να θεσμοθετεί τέτοιους νόμους, ώστε στην σκέψη του άρχοντα να κυριαρ-

χεί η φροντίδα της πόλης και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου να

προηγείται του ατομικού, τότε και ο άρχοντας είναι ευδαίμων.

Πλην όμως η ομοφωνία μέσα στην πόλη για έναν άρχοντα, προκειμένου

να επιτύχει την αρμονία και την ενότητα σε αντιτιθέμενες καταστάσεις, είναι

δυσχερής και επίπονη και πράγματι μοιάζει με τον ηνίοχο που διευθύνει ένα

ζεύγος ίππων, από τους οποίους ο ένας είναι ωραίος και εξαίρετος και από

ανάλογο γένος, ενώ ο άλλος είναι διαφορετικός του πρώτου και εντελώς αντί-
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θετου γένους.

Για να μην καταστραφεί όμως ολόκληρο το άρμα της ηνιόχησης, εξ αιτίας

αυτών των αντιθέσεων, είναι απαραίτητο να εφαρμοσθεί από τον άρχοντα της

πόλης, με σωφροσύνη, η τέχνη του μέτρου, ο δε νομοθέτης ν’ αποβλέπει με

τους νόμους να καλλιεργεί στους πολίτες την σωφροσύνη, την φρόνηση, την

φιλία και όλες τις παρόμοιες αρετές, χάριν της αρμονίας της πόλης19.

Διότι, όπως θα πει και ο Ηράκλειτος, κάθε αλαζονική υπέρβαση των ορίων

του μέτρου και των ηθικών αξιών δεν αποτελεί μόνον ύβριν, αλλά θεωρείται

και μεγάλη πηγή διαταραχής του πολιτικού βίου και πρέπει να τρέχουμε να

την σβήσουμε περισσότερο απ’ ότι σε μία πυρκαγιά20.

Τέλος, ο Πλάτων επικαλείται την υφαντική τέχνη σαν παράδειγμα για την

ικανότητα του ηγέτη να συνθέτει τις διαφοροποιημένες θέσεις των πολιτών στα

θέματα της πόλης21.

Αυτή δε τη σύνθεση της υφαντικής τέχνης ο Αριστοτέλης βρίσκει και ορίζει

στη μεσότητα κάθε υπερβολής και έλλειψης, προσδιορίζεται δε από τον ορθό

λόγο και γίνεται έξη με την θέλησή μας για μία ευδαίμονα ζωή22.

Από όσα για την σωφροσύνη αναφέρθηκαν βγαίνει το συμπέρασμα ότι

αυτή είναι η αρετή της ισορροπίας και της αρμονίας, τόσον καθόσον αφορά

την ψυχή του κάθε ανθρώπου, αλλά καθόσον αφορά και την ψυχή του κοινω-

νικού συνόλου, η οποία εξασφαλίζεται με μία καλή διακυβέρνηση.

Εργαλεία για την επιτυχία αυτής της αρμονίας –όπως αυτά διατυπώθη-

καν από Πλάτωνα και Αριστοτέλη– είναι κατ’ αρχήν ο ορθός λόγος, η σύν-

θεση, το μέτρο και η μεσότητα των αντιτιθεμένων καταστάσεων και τέλος η

έξη αυτών των λογικών στην καθημερινή μας ζωή.

γ. Δικαιοσύνη

Συνέχεια της σωφροσύνης είναι η δικαιοσύνη, η οποία θα μπορούσε να

χαρακτηρισθεί ως η εμπράγματη εφαρμογή αυτής, καθόσον την αρμονία, που

κάθε άτομο διακατέχει, είναι δίκαιο όπως εξωτερικεύει προς την κοινωνία, με

αμοιβή ανταποδοτικότητας την ηθική του ικανοποίηση.

Υπ’ αυτήν την έννοια η αρετή της δικαιοσύνης πράγματι αποτελεί αγαθό

γι’ αυτόν που την κατέχει και ως αγαθό ερευνάται κυρίως, τόσον από τον Πλά-

τωνα και τον Αριστοτέλη, αλλά απασχολεί και τους άλλους φιλοσόφους.

(1)  Ορισμοί

Ο Πλάτων, μετά από ένα σύντομο διάλογο αποδεικνύει, ότι η αρετή της

δικαιοσύνης είναι ένα «εκ φύσεως», αλλά και «καθ’ έξιν» αγαθό, το οποίον

είναι εμφυτευμένο μέσα σε κάθε άνθρωπο, εφόσον δύναται να αυτοκρίνεται
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και να αυτοδικάζεται με τις δίκαιες ή άδικες πράξεις του.

Αλλά αυτός ο διάλογος, αν και θεμελιώδης, αποτελεί την αρχή στην μακράν

έρευνα του Πλάτωνα για τον ορισμό της δικαιοσύνης.

Συνεχίζει λοιπόν την έρευνά του με το άλλο ερώτημα: εάν δικαιοσύνη

είναι να κάνεις καλό στους φίλους και κακό στους εχθρούς.

Αυτή όμως η δικαιοσύνη έχει εφαρμογή μόνο στον πόλεμο και όχι καθολική

εφαρμογή στην κοινωνία κατά την ειρήνη.

Σ’ αυτήν την έννοια ενίσταται ο Θρασύμαχος ο οποίος θεωρεί ότι δίκαιον

είναι η συμμόρφωση του ασθενέστερου προς το συμφέρον του ισχυρού23.

Αυτό το δίκαιον όμως από τον Πλάτωνα ονομάζεται δεσποτικό, τυραννικό

και είναι γνώρισμα κάθε άλλης δυναστείας, που θέλει να δυναστεύει τους

ασθενέστερους24.

Διότι ο καλός κυβερνήτης του πλοίου θεωρεί δίκαιο να μεριμνά για το

καλό του πληρώματός του και όχι για το δικό του συμφέρον.

Όμως το ίδιο συμβαίνει και σ’ αυτούς που κατέχουν κάποια επιστήμη και

τέχνη, οι οποίοι εργάζονται για να εξυπηρετούν τους άλλους και όχι τους εαυ-

τούς τους.

Με την πρόοδο όμως του διαλόγου διαπιστώνεται, συμφωνούντος και του

Θρασύμαχου, ότι η δικαιοσύνη είναι συγχρόνως σοφία και αρετή, ενώ η αδικία

είναι αμάθεια και κακία.

Και ως εξ αυτού του συμπεράσματος προκύπτει ότι η αδικία γεννά στάσεις

και μίση και αλληλομαχίες, ενώ η δικαιοσύνη την ομόνοια και την φιλία με-

ταξύ των πολιτών.

Ο δε δίκαιος άνθρωπος ζει κατά ευλογημένο και ευδαίμονα τρόπον, ενώ

το αντίθετο συμβαίνει με τον άδικο25, είναι δυστυχής και αξιολύπητος, διότι

το μέγιστο απ’ όλα τα κακά είναι η αδικία και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι

προτιμότερο ν’ αδικείσαι παρά ν’ αδικείς26.

Στα ίδια πλαίσια και ο Αριστοτέλης  θα θεωρήσει και αυτός την δικαιοσύνη

ως τέλεια «καθ’ έξιν» αρετή, της οποίας το δίκαιο δημιουργεί και προστατεύει

την ευημερία της πολιτείας και των πολιτών της, ενώ η αδικία είναι ολόκληρη

η κακία27.

Στη συνέχεια ο Πλάτων έρχεται να ερευνήσει ποια είναι η ουσία αυτού του

αγαθού της δικαιοσύνης κατ’ αρχάς μέσα στην πόλη ως σύνολο και στη συνέ-

χεια σε κάθε άτομο χωριστά, συνδέοντας και θεωρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο

αλληλένδετες τις έννοιες πολιτεία και πολίτης σε μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ

τους.

Έτσι ως δικαιοσύνη μέσα στην πόλη ο Πλάτων θεωρεί ο κάθε πολίτης  να

ασχολείται  με  ένα μόνον επάγγελμα,  αυτό  για  το οποίον η φύση του έχει



40

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

δώσει την πιο μεγάλη επιτηδειότητα, αυτό δηλαδή που στη φύση του ταιριά-

ζει και επομένως του ανήκει.

Ακόμα δικαιοσύνη είναι να κοιτάζει ο καθένας την δική του δουλειά και

να μην ανακατεύεται σε πολλές άλλες.

Επομένως κάθε εκτροπή και υπέρβαση από αυτή τη δικαιοσύνη θεωρείται

από τον Πλάτωνα μεγίστη βλάβη για την πόλη και ορθά δύναται να χαρακτη-

ρισθεί ως κακουργία υψίστου βαθμού.

Αλλά η αρετή που στην πόλη θεωρείται δικαιοσύνη, θα πει ο Πλάτων, είναι

όμοια με αυτή που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο χωριστά.

Όπως συμβαίνει στην πόλη, δηλαδή να κάνει ο καθένας την δουλειά του

που από την φύση είναι προορισμένος, υπό τον συντονισμό της πολιτείας, έτσι

συμβαίνει και με τον άνθρωπο του οποίου η ψυχή ως γνωστόν συνίσταται από

τρία γένη, το επιθυμητικόν, το θυμοειδές και το λογικό.

Αυτά δε τα τρία γένη από την φύση επίσης είναι προορισμένα το καθένα

να έχει την δική του λειτουργικότητα, μέσα όμως από τον έλεγχο του λογι-

στικού, σε μία αμοιβαία μεταξύ τους φιλική συμφωνία, ώστε να διατηρείται

το ενιαίον της προσωπικότητας, χωρίς αυτά να επαναστατούν εναντίον του

λογιστικού.

Αυτή η εσωτερική δικαιοσύνη τόσον μέσα στην πόλη, όσον και σε κάθε άν-

θρωπο χωριστά, αποτελεί μία φυσική πραγματικότητα, η οποία έχει την δύναμη

να εξασφαλίζει την ενότητα των μελών που την απαρτίζουν, με αποτέλεσμα

την καλλιέργεια της φιλίας μεταξύ τους28.

Αλλά εάν για τον Πλάτωνα η αρετή ως ανωτέρω της δικαιοσύνης εξασφα-

λίζει την ενότητα των πολιτών και την αρμονία μέσα στην πόλη, για τον Αρι-

στοτέλη αυτά τα αγαθά επιτυγχάνονται περισσότερο με την φιλία, διότι αυτή

είναι συγγενέστερη με την ομόνοια και εχθρικότερη προς την διχόνοια.

Και καταλήγει στο συμπέρασμα, μετά απ’ αυτά περί φιλίας που ανέπτυξε

ο Αριστοτέλης, ότι η φιλία και δίκαιο συνυπάρχουν και έχουν κοινά γνωρί-

σματα, διότι κοινά είναι και τα’ αγαθά των ενάρετων φίλων29.

Στο ίδιο πνεύμα περί φιλίας του Αριστοτέλη κινήθηκε και ο Δημόκριτος, ο

οποίος, μεταξύ των πολλών άλλων, λέει ότι η φιλία ενός συνετού ανθρώπου

είναι πολύ καλύτερη από την φιλία όλων μαζί των μη συνετών και ότι η μετά

των φαύλων συναναστροφή πολλαπλασιάζει την προς την κακία φυσική προ-

διάθεση των ανθρώπων30.

Στη συνέχεια από τον Πλάτωνα ερευνάται η έννοια του δικαίου ως προς

την φύση , με τον οποίον συμφωνεί γενικά και ο Αριστοτέλης ο οποίος το πο-

λιτικό δίκαιο διαιρεί στο φυσικό και νομοθετημένο.

Το φυσικό δίκαιο έχει πηγή προέλευσης την φύση και έχει καθολική ισχύ,
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το δε νομοθετημένο έχει διάφορες προελεύσεις και μεταβάλλεται.

Το νομοθετημένο δίκαιο είναι αποτέλεσμα συμβάσεων μεταξύ των ανθρώ-

πων, δεν είναι το ίδιο παντού, ενώ το συναρμοζόμενο με αυτό φυσικό είναι

άριστο δίκαιο, διότι εδράζεται στην φύση31.

Τέλος ο Πλάτων μελετά το δίκαιο ως προς το θείον συγκρίνοντας τις σχέ-

σεις του δικαίου με το όσιο.

Ορίζεται κατ’ αρχήν ότι όσιο είναι αυτό που αγαπάται από τους «Θεούς»,

όχι επειδή αγαπούν αυτό οι «Θεοί», αλλά επειδή είναι πράγματι όσιο.

Στη συνέχεια ερευνάται η σχέση του οσίου με το δίκαιο, δηλαδή κατά

πόσον οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται ή αποτελούν η μία μέρος της άλλης και

διαπιστώνεται ότι το όσιο αποτελεί μέρος του δικαίου.

Το μέρος δε αυτό του δικαίου που εκφράζει τ’ όσιο έχει σχέση με την τιμή,

τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων προς τους «Θεούς», προς

ανταπόδοση των καλών που μας παρέχουν.

Γι αυτόν τον λόγο το όσιο αγαπάται από τους «Θεούς»32.

(2)   Νομολογία του Δικαίου

Ακριβώς γι’ αυτό το νομοθετημένο δίκαιο θα γίνει στη συνέχεια ο λόγος,

όπως αυτό εξελικτικά παρουσιάζεται κυρίως στη φιλοσοφική πορεία του Πλά-

τωνα, αλλά και των άλλων φιλοσόφων της εποχής.

Ετσι στην «Πολιτεία» του ο Πλάτων τονίζει την ανάγκη ύπαρξης νόμων για

την εύρρυθμη λειτουργία της πόλης και μάλιστα καθορίζει όπως το επίταγμα

των νόμων χαρακτηρισθεί και ονομασθεί νόμιμο και δίκαιο.

Αλλά συγχρόνως με την ανάγκη των νόμων θα διατυπώσει και τις πραγμα-

τικές παρατηρήσεις του, λέγοντας ότι αυτοί όμως γίνονται σύμφωνα με το συμ-

φέρον κάθε αρχής.

Ετσι οι νόμοι πολύ απέχουν από το γενικό συμφέρον των αρχομένων, οι

οποίοι μάλιστα τιμωρούνται όταν αυτούς παραβαίνουν.

Διευκρινίζει μάλιστα και λέει ότι το φαινόμενο αυτό συμβαίνει σε όλες τις

πόλεις, δηλαδή οι νόμοι να εξυπηρετούν το συμφέρον της κρατούσας αρχής

και παντού να επικρατεί ως αρχή του δικαίου το συμφέρον του ισχυρότερου33.

Γι’ αυτό στη συνέχεια ο Πλάτων μέσω του έργου του ο «Πολιτικός» ερευνά

ποια μπορεί να είναι η ανθρωπίνως καλύτερη πηγή δικαίου, ώστε αυτοί να

είναι οι άριστοι και να εκφράζουν το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και

μόνον.

Κατ’ αρχάς θεωρεί ως πηγή δικαίου τον επιστήμονα και δίκαιον άρχοντα,

ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να νομοθετεί αποκλειστικά και μόνον για το

καλό της πόλης.
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Καταλήγει όμως ότι ο νομοθέτης θα θέσει εκείνο τον νόμο που ταιριάζει

στην πλειονότητα των πολιτών και των περιπτώσεων είτε με τους γραπτούς είτε

με τους άγραφους κατ’ έθιμο νόμους.

Επειδή όμως ο νομοθέτης είναι αδύνατο να κάθεται κάθε στιγμή της ζωής

του κοντά σε κάθε πολίτη και να του ορίζει ακριβώς τι οφείλει να κάνει για

κάθε περίπτωση, προκύπτει η ανάγκη της πρωτοβουλίας για δίκαιες αποφά-

σεις εκ μέρους του επιστήμονα και ενάρετου ηγέτη34.

Με το ίδιο πνέυμα και ο Αριστοτέλης, αφού διαχωρίζει τις άδικες πράξεις

σ’ εκούσιες και ακούσιες, που συμβαίνουν από άγνοια ή καταναγκασμό, δέ-

χεται γι’ αυτές τις πράξεις την αρχή της επιείκειας. 

Η αιτία δε εφαρμογής της επιείκειας είναι ότι κάθε νόμος είναι γενικός

και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να εκδίδονται ορθές νομικές διατάξεις για

κάθε περίπτωση θέματος.

Επομένως και ο Αριστοτέλης σ’ αυτές τις περιπτώσεις θεωρεί πραγματικά

υπέρτερο του νόμιμου δικαίου την επιείκεια, η οποία ενεργεί συμπληρωματικά

ως προς τον νόμο.

Απεναντίας θεωρεί μεγίστη αδικία την απραξία του ηγέτη35.

Μετά το θέμα της πρωτοβουλίας του ηγέτη για λήψη ορθών αποφάσεων

στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν νόμοι, έρχεται η σειρά στον ίδιο διάλογο

και ερευνάται η περίπτωση αναπροσαρμογής των νόμων.

Τις αναπροσαρμογές των νόμων ο Πλάτων θεωρεί αναγκαίες, παραλληλί-

ζοντας μάλιστα αυτές με τις αναπροσαρμογές που επίσης κάνουν οι γιατροί

και οι γυμναστές στις συνταγές τους για να διατηρήσουν την υγεία του σώματος

των ασθενών τους σε καλή κατάσταση.

Ανάλογα μπορεί να πράττει και ο επιστήμονας, ενάρετος άρχοντας για τους

νόμους της πόλης, φέρνοντας καλύτερους νόμους από αυτούς των προγόνων,

με την βασική βέβαια προϋπόθεση να επιτύχει και τη συγκατάθεση των πο-

λιτών, αλλιώτικα δεν πρέπει να νομοθετεί, λέγει ο Πλάτων.

Τι γίνεται όμως εάν κάποιος άρχοντας δεν επιτύχει αυτή τη συγκατάθεση

των πολιτών ; θα επιβάλλει με τη βία το καλύτερο για την πόλη ;

Ο Πλάτων πάλι φέροντας ως παράδειγμα τον γιατρό που χωρίς να πείσει

τον ασθενή του επιβάλλει την αρμόζουσα θεραπεία, ως επίσης και τον κυβερ-

νήτη πλοίου, ο οποίος προσηλωμένος στο συμφέρον του πλοίου και των ναυτών,

βάζει όλα τα δυνατά της τέχνης του για να σώσει αυτούς που θαλασσοπορούν

μαζί του, έτσι πρέπει να ενεργούν με όλη τη δύναμη της τέχνης τους και οι συ-

νετοί άρχοντες της πόλης.

Αυτή όμως η τόλμη εκ μέρους των αρχόντων απαιτεί μεγάλη προσοχή ώστε

να μην πέσουν σε πλάνη και γι’ αυτό τον σκοπό πρέπει να εφαρμόζουν ένα με-
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γάλο κανόνα:

Να απονέμουν σε κάθε ευκαιρία στους πολίτες τελειότατα δικαιοσύνη με

νου και τέχνη και να είναι ικανοί να τους σώζουν και να τους καθιστούν κα-

λύτερους όσο το δυνατόν36.

Όσο δύσκολες και αν είναι οι αναπροσαρμογές των νόμων ως μεταρρυθ-

μίσεις, όση και αν εξαιρετική τέχνη απαιτούν από τον ηγέτη, από τον Αριστο-

τέλη θεωρούνται απαραίτητες και αναγκαίες, προκειμένου να προλαμβάνονται

οι κοινωνικές ταραχές, οι στάσεις και οι επαναστάσεις εκ μέρους των πολι-

τών37.

Τελικά καταλήγει ο Πλάτων στον «Πολιτικό» να θεωρεί υπέρτερο όλων

των καταστάσεων την πειθαρχία στους νόμους, διότι θεωρεί σπάνια την πε-

ρίπτωση  του αγαθού ηγέτη με τόση τελειότητα, πληρότητα και αυτάρκεια, γνω-

ρίσματα τα οποία ανήκουν στο θείο και εκφεύγουν των ανθρωπίνων

δυνατοτήτων.

Διότι ακόμα και οι γιατροί και οι κυβερνήτες πλοίων, που φέραμε ως καλό

παράδειγμα πιο πάνω, θα κοιτάξουν από την επιστήμη τους και την τέχνη τους

πως θα εξυπηρετήσουν το δικό τους συμφέρον και την δική τους χρηματική

αμοιβή, έστω κι αν φθάσουν στο σημείο να κάνουν κακουργήματα σε βάρος

των ασθενών τους ή των επιβατών τους.

Γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να συντάσσονται νόμοι, οι οποίοι θα προ-

κύπτουν από μία βάση στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι κοινωνικές ομά-

δες, οι φιλόσοφοι, οι πλούσιοι, όλοι οι επαγγελματίες και γενικά όλοι οι

πολίτες και στους οποίους νόμους να προσδοθεί η δύναμη των πατρογονικών

εθίμων.

Σ’ αυτούς τους νόμους θα πειθαρχούν οι κυβερνήτες των πλοίων, οι για-

τροί για την θεραπεία των ασθενών τους, αλλά και οι άρχοντες της πόλης.

Οι άρχοντες της πόλης θα ορίζονται από τους πολίτες να άρχουν για ένα

χρόνο και στο τέλος της θητείας τους υποχρεούνται να λογοδοτούν ενώπιον

των δικαστηρίων, εφόσον κάποιος από τους πολίτες κατηγορήσει αυτούς ότι

κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν κυβέρνησαν σύμφωνα με τους νόμους

και με το κατ’ έθιμο δίκαιο.

Για όσους δε καταδικαστούν, οι ίδιοι οι δικαστές να ορίζουν τις ποινές που

θα υποστούν ή το πρόστιμο που πρέπει να πληρώσουν.

Το ίδιο ισχύει για τους γιατρούς και τους κυβερνήτες πλοίων, ακόμα και

γι’ αυτούς που διδάσκουν είτε τους νέους, είτε τους γέροντες να περιφρονούν

τους νόμους, γιατί κανείς δεν πρέπει να είναι πιο σοφός από τους νόμους, οι

οποίοι συντάχθηκαν με τόση επιμέλεια και με την εμπειρία όλων μας.

Ακόμα δεν πρέπει να εξαιρείται των συνεπειών του νόμου εκείνος ο ηγέ-
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της, ο οποίος με το πρόσχημα της αναπροσαρμογής ή της ερμηνείας των νόμων,

εξυπηρετούσε την αγάπη του για το κέρδος ή την προσωπική του ιδιοτροπία,

παρά το ισχύον άριστο περιεχόμενο αυτών.

Διότι το κακό που θα έκανε έναντι των νόμων θα ήταν πολύ χειρότερο απ’

αυτό που υποτίθεται ότι θα έκαναν οι απαρχαιομένες αλλά ισχύουσες διατά-

ξεις των νόμων.

Επομένως, καταλήγει ο Πλάτων στον «Πολιτικό», τόσο οι νομοθέτες, όσο

και οι εφαρμοστές των νόμων να μην αφήνουν ποτέ μήτε ένα άτομο, μήτε ένα

πλήθος να κάνει οτιδήποτε ενάντια στους νόμους38.

Έτσι από όλη αυτή τη συζήτηση που ο Πλάτων έκανε σχετικά με την νομο-

λογία του στον «Πολιτικό», είδαμε σε ποιες περιπτώσεις θεωρεί τον αγαθό άρ-

χοντα ως πηγή δικαίου.

Σε περίπτωση που λαμβάνει αποφάσεις για την συμπλήρωση κενών των

νόμων ή όταν υπερβαίνει αυτούς για το καλύτερο της κοινωνίας.

Αλλά και αυτές τις περιπτώσεις στο τέλος του διαλόγου του δείχνει να τις

αποσιωπά, όταν θεωρεί σπάνια την περίπτωση αγαθού και ενάρετου άρχοντα

και θέτει όλους, άρχοντες και αρχομένους στην απόλυτη υπακοή στους νό-

μους, οι οποίοι συντάσσονται από όλες τις κοινωνικές ομάδες της πόλης.

Παρατηρείται ακόμα ο Πλάτων στον «Πολιτικό» να εισάγει δημοκρατικές

διαδικασίες τόσο για την εκλογή των αρχόντων, όσο και για τη σύνταξη των

νόμων, ενώ στο προγενέστερο έργο του την «Πολιτεία», θεωρεί απόλυτη πηγή

δικαίου τον ενάρετο και σοφό άρχοντα, ο οποίος νομοθετεί και μόνο για το

καλό της κοινωνίας.

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι και στη νομολογία του ο Πλάτων υπήρξε ένας

εξελικτικός φιλόσοφος και μάλιστα με δημοκρατική προοδευτικότητα, η οποία

θα μπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο εξελιγμένη και από τους σύγχρονους

δημοκρατικούς θεσμούς, όταν για την σύνταξη των νόμων αποφασίζουν όλες

οι επαγγελματικές ομάδες, προκειμένου αυτοί να είναι τελειότεροι και καθο-

λικής αποδοχής.

Με το ίδιο πνεύμα της νομολογίας του ο Πλάτων ομιλεί και στο καταλη-

κτικό του έργο στους «Νόμους», στο οποίο πράγματι δείχνει έντονα να διακα-

τέχεται από την ανησυχία της κατάληψης της ηγεσίας της πόλης από

διεφθαρμένους ανθρώπους, λέγοντας :

«Είτε άνθρωπος, είτε ολιγαρχία ή δημοκρατία που έχει ψυχή να ορέγεται

για τις ηδονές και τις επιθυμίες, θέλει να γεμίσει απ’ αυτές χωρίς να μπορεί να

σιγάσει αυτά τα πάθη, όταν αυτά κυριαρχήσουν σε άτομο ή στο σύνολο των

πολιτών, οι νόμοι θα καταπατηθούν και τρόπος σωτηρίας πλέον δεν υπάρχει».

Αυτά όμως τα πάθη προλαμβάνονται όταν υπάρχουν νόμοι που αποβλέ-
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πουν  κατά  κύριο λόγο στην καλλιέργεια της αρετής, στη φρόνηση και στην

ορθή γνώμη του νου και δευτερευόντως στον έρωτα και στις άλλες επιθυμίες.

Γι’ αυτούς τους λόγους και για να προλάβει τέτοιες ασθενικές καταστάσεις

των αρχόντων που θα κατέστρεφαν την πόλη, ο Πλάτων στους «Νόμους»

σαφώς καθιστά αυτούς ισχυρότερους από τους άρχοντες και από αυτούς πλέον

εξαρτά την σωτηρία ή την καταστροφή της πόλης.

Απεναντίας, εάν στην πόλη επιλέγονται οι άριστοι άρχοντες, οι οποίοι

πειθαρχούν και στους άριστους νόμους, οι δε νόμοι είναι κυρίαρχοι των αρ-

χόντων και οι άρχοντες δούλοι αυτών των νόμων, τότε στην πόλη αυτή έρ-

χονται όλα τα αγαθά του Θεού39.

Αυτή την αφοσίωσή του στους νόμους ο Σωκράτης επισφραγίζει με την

άδικη καταδίκη του σε θάνατο, καθόσον έμπρακτα με την παραμονή του στη

φυλακή έδειξε ότι αποδεχόταν την ισχύ τους, αν και οι νόμοι επέτρεπαν την

αναθεώρησή τους και επομένως την αναπροσαρμογή τους, αλλά ο Σωκράτης

τίποτα δεν έπραξε γι’ αυτό40.

Μία αναπροσαρμογή των νόμων την οποία και εδώ στους «Νόμους» ο Πλά-

των θεωρεί μεν αναγκαία προς συμπλήρωση των ελλείψεων και εκσυγχρονισμό

των νόμων, πλην όμως θεωρεί επίσης και πολύ δύσκολο έργο.

Είναι δύσκολο έργο διότι η αλλαγή των νόμων, που πλέον έχουν γίνει

έθιμο, προσκρούει σύμφωνα με τη σύγχρονη πολιτική επιστήμη, επάνω σε κα-

τεστημένες νοοτροπίες και συμφέροντα των πολιτών.

Ακριβώς λόγω αυτών των δυσκολιών των αλλαγών αυτές απαιτούν καλή

μελέτη και σχεδιασμό, συνεχή ενημέρωση των πολιτών, για να αποδεχθούν την

αλλαγή, διαρκή έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτής, για να λαμβάνονται

εγκαίρως διορθωτικές αποφάσεις εάν απαιτηθεί και τέλος βασική προϋπόθεση

είναι ο σοφός και τολμηρός ηγέτης, όπως είδαμε γι’ αυτούς παραπάνω στον

«Πολιτικό».

Τις ίδιες απόψεις θα παρουσιάσει και εδώ στους «Νόμους», ότι δεν υπάρ-

χει άλλος τρόπος για να μεταβάλλει ευκολότερα και γρηγορότερα μία πόλη

τους νόμους από το να έχει ως άρχοντα έναν χαρισματικό, σώφρονα, σοφό

αλλά θαραλέο «τύραννο» και συγχρόνως την καλή τύχη του αρίστου νομο-

θέτη, προκειμένου η πόλη να γίνει ευδαιμονέστερη από αυτή την αλλαγή.

Αυτή τη θέση αφού με τόλμη κατ’ αρχάς ο Πλάτων διατυπώνει, στη συνέ-

χεια όμως ανακαλεί λέγοντας πως διατυπώθηκε ένας μύθος κατά τον τρόπο

που λέγονται οι χρησμοί.

Αλλά επειδή είναι απαραίτητη στην αλλαγή των νόμων η συναίνεση των

πολιτών και για να μη θεωρηθεί κατώτερη η πόλη από «τυραννικούς» νόμους,

διορθώνει την παραπάνω άποψή του, περί επιβολής της αλλαγής, με το να προ-
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τείνει ο νομοθέτης κι άλλες εναλλακτικές αλλαγές νόμων και από αυτές ας

επιλέξουν οι πολίτες τον καλύτερο.

Οσον αφορά τον τρόπο σύνταξης των νόμων, ο Πλάτων προτείνει όπως

κάθε νόμος περιλαμβάνει δύο τμήματα :

το πειστικό και το επιτακτικό.

Το πρώτο αποτελεί το προοίμιο του νόμου και έχει πραγματικό και φιλάν-

θρωπο χαρακτήρα, το δε άλλο αποτελεί το άκρατο και ανελεύθερο τμήμα

αυτού.

Με τη σύνταξη αυτή των νόμων, ο Πλάτων αποβλέπει με το πειστικό τμήμα

να συμμορφώσει τον πολίτη με την πειθώ γι’ αυτά που ακολουθούν στο επιτα-

κτικό, το οποίο περιλαμβάνει τιμωρίες και αυστηρές ποινές γι’ αυτούς που ήθε-

λαν να παραβούν τους νόμους.

Τελικά ο Πλάτων θα θεωρήσει φρουρούς της αρετής της δικαιοσύνης τους

νόμους, αλλά και τους νομοφύλακες δικαστές, οι οποίοι και αυτοί επιλέγονται

από τους πλέον άριστους και δικαιότατους στο ήθος των αρετών τους.

Κλείνει ο Πλάτων τις σκέψεις του στους «Νόμους», λέγοντας ότι όλη αυτή

η νομολογία γράφηκε για τους ανθρώπους εκείνους που αποκλίνουν από τον

θείο νόμο καθόσον αυτοί στις ψυχές των οποίων κυριαρχούν οι θείοι νόμοι,

δεν έχουν ανάγκη της επίβλεψης των ανθρωπίνων41.

δ.   Η  Ανδρεία

Αλλά εάν η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη, με την καθοδήγηση της φρόνη-

σης, ενεργούν για την αρμονία κάθε ανθρώπου και της κοινωνίας ως συνόλου,

η αρετή της ανδρείας δημιουργεί και εξασφαλίζει έμπρακτα την έκφραση και

την εξέλιξη όλων των άλλων αρετών.

Διότι η αρετή της ανδρείας είναι συνυφασμένη με την πράξη και την δρα-

στηριότητα και όπως είναι γνωστό, μόνο υπ’ αυτές τις συνθήκες θα υπάρχει

και δημιουργικό αποτέλεσμα στις ενέργειές μας.

Για να έχουμε όμως αυτό το δημιουργικό αποτέλεσμα, η ανδρεία είναι απα-

ραίτητο να συνοδεύεται από την φρόνηση, ενώ θα ήταν θεία δωρεά η συνοδεία

της και από τις άλλες αρετές.

Αυτός εξ άλλου εκτιμάται ότι είναι και ο λόγος που ο Πλάτων θέτει κατά

σειρά τις θεμελιώδεις αυτές αρετές με πρώτη την φρόνηση και τελευταία την

ανδρεία, προκειμένου να δείξει ότι οποιαδήποτε απόφαση για πράξη του αν-

θρώπου –αλλά και πολύ περισσότερο για τον ηγέτη– περνά κατ’ αρχήν από την

ορθοκρισία της λογικής και διερχόμενη από την σωφροσύνη του να ενεργεί με

δικαιοσύνη.

Για τον ορισμό όμως της ανδρείας ο Πλάτων έχει μιλήσει σε διάφορα έργα
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του, ιδιαίτερα όμως λόγο κάνει στον «Λάχη» και μάλιστα σε έναν αριστοτε-

χνικό διάλογο, του οποίου αξίζει ν’ αναφέρουμε αποσπάσματα, λόγω των στρο-

φών του διαλόγου για τον ορισμό της ανδρείας, αλλά και διότι περιγράφονται

και στρατιωτικοί επιχειρησιακοί ελιγμοί, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον

ακόμα και σήμερα.

Στο έργο του «Λάχης» δίδεται ως πρώτος ορισμός ότι ανδρείος είναι ασφα-

λώς αυτός που μένει στη θέση του και πολεμά τον εχθρό.

Επ’ αυτού όμως εγείρεται ένσταση με το ερώτημα :

Αλλά τότε πως χαρακτηρίζεται αυτός που φεύγοντας και όχι μένοντας πο-

λεμά τον εχθρό; 

Φέροντας ως παράδειγμα τους Σκύθες που λέγουν ότι το ίδιο πολεμούν και

υποχωρώντας και καταδιώκοντας.

Ενώ ακόμα γίνεται αναφορά και στον Όμηρο, ο οποίος επαινώντας το ιπ-

πικό του Αινεία, είπε πως ξέρουν την πολεμική τέχνη : «επάνω-κάτω σαν αετοί

να κυνηγούν και να φεύγουν».

Διευκρινίζεται όμως στο διάλογο ότι η τακτική αυτή αφορά το ιππικό και

όχι το πεζικό που μένει στις θέσεις του για να πολεμά.

Ανατρέπεται όπως και για το πεζικό ο παραπάνω ισχυρισμός με το ιστο-

ρικό παράδειγμα της μάχης των Πλαταιών, όπου το πεζικό των Λακεδαιμονίων

δεν έμεινε στη θέση του για να πολεμά, αλλά υποχώρησαν και όταν διασπά-

σθηκαν οι γραμμές των Περσών, επέστρεψαν με ελιγμό όπως οι ιππείς και έτσι

κέρδισαν εκείνη την μάχη.

Αυτός ο διάλογος αποκαλύπτει κατ’ αρχάς και επιβεβαιώνει ότι η αρετή

της ανδρείας σε έναν ηγέτη απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται από την εφευ-

ρετικότητα και από την ευελιξία της φρόνησης, ώστε το αποτέλεσμα ενός

αγώνα να είναι νικηφόρο.

Ο διάλογος αυτός διεξάγεται μεταξύ του Σωκράτη και του Λάχη, στον

οποίο ανήκει και ο παραπάνω ορισμός της ανδρείας.

Πλην όμως ο Σωκράτης για να διευρύνει της έννοια της ανδρείας επεμβαί-

νει και απευθυνόμενος προς τον Λάχη λέει :

Θα ήθελα να σε ρωτήσω όχι μόνο για τους ανδρείους στον πόλεμο, αλλά

και για ‘κείνους που είναι ανδρείοι στους κινδύνους της θάλασσας και για

όσους είναι ανδρείοι σε ασθένειες και σε φτώχειες ή και στην πολιτική ζωή

και πάλι ακόμα όχι μόνο για όσους είναι ανδρείοι σε βάσανα ή φόβους, αλλά

και για ‘κείνους που είναι εγκρατείς στη μάχη, στις επιθυμίες ή τις ηδονές,

είτε μένοντας όρθιοι στη θέση τους, είτε φεύγοντας και γυρίζοντας επιθετικοί,

όπως συμβαίνει και στους ανδρείους του πολέμου.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι ανδρείοι, αλλά άλλοι στις



48

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

ηδονές, άλλοι στα βάσανα, άλλοι στις επιθυμίες και άλλοι στους φόβους απο-

κτούν την ανδρεία τους.

Αντιθέτως όταν υποκύπτουν στους παραπάνω πειρασμούς χαρακτηρίζονται

ως δειλοί.

Με το άνοιγμα αυτό στον διάλογο διατυπώνεται ένας δεύτερος ορισμός της

ανδρείας, που είναι η με φρόνηση καρτερία, προκειμένου τα αποτελέσματα

από αυτή να είναι καλά και αγαθά, ειδέ άλλως χωρίς φρόνηση είναι κακή και

βλαβερή.

Αλλά και επ’ αυτού του ορισμού εγείρεται ένσταση, η οποία υποστηρίζει

ότι ανδρείοι είναι και αυτοί που διακινδυνεύουν και καρτερούν με λιγότερη

φρόνηση από τους άλλους, αλλά έχουν τα ίδια αποτελέσματα.

Εδώ ο διάλογος με τον Λάχη για τον ορισμό της ανδρείας έφθασε σε κά-

ποιο αδιέξοδο και με την εξαιρετική τέχνη που διακρίνει ιδιαίτερα τους δια-

λόγους του Πλάτωνα, εισέρχεται σε αυτόν ο Νικίας με ένα τρίτο ορισμό, στον

οποίο συνδέει την ανδρεία με την γνώση, προκειμένου αυτή να έχει καλά απο-

τελέσματα και ορίζει την ανδρεία ως σοφία.

Και θα εξηγήσει λέγοντας ότι η σοφία αυτή είναι να γνωρίζεις καλά τα

δεινά αλλά και θαρραλέα πράγματα και στον πόλεμο και σε όλα τα άλλα.

Απεναντίας η από άγνοια αφοβία των δεινών δεν έχει σχέση με την αρετή

της ανδρείας.

Και πάλι ο Σωκράτης επεμβαίνοντας και σ’ αυτόν τον ορισμό της ανδρείας

από τον Νικία λέει ότι :

Η ανδρεία δεν περιορίζεται μόνο στη γνώση των δεινών και θαρραλέων

πραγμάτων, αλλά η γνώση επεκτείνεται και αφορά όλα τα καλά και τα κακά

σε οποιονδήποτε χρόνο.

Ετσι και από τον ανδρείο άνθρωπο δεν θα έλειπε οποιοδήποτε από τα άλλα

μέρη της αρετής, δηλαδή της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης

και της οσιότητας, αφού σ’ αυτόν τον άνθρωπο ταιριάζει να ξεχωρίζει με προ-

σοχή τα δεινά από τα μη δεινά και να επωφελείται τα αγαθά, μια και γνωρίζει

ν’ ανατρέφεται ορθά με αυτά τα πράγματα.

Δείχνοντας με αυτές τις συνεχείς αναφορές των ορισμών ο Πλάτων ότι η

αρετή δεν ορίζεται και πράγματι ο διάλογος αυτός τελειώνει με τη διαπίστωση

από τον ίδιο τον Σωκράτη ότι δεν έγινε δυνατός ο προσδιορισμός της αρετής

της ανδρείας42.

Με αυτή την κατάληξη στο πρώϊμο αυτό έργο του ο Πλάτων προφανώς δεν

δηλώνει κάποια πραγματική αδυναμία να ορισθεί η αρετή της ανδρείας, αλλά

θέλει να τονίσει τις πολύπτυχες πλευρές αυτής, που αφορούν κάθε μορφή

δραστηριότητας του ανθρώπου και στις οποίες ο άνθρωπος πρέπει ν’ αναδει-
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κνύεται ανδρείος προκειμένου να απολαμβάνει τα αγαθά αποτελέσματά της.

Αυτή όμως η ανδρεία, θα πει στους «Νόμους», καλλιεργείται με  την  κα-

τάλληλη  αγωγή   που οι νόμοι θα ορίζουν, ώστε από τη νεανική τους ηλικία οι

πολίτες να εξασκηθούν να νικούν και να αναδεικνύονται θαρραλέοι απέναντι

στους φόβους, στις λύπες, στις ηδονές και σε όλα αυτά.

Συνιστά δε να γνωρίζουν επίσης από τον νεανική ηλικία τους φόβους, τις

λύπες και τις ηδονές στο μέτρο της εγκράτειας, προκειμένου ο κάθε πολίτης

να μην περιπέσει σε ακόμα πιο δυσάρεστες καταστάσεις εξάρτησης και δου-

λείας, αλλά με την ενσυνείδητη εξοικείωση σ’ όλα αυτά να διατηρήσει την αυ-

τοκυριαρχία του και την αυτοδυναμία του.

Μία αγωγή καλλιέργειας της ανδρείας στην οποία ιδιαίτερη βαρύτητα δί-

δεται στην διαμόρφωση τους ήθους του Στρατιωτικού Αρχηγού, την αξία της

οποίας και ο Πλάτων τονίζει από τα χρόνια εκείνα λέγοντας ότι δεν είναι κα-

τάλληλος για Στρατιωτικός Αρχηγός όταν αυτός είναι δειλός και καταλαμβά-

νεται από φόβους έναντι των κινδύνων, έστω κι αν κατέχει άριστα την πολεμική

τέχνη.

Ακόμα δε χειρότερα χαρακτηρίζεται ως τιποτένιος όταν είναι δειλός και

επί πλέον ούτε την πολεμική τέχνη κατέχει.

Επομένως ο Στρατιωτικός Αρχηγός, καταλήγει ο Πλάτων, πρέπει να είναι

ανδρείος, διότι είναι αλήθεια ότι αυτός πτοείται τουλάχιστον πολύ λιγότερο

στους φόβους απ’ αυτόν που είναι δειλός43.

Άρα συμπεραίνει ο Πλάτων ότι στην κοινωνία ηγούνται αυτοί που είναι

ανδρείοι και οι άλλοι που είναι λιγότερο ανδρείοι ακολουθούν.

Μία πόλη δε χαρακτηρίζεται δειλή ή ανδρεία, παρατηρώντας και μελε-

τώντας μόνο την τάξη εκείνη των πολιτών που είναι εξουσιοδοτημένη να

κάνει πολέμους και εκστρατείες για να την υπερασπισθεί.

Σε αυτούς δε τους πολίτες η αγωγή προς καλλιέργεια της ανδρείας πρέπει

να έχει τόσον βαθιές ρίζες, ώστε να μη φεύγει από τις δοκιμασίες, αλλά να έχει

ριζώσει στην ψυχή τους σταθερά και μόνιμα η αρετή της ανδρείας44.

Αλλά για την ανδρεία και στο ίδιο πνεύμα με τον Πλάτωνα μίλησαν και

άλλοι φιλόσοφοι, όπως ο Δημόκριτος ο οποίος αποφθεγματικά λέγει ότι :

Η ανδρεία κάμνει τις συμφορές μικρότερες και ότι ανδρείος δεν είναι εκεί-

νος μόνο που νικά τους εχθρούς, αλλά κι εκείνος που νικά τις ηδονές45.

Αναλυτικότερα όμως θα μιλήσει για την ανδρεία ο Αριστοτέλης, ο οποίος

μάλιστα θα ορίσει αυτή –όπως και τις άλλες αρετές– ως τη μεσότητα μεταξύ

φόβου και του θάρρους: «το μεν καθ’ υπερβολήν, το δε κατ’ έλαττον».

Ορίζει δε τον φόβο ως το συναίσθημα εκείνο το οποίο γεννάται από την

αναμονή ενός κακού με χειρότερο τον θάνατο.
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Γι’ αυτό και οι ανδρείοι κατ’ εξοχήν αναδεικνύονται στον πόλεμο, όπου ο

κίνδυνος είναι μέγιστος αλλά και ένδοξος συγχρόνως.

Είναι φυσικό και ο ανδρείος να φοβάται κάτι το τρομερό που είναι πέραν

των δυνάμεών του, πλην όμως παραμένει ατρόμητος χάριν του καλού και του

ωραίου της ανδρείας, τα οποία εμπνέουν θάρρος και εμπιστοσύνη σε κάθε λο-

γικό άνθρωπο.

Όταν το θάρρος υπερβαίνει το μέτρο του λογικού ανθρώπου, τότε αυτό χα-

ρακτηρίζεται ως θρασύτητα.

Ο δε υπερβολικός φόβος χαρακτηρίζεται ως δειλία και προκαλεί οδύνη σε

κάθε άνθρωπο.

Επί πλέον δε κάθε ανδρείος είναι και εύελπις, διότι το θάρρος αυτό κα-

θαυτό γεννάται από την αισιοδοξία και την καλή ελπίδα που διακατέχει την

ψυχή του ανθρώπου και ιδιαίτερα του ηγέτη.

Επίσης όπως ο Πλάτων υποστηρίζει ότι η αρετή της ανδρείας καλλιεργείται

με την νόμιμη αγωγή.

Και ο Αριστοτέλης θα χαρακτηρίσει την ανδρεία ως εμπειρία, ως αποτέ-

λεσμα μάθησης σε διάφορα πεδία, καθόσον άλλοι είναι ανδρείοι σε αυτό το

πεδίο, άλλοι στο άλλο, οι δε  στρατιώτες στον πόλεμο.

Γι’ αυτό τον λόγο οι στρατιώτες, χάριν στην εμπειρία τους και στην άσκησή

τους –λέγει ο Αριστοτέλης– είναι ικανότατοι να προξενούν κακό στον εχθρό

χωρίς αυτοί να υφίστανται κάτι τέτοιο.

Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τους μισθοφόρους στρατιώτες, οι οποίοι γί-

νονται δειλοί όταν ο κίνδυνος φθάνει στο κατακόρυφο ή όταν υστερούν σε μα-

χητική ισχύ από τον εχθρό, ενώ οι στρατιώτες θητείας μένουν στις θέσεις τους

και αποθνήσκουν χάριν του ωραίου της ανδρείας και των υψηλών ιδανικών,

τα οποία έχουν παγιωθεί με την αγωγή στη λογική του κάθε πολίτη46.

Αν όμως ο Αριστοτέλης γενικά προσδιόρισε την ανδρεία ως την μεσότητα

του θάρρους και του φόβου και χαρακτήρισε και το περιεχόμενο της ουσίας

αυτής ως ωραίο και ο Πλάτων ύστερα από την πολύπλευρη έρευνα για τον

προσδιορισμό αυτής στα διάφορα πεδία της θα καταλήξει σε κάποιο τελικό

συμπέρασμα, τ’ οποίο δύναται να χαρακτηρισθεί και ως ο ορισμός αυτής.

Επομένως ο Πλάτων θα συμπληρώσει τις σκέψεις του Αριστοτέλη λέγοντας

ότι για να μπορεί ο κάθε πολίτης να πειθαρχεί στην αγωγή που οι νόμοι προ-

σφέρουν χάριν της ανδρείας, πρώτα πρέπει να κυβερνά τον εαυτό του με θεϊκή

φρονιμάδα και τότε αναδεικνύεται σε άριστο αρχηγό.

Ανάλογα όπως διατυπώθηκε και από τον Σόλωνα ότι εκείνος που θα κα-

τορθώσει να  άρχει πρώτα του εαυτού του, θα έχει μάθει να άρχει και στους

άλλους.
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Αρχή την οποία, πριν από τον Πλάτωνα διατύπωσε και ο Δημόκριτος, ότι

αυτός  που πρόκειται  να κυβερνήσει άλλους,  πρέπει πρώτα να μάθει να κυ-

βερνά τον εαυτό του47.

4.   Επίμετρον : Το Αγαθό και η Αρετή

Από την ανάπτυξη των απόψεων του Πλάτωνα περί αρετής είδαμε ότι αφε-

νός μεν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός αυτής στο σύνολό της, παρά μόνο

σε τμήματά της τα οποία και βιώνονται και αφετέρου ότι ο Πλάτων εντάσσει

τις αρετές, αδιαχώριστα με την  έννοια του αγαθού.

Επίσης ο Πλάτων δεν απαρνείται την χαρά των ηδονών, πλην όμως θέτει

αυτές υπό τον έλεγχο της φρόνησης.

Οι απόψεις του όμως αυτές αμφισβητούνται από τον Φίληβο, ο οποίος δέ-

χεται για όλα τα ζωντανά όντα ότι αγαθό είναι αποκλειστικά η χαρά, η ηδονή

και η ευχαρίστηση και όσα ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες.

Βέβαια ο Πλάτων δεν συμφωνεί και προτάσσει ως αγαθό την φρόνηση, την

νόηση, την μνήμη και γενικά όσα συγγενεύουν με αυτά.

Αλλά με την πρόοδο του διαλόγου διαπιστώνεται ότι αγαθόν από μόνο του

είναι κάποιο άλλο καλύτερο και από τα δύο.

Και αυτό διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αισθανθεί τη χαρά των ηδονών

από μόνες τους χωρίς την κρίση της φρόνησης, αλλά ούτε μπορεί να ζει με

μόνη την φρόνηση χωρίς την συμμετοχή των συναισθημάτων που προκαλούν

οι ηδονές, αλλά και οι λύπες.

Επομένως το αγαθό είναι κάτι το τέλειο και το αύταρκες, το οποίο βέβαια

κάθε ύπαρξη επιδιώκει να κάνει βίωμά της.

Άρα ούτε η φρόνηση ούτε η ηδονή από μόνα τους είναι αγαθά, εφόσον και

το ένα και το άλλο χωριστά στερούνται από αυτάρκεια και από την δύναμη της

επάρκειας και της τελειότητας.

Επομένως εάν δεν μπορεί η έννοια του αγαθού να προσδιορισθεί σε μία

μονάχα μορφή του, ας προσεγγίζουμε αυτό σε μία σύμμετρη και αρμονική και

ωραία σύνθεση των μερών αυτού48.

Σε αυτήν όμως την σύνθεση των μερών ως αγαθό κατά Πλάτωνα, ο Αρι-

στοτέλης θα δώσει μία πρακτική διάσταση και θα τοποθετήσει το αγαθό στον

κοινό χαρακτήρα των μερών αυτού και αυτός ο κοινός χαρακτήρας είναι ο σκο-

πός της ζωής του ανθρώπου.

Αλλά και οι σκοποί δεν είναι τέλειοι, ως τελειότερος όμως θεωρείται η ευ-

δαιμονία των ανθρώπων, η οποία αποτελεί και ύψιστο αγαθό49.

Μία όμως ευδαιμονία των ανθρώπων η οποία προκύπτει από την ενάρετη

ευπραξία και ευζωία αυτών, είναι γενικά σύμφωνη με τις Πλατωνικές αντιλή-
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ψεις περί αγαθού και αρετής.

Και πράγματι οι Αριστοτελικές και οι Πλατωνικές αντιλήψεις περί αγαθού

και αρετής βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση, πλην όμως διαφοροποιούνται ως

προς τους προσδιορισμούς αυτών.

Ο Αριστοτέλης, όπως είδαμε, ορίζει τις αρετές ως μία μεσότητα, το δε

αγαθό προσδιορίζει στην ευδαιμονία ως σκοπό της ζωής του ανθρώπου, προσ-

δίδοντας έτσι και στις δύο έννοιες έναν πραγματικό και συνάμα πρακτικό ορι-

σμό αυτών για την ζωή του ανθρώπου.

Ενώ ο Πλάτων αντιθέτως, τόσον την έννοια της αρετής αδυνατεί να ορίσει

στο σύνολό της, όσον και την έννοια του αγαθού θεωρεί ως κάτι το τέλειο και

αυτάρκες, που δεν μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος σε αυτό τον απόλυτο

βαθμό.

Άρα κατά τον Πλάτωνα τόσο το αγαθό όσο και η αρετή στην ολότητά τους

εκφράζουν κάτι το απόλυτο, που ο άνθρωπος αδυνατεί να συλλάβει, δύναται

όμως να ορίζει και να βιώνει μόνο συνθέσεις των μερών αυτών, ώστε να είναι

ενάρετος και ευδαίμων στην ζωή του.

Από την άλλη πλευρά οι έννοιες της αρετής και του αγαθού στην ολότητά

τους, θ’ αποτελούν ένα διαχρονικό ιδανικό σκοπό του ανθρώπου προς κατά-

κτησή του, προκειμένου αυτός με την συνεχή εξέλιξή του να καταστεί τέλειος

και αυτάρκης.

4.   Επίλογος

Μετά απ’ όλα αυτά που εκτέθηκαν περί αρετής μπορεί να διατυπωθούν τα

επιγράμματα :

Ο ενάρετος άνθρωπος είναι και αγαθός και ότι ακόμα βιώνει σε ευδαιμο-

νία.

Η σύνθεση των αρετών της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης

και της ανδρείας στην προσωπικότητα του ηγέτη,  αποτελεί θεία δωρεά, όπως

λέει και ο Πλάτων.
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Σημειώσεις – Σχόλια

1. Πλάτων. Πολιτεία. 433a. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης.    

Αθήνα 1963.

2. Πλάτων. Πολιτικός. 260c-e. Μετάφραση-Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Επιμέλεια 

Ευάγγελος Παπανούτσος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

3. Πλάτων. Πολιτεία 456d-e. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις 

Σιδέρης. Αθήνα 1963.

4. Πλάτων. Αλκιβιάδης Α΄ 135a. Μετάφραση-Σχόλια Ε.Κ. Λιακάκος. Εκδόσεις 

Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

5. Πλάτων. Μένων 71e- 74a. 77b-79b. Μετάφραση-Σχόλια Β. Τατάκης-Ηλίας Λάγιος. 

Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

6. Πλάτων. Μένων. 96c. 96d-100b. Μετάφραση-Σχόλια Β. Τατάκης-Ηλίας Λάγιος. 

Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος . Αθήνα.

-Αριστοτέλης. Ηθικά Ενδήμεια. 1216b 5-10. 1216b 20-25. 1217a25. 1217b 5-15. 

1218b 5-30. 1219a30. 1220b. 1222a 5-15. Μετάφραση Νικόλαος Κυργιόπουλος. 

Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. 1103a 15-25. Μετάφραση-Σχόλια Ανδρέας 

Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

- Αρης Διαμαντόπουλος. Το Ηθος του Ηγέτη στον Πλάτωνα. Αρετές Ηγέτη. Σελίδα 

124. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα 1999.

Εάν ο Πλάτων θεωρεί «θεϊκή δωρεά» το σύνολο της αρετής στον ηγέτη στον 

«Μένωνα», που είναι ένα από τα πρώϊμα έργα του ιδίου, στα μετέπειτα έργα του στην 

«Πολιτεία», στον «Πολιτικό» μέχρι και του καταληκτικού της ζωής του έργο, στους 

«Νόμους», συμπληρώνει και θεωρεί απαραίτητη την παιδεία και την αγωγή στην 

χαρισματική προσωπικότητα προκειμένου να εξελιχθεί σε άριστο ηγέτη. Ο Πλάτων 

υπήρξε ένας εξελικτικός στις πολιτικές απόψεις του φιλόσοφος προσαρμόζοντας αυτές 

ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής.

8. W.K.C. Guthrie. Οι Σοφιστές. Μετάφραση Δαμιανός Τσεκουράκης. Εκδόσεις

Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1989.

9. Άρης Διαμαντόπουλος. Αισθάνομαι. Η Ψυχή στην Οικογένεια. Οδοιπορικό 

Φιλοσοφικής Ψυχολογίας. Σελίδες 112-121. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 1995.

10. Επί πλέον αυτών των αρετών του Πλάτωνα, ο μαθητής του ο Αριστοτέλης στα συγγράμματά

του «Ηθικά Νικομάχεια» και «Ηθικά Ευδήμεια» καταγράφει ένα μεγάλο αριθμό αρετών με πρακτική

εννοιολογία.

Ορισμένες από τις αρετές που ο Αριστοτέλης αναφέρει είναι η γενναιοδωρία, η μεγαλοπρέπεια, η

μεγαλοψυχία, η ευγνωμοσύνη, η σοφία, η σύνεση, η αιδώς, η ομόνοια και η αγαθοεργία.

Αναφέρει επίσης και τις συγγενεύουσες με αυτές άλλες μορφές αρετών, μη παραλείπων ν’ αναφέρει

και τις μορφές της παθολογίας αυτών.

Αλλά εάν για τον Πλάτωνα κορωνίδα των αρετών είναι η φρόνηση, για τον Αριστοτέλη κυρίαρχη

αρετή είναι η φιλία, η οποία κατά πρωτότυπο τρόπο και εκτενέστατα αναλύεται στα «Ηθικά Νικο-

μάχεια» και την οποία θεωρεί πρωταρχική αρετή της ενότητας των ανθρώπων, διατυπώνοντας μά-

λιστα το απόφθεγμα ότι : «η φιλία μεταξύ των ομοίων τέρπει, ενώ μεταξύ των ανομοίων συμπληρώνει».

Ο Αριστοτέλης καταθέτει αυτόν τον αριθμό των αρετών διότι έδιδε πρωτεύουσα σημασία στον εθι-

σμό αυτών, ώστε να καταστούν ενάρετοι και επομένως ευδαίμονες στην πράξη της ζωής τους οι άν-

θρωποι.

Ενώ ο Σωκράτης και ο Πλάτων επεδίωκαν την ευπραξία των ανθρώπων συνειδητά κυρίως μέσω
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της ευγνωσίας.

Πρέπει όμως να τονισθεί ότι στο ίδιο πνεύμα των Πλατωνικών και Αριστοτελικών αρετών είναι

και σήμερα καταχωρημένες οι αρετές του ηγέτη από τ’ αντίστοιχα Στρατιωτικά Εγχειρίδια.

11. Πλάτων. Νόμοι. 656b-660α, 687e-688c. Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πά-

πυρος. Αθήνα 1975.

12. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. Βιβλίο Εβδομο. Κεφάλαια 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Μετάφραση-

Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα.

13. Πλάτων. Νόμοι 688c-e, 689c, 671d, 689c-d, 689e. Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκ-

δόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

14. Πλάτων. Πολιτεία. 428b-429a. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα

1963.

- Πλάτων. Πολιτικός 276a-e. Μετάφραση-Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανού-

τσος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

15. Ν. Ζαφειρίου. Πυθαγόρας. Σελίδα 191. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «Ηλιος». Τόμος Αρχαίο Ελλη-

νικό Πνεύμα. Αθήνα.

16. Πλάτων. Πολιτεία. 430e, 431a-d, 431e-432a. Μετάφραση-Σχόλια. Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις

Σιδέρης. Αθήνα 1963.

17. Πλάτων. Φαίδρος 247a. Μετάφραση-Σχόλια Στέφανος Χ. Παππάς. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα.

18. Πλάτων. Νόμοι. 807d. Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

19. Πλάτων. Νόμοι 690e, 693c, 875b. Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος.

Αθήνα 1975.

- Πλάτων. Φαίδρος 246b. Μετάφραση-Σχόλια. Στέφανος Χ.Παππάς. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα.

20. Κων/νος Δ.Γεωργούλης. Ηράκλειτος. Απόσπασμα 43. Σελίδα 204. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό

«Ηλιος». Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα.

21. Πλάτων. Πολιτiκός. 305e-310a. Eισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Επιμέλεια Ευάγ-

γελος Παπανούτσος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

22. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. Βιβλίο Β΄. Κεφάλαια 5-6. 1108b15, 1108b 25-30, 1108b 35-

40, 1109a, 1109a 25, Βιβλίο Γ΄. Κεφάλαια 13, 14, 15. Μετάφραση-Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδό-

σεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.  

23. Πλάτων. Πολιτεία. 330d-331a, 332d, 335a-b, 335b-e, 338c-e, 340b. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γε-

ωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963. 

24. Πλάτων. Νόμοι. 777e. Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.  

25. Πλάτων. Πολιτεία. 342c-e, 343b, 344c, 348b, 348c, 349b-d, 350d, 351d, 354a. Μετάφραση-Σχόλια

Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

26. Πλάτων. Γοργίας. 468e-469e, 491d. Μετάφραση-Σχόλια Κ. Κορδάτος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος.

Αθήνα. 

27. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. 1129a5, 1129a35-1129b, 1129b20-40, 1130a35. Μετάφραση-

Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.  

28. Πλάτων. Πολιτεία 357b-d, 367c-d, 368e-369a, 433a-b, 433b, 433d, 433e, 434c, 435b, 436a-e, 439c-

440d, 441d-e, 442c-d, 443d-444a, 557a-d 559b-c, 561a, 561e, 562c, 563e-564a. Μετάφραση-Σχόλια

Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα 1963.  

29. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. 1155a25, 1155b5, 1155b35. Βιβλίο 8ο Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 8,

9, 10, 11, 15, 16. Βιβλίο 9ο. Κεφάλαια 4, 6, 9, 10, 11, 12. Μετάφραση-Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκ-

δόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

30. Κων/νος Δ. Γεωργούλης. Δημόκριτος. Αποσπάσματα 98, 99, 101, 103, 106, 107, 109, 188. Σελίδες

238, 239, 242. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό  «Ηλιος». Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα.

31. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. 1134b20-1135a5. Μετάφραση-Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκ-

δόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.
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32. Πλάτων. Ευθύφρων. 5d, 6a, 6e, 7a, 7e-8b, 8e, 9e, 10c-e, 11b, 12a-d, 12e, 14e-15b. Επιμέλεια Ευάγ-

γελος Παπανούτσος. Μετάφραση-Σχόλια. Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

33 .Πλάτων. Πολιτεία. 338e, 359a. Μετάφραση-Σχόλια. Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα

1963.

34. Πλάτων. Πολιτικός 292d-293e, 293e-295b. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος. Μετάφραση-

Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

35 .Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. 1137b10-40. Μετάφραση-Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις

Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-Αρχές και Τέχνη Διοίκησης. ΕΕ181-1. Εκδόσεις Στρατού. Αθήνα.

36. Πλάτων. Πολιτικός. 295c-e, 296a-297c. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος. Μετάφραση-Σχό-

λια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

37. Αριστοτέλης. Πολιτικά 1302a25, 1302a30-1302b, 1307b30-35, 1308b10-15. Μετάφραση-Σχόλια

Νικόλαος Παρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.  

38. Πλάτων. Πολιτικός. 297d-300c. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος. Μετάφραση-Σχόλια Ηλίας

Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

39. Πλάτων. Νόμοι. 688b, 714a, 716a, 715d. Πρόλογος. Κ.Δ. Γεωργούλης. Μετάφραση-Σχόλια

Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

40. Πλάτων. Κρίτων. 51e. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Θ. Αραπόπουλος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος.

Αθήνα.

41. Πλάτων. Νόμοι. 711c, 712a, 716a, 722e, 739a, 770b, 790b, 875d, 935c, 948c . Πρόλογος. Κ.Δ. Γε-

ωργούλης. Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

42. Πλάτων. Λάχης. 190e-191c, 191d-e, 192c-d, 193d, 194d-e, 195a, 199 b-e. Μετάφραση-Σχόλια Β.

Τατάκης-Ηλ. Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

-Πλάτων. Νόμοι. 633d, 634b-635d, 639b, 640a. Πρόλογος. Κ.Δ. Γεωργούλης. 

Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

44. Πλάτων. Πολιτεία. 429b-430b, 564b. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης.

Αθήνα 1963.

45. Κ.Δ. Γεωργούλης. Δημόκριτος. Αποσπάσματα 213, 214. Σελίδα 243. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό

«Ηλιος». Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα.

46. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. Βιβλίο 3ο. Κεφάλαια 9, 10, 11, 12-15. Μετάφραση-Σχόλια Αν-

δρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

47. Πλάτων. Πολιτεία 388d, 412c, 590d. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης.

Αθήνα 1963.

-  Δημόκριτος. Δημοκρίτου Γνώμαι. Μαρτυρία 157. Πλούταρχος προς Κωλώτη 1126Α. Μαρτυρία

267. Στοβαίος IV 6, 19. H. Diels – W. Kranz. Οι Προσωκρατικοί. Μαρτυρίες και Αποσπάσματα. Τόμοι

Α, Β. Μετάφραση-Επιμέλεια Βασίλειος Κύρκος. Εκδόσεις Δημ. Παπαδήμας. Αθήνα 2007.

- Το καταληκτικό αυτό απόφθεγμα του Σόλωνα και του Δημόκριτου αποτελεί σήμερα την προμε-

τωπίδα της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.

48. Πλάτων. Φίληβος 11b, 20c-22a, 22e, 66a-67a, 64e-65a. Μετάφραση-Σχόλια Μ. Ανδρόνικος. Εκ-

δόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

49. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια 1096b15-20, 1096b25-35, 1097a15-30. Μετάφραση-Σχόλια Αν-

δρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975. 
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Αρχές Ηγεσίας

1.   Γενικά

Ενώ ο Πλάτων είναι σαφής και συγκεκριμένος για τις αρετές του ηγέτη,

που αφορούν και τον κάθε άνθρωπο, για τις αρχές της ηγεσίας δεν συμβαίνει

κάτι παρόμοιο με τις αρετές, οπότε αφήνεται στον μελετητή του να συμπεράνει

αυτές μέσα από τις βασικές φιλοσοφικές σκέψεις του, που έχει διατυπώσει για

διάφορα άλλα θέματα.

Όσον αφορά όμως την τέχνη της ηγεσίας, ασχολείται ιδιαίτερα στο έργο

του με τον τίτλο «Πολιτικός», την οποία τέχνη ταυτίζει με την επιστήμη και ως

πρώτη τέτοια επιστήμη στην ιεραρχία αυτών θεωρεί κατ’ αρχή την πολιτική και

αμέσως μετά από αυτήν την στρατηγική.

Εφόσον γνωρίσαμε τις θεμελιώδεις αρετές κατά τον Πλάτωνα και αυτές

όπως είδαμε κατά σειρά προτεραιότητας είναι: η φρόνηση, η σωφροσύνη, η

δικαιοσύνη και η ανδρεία, θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κα-

ταγράψουμε και τις αρχές της ηγεσίας, σύμφωνα πάλι κατά κύριο λόγο, με τις

σκέψεις του Πλάτωνα, αφού πρώτα γίνει κάποια σύντομη αναφορά στην εξε-

λικτικότητα των απόψεών του για τη δυνατότητα διδαχής αυτών των αρχών και

της επιστήμης της ηγεσίας.

2. Το Χάρισμα και η Επιστήμη της Ηγεσίας

Το θέμα εάν ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται μας έχει απασχολήσει και πάλιν,

με το ίδιο πνεύμα όμως θα προσπαθήσουμε να εμπλουτισθούν αυτές οι άλλες

σκέψεις και με τις παρούσες του Πλάτωνα, οι οποίες, όπως και οι προηγούμε-

νες, ακολουθούν μία εξελικτική πορεία, ανάλογα προφανώς με την ηλικία του,

αλλά και με τις συνθήκες κάθε χρονικής περιόδου.

Έτσι στα πρώϊμα έργα του, όπως είναι ο «Μένων», υποστηρίζει ότι οι αρε-

τές και η επιστήμη της ηγεσίας δεν είναι διδακτές, καθόσον δεν υπάρχουν οι

κατάλληλοι δάσκαλοι για να τις διδάξουν.
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Αλλά και διότι, επί πλέον, θεωρεί την ορθή γνώμη ισάξια με την επιστήμη,

όταν η καθεμία επεξεργάζεται το δικό της έργο κατά αποτελεσματικό τρόπο,

θέλοντας προφανώς ο Πλάτων να τονίσει ότι για τον ηγέτη πρωταρχικό προσόν

για τις σωστές αποφάσεις του είναι η ορθογνωμία και δευτερευόντως έρχεται

η επιστήμη στην αντιμετώπιση των ποικίλων θεμάτων της ηγεσίας του.

Προς επιβεβαίωση αυτών των απόψεών του, ο Πλάτων επικαλείται τον Πε-

ρικλή, τον Θεμιστοκλή και τους άλλους ικανούς άρχοντες των Αθηνών, οι

οποίοι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επιστήμη, ώστε να ηγούνται της πόλης με

τόσο μεγάλη επιτυχία.

Άποψη με την  οποία συμφωνεί και ο Δημόκριτος, ότι η αρχηγία ανήκει σε

αυτόν ο οποίος, από την φύση του, είναι ο καλύτερος1.

Την ίδια γνώμη, ότι η ηγετική τέχνη δεν διδάσκεται και δεν μεταφέρεται

σε άλλους ανθρώπους, ο Πλάτων θα επαναλάβει στο διάλογό του με τον «Πρω-

ταγόρα», ο οποίος βέβαια είχε αντίθετες απόψεις περί του θέματος, σαν γνή-

σιος σοφιστής που ήταν, δίδοντας πρωταρχική σημασία στην πειθώ του λόγου

και της διδασκαλίας.

Ο Πλάτων, προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών του, θα επικαλεσθεί τις πε-

ριπτώσεις εκείνες που οι άρχοντες, προκειμένου να αποφασίσουν για κάποιο

θέμα που έχει σχέση με τη διοίκηση της πόλης, δέχονται τις συμβουλές οποι-

ουδήποτε πολίτη, αδιακρίτως αν είναι κτίστης, χαλκωματάς ή βυρσοδέψης, έμ-

πορος ή πλοίαρχος, πλούσιος ή φτωχός, ευγενής ή ταπεινός, αρκεί να έχει

ορθογνωμία και το θάρρος να συμβουλεύει και ας μην είχε κάποιο δάσκαλο

επί των διοικητικών θεμάτων της πόλης.

Θα διευκρινίσει όμως ότι, επειδή δεν διδάσκεται από ορισμένους η επι-

στήμη αυτή της διοίκησης, δεν είναι ούτε ισχυρή, ούτε ηγεμονική, αλλά ούτε

και αρχηγική2.

Αλλά, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο Πλάτων υπήρξε στις απόψεις του ένας

εξελικτικός και όχι ένας κλειστός φιλόσοφος, όπως ισχυρίσθηκε σύγχρονος

μελετητής του, ο Καρλ Πόπερ.

Έτσι και εδώ στις απόψεις του περί της διδαχής ή όχι της ηγετικής επιστή-

μης ο Πλάτων εξελίσσεται και στο πλέον ώριμο έργο του, που είναι η «Πολι-

τεία», προτείνει τον φιλόσοφο-άρχοντα της πόλης, στον οποίον δεν αρκούν

μόνον η ευγενής φύση και τα θεϊκά ηγετικά χαρίσματα αυτού, αλλά πρέπει επι-

προσθέτως, οι προοριζόμενοι για ηγετικούς ρόλους στην πόλη, να δέχονται την

αρίστη αγωγή στη ψυχή, στο σώμα και στο πνεύμα, όπως αναλυτικά αυτή κα-

θορίζεται από τον ίδιο στην «Πολιτεία» του3.

Ενώ δεν θα παραλείψει στον «Αλκιβιάδη» να διορθώσει προηγούμενες

άλλες απόψεις του, δηλώνοντας ότι αυτός που πράγματι κατέχει την επιστήμη
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της ηγεσίας, έχει συγχρόνως και τη δύναμη να μεταδώσει αυτή και σε άλλους

κατάλληλους στη φύση για ηγέτες4.

Με το ίδιο επίσης πνεύμα θα μιλήσει ο Πλάτων, όπως είδαμε και στον «Πο-

λιτικό», έργο κατ’ εξοχήν αφιερωμένο στην επιστήμη και στην τέχνη της πολι-

τικής ηγεσίας και στο οποίο πάλι τονίζει την αξία απόκτησης αυτής της

επιστήμης από άτομα που έχουν από τη φύση τους τη θεία δωρεά του «βασιλι-

κού γένους», δηλαδή το χάρισμα να είναι ηγέτες και η οποία δωρεά υπάρχει

στους ανθρώπους ανεξάρτητα εάν είναι άρχοντες ή απλοί πολίτες.

Διότι τη «βασιλική» αυτή τέχνη, δηλαδή την πρώτη και αρχηγική ανάμεσα

σε όλες τις άλλες τέχνες ούτε το πλήθος των πλουσίων ούτε και όλοι οι πολίτες

ανεξαιρέτως θα μπορέσουν ποτέ να λάβουν και να χαρούν ως πολιτική επι-

στήμη, καθόσον αυτή είναι «βασιλική» τέχνη και ανήκει μόνο στους εκλεκτούς

ανθρώπους του «βασιλικού γένους», στους οποίους ταιριάζει.

Αυτή όμως η αρχηγική επιστήμη και τέχνη είναι μία και έχει αρχές και κα-

νόνες οι οποίοι με ευελιξία μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε

μορφή διοίκησης, είτε αυτή αφορά τη φροντίδα της πόλης, οπότε καλείται πο-

λιτική επιστήμη, είτε αφορά την οικονομία και αποτελεί την οικονομική επι-

στήμη και τέχνη.

Απαραίτητο είναι όμως ο κάθε άρχοντας να κατέχει αυτή τη επιστήμη και

την τέχνη της ηγεσίας, ώστε στη διοίκησή του να είναι αυτάρκης και να μην

εξαρτάται από τις συμβουλές των άλλων για θέματα της διοίκησής του.

Αυτές οι τελευταίες σκέψεις του Πλάτωνα, με κάποια ελεύθερη απόδοση,

θα μπορούσαν να διατυπωθούν και ως εξής:

Ένας άλλος επιστήμων ο οποίος είναι είτε οικονομολόγος, είτε νομικός ή

μηχανικός κλπ. και ο οποίος είναι κατάλληλος εκ φύσεως και επιδιώκει ηγετι-

κούς ρόλους, πρέπει συγχρόνως να κατέχει και την τέχνη της διοίκησης, ώστε

να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα ηγετικά επιστημονικά του καθήκοντα.

Ποια είναι η μορφή αυτής της τέχνης της ηγεσίας, ο Πλάτων σαφώς περι-

γράφει αυτή στον «Πολιτικό» και την αποδίδει με μία συνοπτική εικόνα παρο-

μοιάζοντας αυτή με την κατάλληλη πλοκή του στημονιού και του υφαδιού, από

την οποία παράγεται ένα ολοκληρωμένο υφαντό και το οποίο θα μπορούσε να

είναι και το έργο του αποτελέσματος μίας καλής ηγεσίας με εφαρμογή των

αρχών της5.

Αρχές οι οποίες, όπως κατέληξε, δύνανται να διδάσκονται μόνον από αυ-

τούς που κατέχουν την επιστήμη και να τις δέχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι

εκ φύσεως προορισμένοι για ηγέτες.

Αυτή η αρχή, αποτελεί και δίκαιο κατά τον Πλάτωνα, δηλαδή ο καθένας

να κάνει στην πόλη αυτό που ταιριάζει από τη φύση του, δεχόμενος την ανά-
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λογη επιστήμη και τέχνη γι’ αυτόν τον σκοπό.

Κατόπιν όλων αυτών, εύλογη είναι η απορία, ποιες άραγε αρχές ηγεσίας

θα ήθελε ο Πλάτων να διδάξει, ώστε οι αποφάσεις του ηγέτη να είναι ευεργε-

τικές για την κοινωνία που διοικεί και μεριμνά;

Αν και στα πολιτικά έργα του, αλλά και στα άλλα, καταγράφεται μεγάλος

αριθμός αρχών και κανόνων ηγεσίας, στην παρούσα εργασία θα επιδιωχθεί

να ανασυρθούν οι θεμελιωδέστερες από αυτές, οι οποίες ταιριάζουν περισσό-

τερο στο θέμα μας και οι οποίες θα μπορούσαν να είναι:

3. Η Διαλεκτική

Ο Πλάτων την προσδιορίζει ως αρχή και τέχνη ταυτόχρονα, της οποίας

έργο  είναι  η  έρευνα  ότι  ουσιαστικά  το  «αυτό»  δεν  μπορεί  να  είναι  το 

«έτερον» και τανάπαλιν το «έτερον» δεν μπορεί να ταυτίζεται με το

«αυτό»6.

Ακόμα αρχή της διαλεκτικής στην έρευνά της είναι να προσδιορίζεται η

αληθινή ουσία των πραγμάτων και όχι αυτή που δεν υπάρχει7.

Με αυτές τις σκέψεις του ο Πλάτων οριοθετώντας τη διαλεκτική καθορίζει

και τους στόχους αυτής, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι άλλοι από τον διαχω-

ρισμό των πραγμάτων και την ανεύρεση της ουσίας αυτών, την ανακάλυψη της

αλήθειας που υπάρχει μέσα σε αυτά.

Διότι υπάρχουν πράγματα που έχουν φυσικές ομοιότητες μεταξύ τους, οι

οποίες γίνονται εύκολα αντιληπτές με τις αισθήσεις και τις οποίες δεν είναι

δύσκολο να τις φανερώσουν, σε αυτούς που ήθελαν να τις παρατηρήσουν και

να τις μελετήσουν.

Υπάρχουν όμως και όντα πολύ πιο μεγάλα και πολύ πιο πολύτιμα, τα οποία

δεν έχουν αισθητές εικόνες για να δώσουν στους ανθρώπους τη σαφή και

άμεση γνώση, η οποία θα ικανοποιούσε τη ψυχή αυτών που ερευνούν, χρησι-

μοποιώντας τις αισθήσεις και μόνο για την περιέργειά τους.

Αυτά τα όντα είναι νοητά, πανέμορφα και μέγιστα και αποκαλύπτουν την

αληθινή εικόνα τους στους ερευνητές μόνο με τη λογική επεξεργασία και με

τίποτε άλλο.

Αυτή όμως η έρευνα των πραγμάτων με το νου, με τη διάνοια και το «λόγο»,

δεν μπορεί να ολοκληρώσει το έργο από μόνη της, χωρίς τη συμμετοχή των εμ-

πειριών των αισθήσεων στην αποκάλυψη της αλήθειας ή στη λήψη μίας ορθής

απόφασης από τον ηγέτη.

Γι’ αυτό και ο Πλάτων, χωρίς να εγκαταλείπει και τη μέθοδο των συγκρί-

σεων των μεγεθών και των σχέσεων των πραγμάτων μεταξύ τους, προκειμένου

να βρεθεί το πρέπον με μία εύκολη και γρήγορη διαδικασία, συνιστά επιμόνως
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ως πρώτο σκοπό τον διεξοδικό διάλογο και κατά προτίμηση τη διαιρετική μέ-

θοδο για την ανεύρεση της αλήθειας ή για την ορθή απόφαση του ηγέτη.

Μάλιστα να υποχρεώνονται οι συμμετέχοντες σε αυτούς τους διαλόγους

να εκθέτουν τις απόψεις τους σύντομα και με επιχειρήματα, καθιστώντας έτσι

αυτούς επιτήδειους στη διαλεκτική τέχνη και ικανούς ώστε να φέρνουν την

αλήθεια σε πλήρες φως8.

Περιγραφή μίας διαλεκτικής διαδικασίας, η οποία δε διαφέρει και μάλλον

προσομοιάζει  με αυτόν τον μηχανισμό λειτουργίας ενός επιτελείου στις εκτι-

μήσεις των καταστάσεων και των συγκρίσεων των παραγόντων μεταξύ τους,

προκειμένου ο ηγέτης να λάβει ορθές αποφάσεις με θετικά αποτελέσματα.

Μία επεξεργασία η οποία θα είναι κατ’ εξοχήν νοητική, πλην όμως θεμε-

λιώνεται επάνω στις πραγματικές εμπειρίες των αισθήσεων, όπως από τον

Πλάτωνα και από τον προγενέστερό του Δημόκριτο διακηρύσσεται αλλά και

σήμερα για κάθε θέμα εφαρμόζεται, είτε αυτό είναι πολιτικό, είτε επιχειρη-

σιακό, είτε ηθικό ή επιστημονικό.

Είναι η ίδια αξία της διαλεκτικής ως αρχής και τέχνης που υποχρέωσε και

το νεότερο φιλόσοφο Ιμάνουελ Καντ να ασχοληθεί ευρέως και επισταμένως

με τον «Καθαρό» αλλά και τον «Εμπειρικό Λόγο», μη αφήνοντας όμως εκτός

τον «Δυναμικό Λόγο» της βούλησης και της απόφασης για πράξη.

Όπως έγινε αντιληπτό από τα μέχρις εδώ εκτεθέντα, ο Πλάτων δεν χρησι-

μοποιεί τη διαλεκτική μόνο για την αποκάλυψη της αλήθειας η οποία υπερβαί-

νει την ανθρώπινη εμπειρία, αλλά χρησιμοποιεί αυτή και για αποφάσεις

πρακτικής σημασίας˙ γι’ αυτό και στους Πλατωνικούς διαλόγους από τους συ-

νομιλητές εκτίθενται όλες οι δυνατές πλευρές ενός θέματος προκειμένου να

φωτισθεί όλη η αλήθεια και να ληφθούν ορθές αποφάσεις για κάποιο θέμα.

Για τον λόγο αυτό επιλέγει τους συνομιλητές του στους διαλόγους ανάλογα

με το χαρακτήρα τους, προκειμένου να παρουσιάζονται οι εμπειρίες τους, οι

οποίες, όπως δέχεται και η σύγχρονη ψυχολογία, έχουν σχέση με τη φύση και

τα ενδιαφέροντα κάθε προσωπικότητας.

Αυτή δε η επιλογή των συνομιλητών εκ μέρους του Πλάτωνα ταυτόχρονα

σημαίνει ότι ο φιλόσοφος γνώριζε την ανθρώπινη αδυναμία του ενός και μόνο

νου να συλλάβει συνολικά την όλη αλήθεια και ότι ο κάθε νους έχει τη δυνα-

τότητα να συλλαμβάνει μόνο μέρος αυτής, ανάλογα με τη φύση και τις εμπει-

ρίες της κάθε προσωπικότητας.

Βεβαίως από αυτούς τους διαλόγους και προκειμένου να εξυπηρετήσουν

το σκοπό τους, εξυπακούεται και θεωρείται αυτονόητο ότι ο κάθε συνομιλητής,

για να είναι αληθινός μέτοχος του διαλόγου, οφείλει να εγκαταλείπει τις προ-

σωπικές του ακαμψίες και να είναι και ό ίδιος διαλεκτικός, αποδεχόμενος τον
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ορθότερο λόγο των άλλων συνομιλητών του ή την ορθότητα του συμπεράσματος

στο οποίο ο διάλογος καταλήγει.

Ειδάλλως, όπως και ο ίδιος λέει: η διαφωνία στους διαλόγους είναι έργο

αφρόνων ανθρώπων.

Απεναντίας όμως ένας κανονικός διάλογος καλλιεργεί τη φιλία και την ενό-

τητα μεταξύ των συνομιλητών, παρέχοντας συγχρόνως την ικανοποίηση στον

καθένα για τη συμμετοχή του στην αποκάλυψη της αλήθειας, ή τη λήψη σωστών

αποφάσεων, όπως  προκύπτουν από αυτόν τον διάλογο.

Χάριν αυτών των ευεργετημάτων του διαλόγου, ο Πλάτων κατακρίνει τους

προσωκρατικούς φυσικούς φιλοσόφους διότι στις διδασκαλίες τους χρησιμο-

ποιούν κατά τρόπο δογματικό και αριστοκρατικό τον μονόλογο9.

Θέση και πρακτική σε όλα τα έργα του, που αποκαλύπτουν μεν ότι η δια-

λεκτική του αποτελεί μία εξελικτική συνέχεια της «μαιευτικής» μεθόδου του

δασκάλου του Σωκράτη, αλλά συγχρόνως είναι καθαρά αποδεικτική της ανοι-

κτής δημοκρατικής συνείδησης του Πλάτωνα, ανεξαρτήτως των πολιτικών του

φιλοσοφικών θέσεων τις οποίες εξέφρασε στη πορεία της ζωής του χάριν μίας

αρμονικής πολιτείας και βέβαια περιορισμένες –αν όχι αβάσιμες– είναι και οι

κριτικές του σύγχρονου φιλόσοφου Καρλ Πόπερ, ο οποίος τον παρουσιάζει ως

«κλειστό» φιλόσοφο10.

Επίσης αυτή τη βαθειά δημοκρατική συνείδηση αποκαλύπτει ο Πλάτων

όταν θεωρεί και συνιστά την διαλεκτική ως την πλέον κατάλληλη μέθοδο και

στην παιδεία, προφανώς ως καλύτερο εργαλείο για την καλλιέργεια της νόη-

σης, για τη ψυχική ικανοποίηση των μαθητών στην παραγωγή γνώσης, αλλά

ταυτόχρονα και για την καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης στους μα-

θητές11.

Η τέχνη όμως της Πλατωνικής διαλεκτικής, όπως καθαρά φαίνεται μέσα

από τους διαλόγους του, κινείται προς δύο κατευθύνσεις μεθοδολογίας, προς

την επαγωγική συνθετική διαδικασία και προς την παραγωγική διαιρετική,

προκειμένου να προσδιορισθεί η ουσία ενός θέματος, με προτίμηση του Πλά-

τωνα, όπως είδαμε, στην διαιρετική μεθοδολογία έρευνας.

Αυτή όμως την αρχή και την τέχνη της διαλεκτικής, ως κατ’ εξοχή μεθοδο-

λογία η οποία αναλύει και εκτιμά παράγοντες και συνθέτει συμπεράσματα

προς αποκάλυψη της αλήθειας πέραν της εμπειρίας και πρακτικής για τη λήψη

ορθών αποφάσεων, ο Πλάτων διαχωρίζει από τη ρητορική, την οποία θεωρεί

ως τέχνη του λόγου μόνο για να πείθει.

Χαρακτηρίζει «βασιλικούς άνδρες» τους ρήτορες, αλλά δεν θεωρεί αυτούς

επιστήμονες, οι οποίοι ερευνούν τα θέματα διαλεκτικά12.

Χαρακτηρισμός ο οποίος δηλώνει συγχρόνως τη ξεχωριστή αξία της ρητο-
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ρικής ως τέχνη του λόγου και η οποία απαραίτητα πρέπει να συνοδεύει και τη

διαλεκτική προκειμένου να μεταδίδει την αλήθεια, η οποία προέκυψε από την

έρευνά της, αν και κατά τον Πλάτωνα, όπως φαίνεται από τα λεγόμενα του, η

αλήθεια αυτή καθαυτή έχει την ικανότητα να πείθει.

Θέτει όμως σε κάποια ξεχωριστή θέση τη ρητορική από τη διαλεκτική, διότι

προφανώς θεωρεί αυτή να ασχολείται με τα φαινόμενα επιφανειακά πράγματα

και όχι με την ουσία αυτών, καθόσον το κύριο ενδιαφέρον της ρητορικής είναι

πώς θα πεισθούν οι άλλοι.

Επομένως, κατά τον Πλάτωνα, η ρητορική κινείται στο ευλογοφανές και

όχι στο αληθινό, όπως συμβαίνει με τη διαλεκτική13.

Έτσι, σαν κατάληξη, σύμφωνα με τις Πλατωνικές απόψεις, μπορούμε να

ισχυρισθούμε ότι ένας ηγέτης πρέπει να αποφασίζει ως ένας διαλεκτικός επι-

στήμονας και ως ένας ρήτορας να πείθει τους άλλους για την ορθότητα της

απόφασής του.

Επί πλέον δε, για την ικανότητα του ηγέτη ο Πλάτων θα πει: «εάν κάποιος

άλλος δύναται να αντιλαμβάνεται το πράγμα και ως σύνολο και αναλυμένο

στα μέρη του, τον ακολουθώ κατά πόδας στα ίχνη του σαν να ήταν Θεός»14.

4.   Το Μέτρον

Συνέπεια της διαλεκτικής αρχής και τέχνης θα μπορούσαμε να πούμε ότι

είναι αυτή του μέτρου, προκειμένου οι αποφάσεις του ηγέτη να εξασφαλίζουν

και να διατηρούν την αρμονία και την ενότητα σε άνισες και αντιτιθέμενες κα-

ταστάσεις μέσα στη πόλη ή και σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα την

οποία διοικούν, για να μη καταστραφεί ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο από

αυτές τις καταστάσεις.

Έργο πολύ δύσκολο κατά τον Πλάτωνα, να βρεθεί το μέτρο ανάμεσα στις

αντιτιθέμενες συνθήκες γι’ αυτό και παρομοιάζει την ανεύρεση και την εφαρ-

μογή αυτής της αρχής με την υφαντική τέχνη, του στημονιού και του υφαδιού15.

Διότι, όπως θα επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο Ηράκλειτος, κάθε αλαζονική

υπέρβαση των ορίων του μέτρου και των ηθικών αξιών δεν αποτελεί μόνον

ύβριν, αλλά θεωρείται και μεγάλη πηγή διαταραχής του πολιτικού βίου και,

εάν ήθελε συμβεί κάτι τέτοιο, θα τρέχουμε να τη σβήσουμε περισσότερο από

ότι σε μία πυρκαγιά16.

Με ανάλογο πνεύμα και πολύ έντονα μάλιστα θα μιλήσει για την αξία του

μέτρου και της μεσότητας ο Δημόκριτος, χάριν της κοινωνικής ισορροπίας,

αλλά και της ευδαιμονίας του ιδίου ανθρώπου, αποφεύγοντας να επιδιώκει

την απόκτηση αγαθών πέραν από τις δυνατότητές του17.

Την αξία της μεσότητας θα επαναλάβει επίσης ο Αριστοτέλης, μαθητής του
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Πλάτωνα, ο οποίος θα ορίσει αυτή ως μέτρο σε κάθε υπέρβαση και έλλειψη,

τόσο στις πολιτικές πράξεις των αρχόντων, όσο και στις ηθικές πράξεις κάθε

ανθρώπου χάριν της ευδαιμονίας του και την οποία θα επιτύχει όταν η αρχή

της μεσότητας στους λόγους και στις πράξεις μας γίνει καθημερινή συνή-

θεια18.

Αλλά για να δοθεί η απάντηση του μέτρου, θα πει ο Πλάτων, πρέπει πρώτα-

πρώτα να εξετασθεί, έστω και γενικά, η σχέση της υπερβολής και της έλλειψης,

έτσι ώστε να μπορούμε να επαινούμε για την ορθότητα του μέτρου και να κα-

τακρίνουμε την υπερβολή ή το αντίθετό της.

Πάλι όμως, για να συμβεί αυτό, δεν πρέπει να αρκούμαστε απλώς στη σύγ-

κριση των σχέσεων μεταξύ των μεγεθών των πραγμάτων, ποιο είναι μεγαλύ-

τερο και ποιο το μικρότερο, αλλά η σύγκριση και των δύο πρέπει να γίνεται

ως προς την ουσία η οποία προσδιορίζει το μέτρο της σύγκρισης.

Αυτή η ως προς την ουσία του μέτρου σύγκριση των πραγμάτων, φαίνεται

ότι αποτελεί και φυσικό νόμο.

Έτσι, εκείνο το πράγμα το οποίο ξεπερνά τη φύση του μέτρου, είτε στη συ-

νομιλία μας είτε στις πράξεις μας, είναι η καλύτερη σύγκριση η οποία δείχνει

καλύτερα τη διαφορά μεταξύ των αγαθών και των κακών πραγμάτων.

Να γιατί όλες οι τέχνες και οι επιστήμες αυτού του είδους, δηλαδή του

λόγου και της πράξης, θεωρούνται ότι προσέχουν το περισσότερο και το λιγό-

τερο από το μέτρο, όχι ως κάτι το οποίο δεν υπάρχει, αλλά ως μία αυστηρή

πραγματικότητα, η οποία προστατεύει τα λόγια και τις πράξεις μας, με αποτέ-

λεσμα κατ’ αυτό τον τρόπο η αρχή του μέτρου να σώζεται και να εφαρμόζεται

ώστε οι τέχνες με τις επιστήμες να απεργάζονται έργα καλά και αγαθά.

Χάριν λοιπόν, των καλών και αγαθών έργων, τα οποία είναι και η ουσία

του μέτρου, πρέπει υποχρεωτικά η υπερβολή και η έλλειψη, το μεγαλύτερο και

το μικρότερο και όλα τα παρόμοια μεγέθη, να γίνουν σύμμετρα, όχι μόνο με-

ταξύ τους, αλλά επίσης και ως προς το μέτρο το οποίο εκφράζει την δική τους

κανονικότητα.

Έργο πολύ δύσκολο και κοπιαστικό, λέγει ο Πλάτων, αλλά είναι αναγκαίο

και δίκαιο να τίθεται αυτή η αρχή του μέτρου, για να μας δείξει ποια είναι η

καθαυτή ακρίβεια.

Τη ξεχωριστή αυτή τεχνική για την ανεύρεση του μέτρου ο Πλάτων αναγά-

γει στη μετρητική η οποία δύναται να έχει εφαρμογή σε όλες τις επιστήμες και

τέχνες.

Συνίσταται δε αυτή στη συνεχή διαίρεση των ανομοίων ειδών και πραγμά-

των μέχρι να κλείσει μέσα σε μία ομοιότητα όλα τα συγγενή στοιχεία και συμ-

περιλάβει αυτά στην ουσία ενός είδους, η οποία θα αποτελεί και το μέτρο
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σύγκρισης των διαφόρων μεγεθών μεταξύ τους19.

Αυτή η μετρητική τέχνη του Πλάτωνα χρησιμοποιείται σήμερα από τις Ένο-

πλες Δυνάμεις στις εκτιμήσεις των καταστάσεων των πολεμικών επιχειρήσεων

προκειμένου να ληφθεί η ορθή απόφαση, διαιρώντας και συγκρίνοντας όλους

τους παράγοντες τόσο μεταξύ τους, όσο και ως προς το μέτρο που εκφράζουν

οι δικές μας δυνατότητες.

Αλλά αυτή η ίδια αρχή αποτελεί και τη μεθοδολογία για όλες τις άλλες επι-

στήμες και τέχνες, όπως λέει ο Πλάτων, προκειμένου να ληφθεί η σωστή από-

φαση τόσον από τον ηγέτη, όσο και από τον επιστήμονα για οποιοδήποτε άλλο

θέμα.

Αυτή η μεσότητα αποδίδεται και από το διάγραμμα του διοικητικού πλέγ-

ματος των ερευνητών της πολιτείας του Οχάϊο Robert Blake και Jane Mouton,

το οποίο προέκυψε ύστερα από έρευνες και μελέτες επιβεβαιώνοντας τις φι-

λοσοφικές απόψεις του Πλάτωνα τόσο για όσα περί της υφαντικής τέχνης, όσο

και περί μεσότητας μεταξύ αντιτιθεμένων παραγόντων και καταστάσεων, που

λέει ο φιλόσοφος20.

Τέλος, από όσα περί της αρχής του μέτρου αναφέρθηκαν, για την επιτυχία

της όλες οι αρετές του ηγέτη έχουν τη δικιά τους συμμετοχή, κυρίως όμως ται-

ριάζει η αρχή της σωφροσύνης, ως η πλέον κατάλληλη για την εξασφάλιση της

αρμονίας στο κοινωνικό σύνολο σε αντιτιθέμενες καταστάσεις και η οποία μπο-

ρεί να συμβεί από μία καλή της αρχής του μέτρου διακυβέρνηση.

5.    Η Ενότητα

Κυρίως όμως η αρμονία στην κοινωνία επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια

της ενότητας μεταξύ των πολιτών εκ μέρους των ηγετών.

Αλλά εκτός από αρχή, η ενότητα αναδεικνύεται και ως ένας από τους βα-

σικούς σκοπούς της ηγεσίας για την επιτυχία του οποίου ο Πλάτων πάλι συνι-

στά την ίδια, όπως και για τις άλλες αρχές της ηγεσίας, την τέχνη του στημονιού

και υφαδιού, μέσω των οποίων υφαίνεται το ύφασμα σε ένα ενιαίο δημιούρ-

γημα, όσο διαφορετικά και αν είναι τα συμπλεκόμενα στοιχεία του υφάσμα-

τος.

Πρέπει όμως να τονιστεί ότι, πέραν των άλλων διοικητικών πράξεων, η ενό-

τητα των πολιτών κατ’ αρχήν απορρέει από το ήθος της προσωπικότητας αυτού

του ίδιου του ηγέτη, το οποίον, κατά τον Πλάτωνα, χαρακτηρίζεται από τις θε-

μελιώδεις αρετές: της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και της αν-

δρείας21.

Αλλά παράλληλα με το χάρισμα των αρετών ο ηγέτης πρέπει να έχει μία

πλούσια μόρφωση σε όλο το φάσμα των επιστημών και κυρίως στις ανθρωπι-
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στικές επιστήμες ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, ώστε να μπορεί να απευθύ-

νεται κατά τον αρμόζοντα τρόπο στο νου και στη ψυχή των πολιτών συμφιλιώ-

νοντας αυτούς, σύμφωνα με την τέχνη της υφαντικής του Πλάτωνα.

Εάν όμως η παιδεία έχει μεγάλη αξία για τον ηγέτη, ακόμα μεγαλύτερη ση-

μασία  έχει  για τους ίδιους  τους πολίτες χάριν της μεταξύ τους ενότητας, διότι

μόνον αυτή με τη βοήθεια της μουσικής έχει το προνόμιο της δύναμης να εντυ-

πώνει τη συμφιλιωτική συνείδηση στους πολίτες, λαμβάνοντας την κατάλληλη

γι’ αυτό το σκοπό αγωγή.

Θεωρεί βέβαια ο Πλάτων βασικό παράγοντα για την ενότητα των πολιτών

την κατάλληλη αγωγή αυτών, αλλά δεν διαφεύγει της προσοχής του η ποιότητα

των φιλικών δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων, παρατηρώντας

ότι οι φιλικοί δεσμοί ανάμεσα στους κακούς, αλλά και μεταξύ κακών και αγα-

θών, δεν είναι σταθεροί.

Οπότε σε αυτούς του κακούς πολίτες είναι αμφίβολα και τα αποτελέσματα

της κατάλληλης αγωγής και προκύπτει η ανάγκη εφαρμογής των νόμων, προ-

κειμένου από το φόβο των συνεπειών αυτών να διατηρείται η κοινωνική γα-

λήνη, όπως φαίνεται από τη νομολογία του.

Ενώ απεναντίας δεν έχουν ανάγκη της επίβλεψης των νόμων οι αγαθοί

χαρακτήρες, στους οποίους η ευγένεια είναι έμφυτη και συμπληρώνεται με

την κατάλληλη αγωγή, οι φιλικοί δεσμοί παραμένουν σταθεροί ανάμεσα σε αυ-

τούς τους ανθρώπους.

Αλλά εάν πρόκειται για ενάρετους ανθρώπους, όσον ανόμοιοι και αν είναι

στο χαρακτήρα τους και όσον αντίθετες τάσεις και ιδεολογίες αν έχουν μεταξύ

τους, ο σύνδεσμος που τους ενώνει είναι θειότερος, από αυτόν μεταξύ των φαύ-

λων, θα πει ο Πλάτων22.

Προφανώς υπ’ αυτή την έννοια της ανάπτυξης φιλικών δεσμών, έστω και

αν είναι αντίθετα κατά τα άλλα, δέχεται και ο Ηράκλειτος την ενότητα των αν-

τιθέτων, που φέρουν αρμονία στη φύση, αλλά και στην κοινωνία, ενώ κυρίως,

όπως είναι γνωστό, τα αντίθετα κατά τον Ηράκλειτο μόνο συγκρούσεις και πο-

λέμους προκαλούν23.

Με το αυτό πνεύμα και ο Αριστοτέλης αποφθεγματικά θα πει ότι: «Το

όμοιο τέρπει και το ανόμοιο συμπληρώνει», ανάμεσα στις διανθρώπινες σχέ-

σεις24.

Ανεξάρτητα όμως από την ανάλυση του Πλάτωνα για την ανάπτυξη και τη

διατήρηση των φιλικών δεσμών μεταξύ των κακών και αγαθών, μεταξύ των ευ-

γενών και των αγενών πολιτών, υποχρέωση του ηγέτη είναι, χρησιμοποιώντας

όλη τη δύναμη της τέχνης του, να διατηρεί σε ενότητα αυτά τα αντίθετα στοιχεία

χάριν της ευδαιμονίας όλου του κοινωνικού συνόλου.
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Αυτή την ενότητα μέσα στην πόλη ο Πλάτων δεν την εξασφαλίζει με την

κοινοκτημοσύνη των αγαθών, όπως έχει παρεξηγηθεί, αλλά αυτή επιτυγχάνεται

με τη φυσική αρχή της δικαιοσύνης.

Και ως τέτοια ο Πλάτων θεωρεί την ενασχόληση του κάθε πολίτη μέσα

στην πόλη με ένα μόνο επάγγελμα, αυτό για το οποίο η φύση του έχει δώσει

την πιο μεγάλη επιτηδειότητα, αυτό δηλαδή το οποίο του ταιριάζει στη φύση

και επομένως του ανήκει.

Ακόμα δίκαιο είναι να κοιτάζει ο καθένας τη δική του δουλειά και να μην

ανακατεύεται σε πολλές άλλες.

Επομένως κάθε εκτροπή και υπέρβαση από αυτή την αρχή της δικαιοσύνης

θεωρείται από τον Πλάτωνα μεγίστη βλάβη για την πόλη και ορθά δύναται να

χαρακτηρισθεί ως κακουργία υψίστου βαθμού σε βάρος της ενότητας των πο-

λιτών μέσα στην πόλη.

Ο συντονισμός όμως να ασχολείται ο καθένας στην πόλη με το επάγγελμα

που ταιριάζει στη φυσική του επιτηδειότητα, αρχή η οποία σήμερα αποτελεί

τη σύγχρονη σχολή ψυχολογίας του Καρόλου Γιούνγκ, ανήκει στον κάθε ηγέτη

και ιδιαίτερα στην πολιτεία με την εφαρμογή του επαγγελματικού προσανα-

τολισμού.

Μία αρχή από την οποία ο κάθε πολίτης θα αισθάνεται ικανοποιημένος,

αλλά και στην πολιτεία θα υπάρχει πρόοδος, ευημερία και επί πλέον θα δια-

τηρείται η αρμονία και η ενότητα στο σύνολο της κοινωνίας.

Δικαίως αυτή τη λειτουργία της αρχής της δικαιοσύνης για την κοινωνία

παρομοιάζει ο Πλάτων σε προσωπικό επίπεδο με τη διαιρετότητα της ψυχής:

το επιθυμητικό, το θυμοειδές και το λογικό, όταν η κάθε λειτουργία έχει το

δικό της ρόλο, πλην όμως συντονίζονται από το λογικό, ώστε η κάθε προσωπι-

κότητα να παρουσιάζει αρμονικά την ενιαία ενότητά της ως οντότητα25.

Αλλά εάν για τον Πλάτωνα η αρχή της δικαιοσύνης, ως ανωτέρω, εξασφα-

λίζει την ενότητα των πολιτών και την αρμονία μέσα στην πόλη, για τον Αρι-

στοτέλη αυτά τα αγαθά της κοινωνίας επιτυγχάνονται περισσότερο με τη

φιλία, διότι αυτή είναι συγγενέστερη με την ομόνοια και εχθρικότερη προς

τη διχόνοια, ενώ σήμερα δυστυχώς μετριέται ως πολιτικό πλεονέκτημα η πό-

λωση μεταξύ των κομμάτων 26.

Την αξία καλλιέργειας της φιλίας μεταξύ των πολιτών, χάριν της ενότητας

της κοινωνίας ως συνόλου, που περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι σή-

μερα αναγκαία, τονίστηκε, όπως είδαμε, από τον Πλάτωνα και ιδιαίτερα από

τον Αριστοτέλη, αλλά και πριν από αυτούς επίσης από τον Δημόκριτο χάριν

της κοινωνικής «ευεστούς».

Μεταξύ των άλλων για τη φιλία ο Δημόκριτος είπε επιγραμματικά: Η φιλία
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ενός συνετού ανθρώπου είναι πολύ καλύτερη από τη φιλία όλων μαζί των μη

συνετών και ότι η μετά των φαύλων συναναστροφή  πολλαπλασιάζει την προς

την κακία φυσική προδιάθεση των ανθρώπων.

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο ίδιος, όπως και ο Πλάτων, χάριν επίσης της κοι-

νωνικής «ευεστούς» θεωρεί απαραίτητη την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών,

αλλά και τη μόρφωσή τους για να μη πολλαπλασιάζεται η προς την κακία φυ-

σική προδιάθεση των ανθρώπων, η οποία εκ του ασφαλούς οδηγεί στην κατα-

στροφή της κοινωνικής αρμονίας και ενότητας27.

Όπως είδαμε, μεγάλη είναι η σημασία η οποία από τους φιλοσόφους προσ-

δίδεται στην αξία της ενότητας στην πόλη, έτσι ώστε τελικά ο Πλάτων διερω-

τώμενος να πει: τι τέλος πάντων μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως μέγιστο

αγαθό σχετικά με την οργάνωση και τους στόχους μίας πόλης και ποιο ως μέ-

γιστο κακό;

Γνωρίζουμε λοιπόν να υπάρχει κανένα μεγαλύτερο για την πόλη και την

κοινωνία της κακό από εκείνο που την διασπά και από μία που είναι την κάνει

πολλά κομμάτια ή μεγαλύτερο αγαθό από εκείνο που τη δένει μαζί και την

κάνει μία28;

6.    Πρωτοβουλία και Νόμος

Το αντιφατικό αυτό διώνυμο των αρχών της ηγεσίας αφενός μεν της ανά-

πτυξης πρωτοβουλίας εκ μέρους του ηγέτη και αφετέρου της πειθαρχίας αυτού

στους νόμους, θα επιδιωχθεί να παρουσιασθεί ακολουθώντας για το θέμα αυτό

το εξελικτικό σκεπτικό του Πλάτωνα στο έργο του «Πολιτικός» σε ελεύθερη

απόδοσή του.

Εισέρχεται λοιπόν ο Πλάτων στην ανάπτυξη των σκέψεών του αναγνωρί-

ζοντας ότι η επιστήμη διακυβέρνησης των ανθρώπων είναι η πλέον δύσκολη

και συγχρόνως η πλέον σημαντική που μπορεί κάποιος να αποκτήσει.

Και με αυτό το δεδομένο αρχίζει να ερευνά το θέμα διερωτώμενος μήπως

δεν χρειάζονται να υπάρχουν οι νόμοι και είναι προτιμότερο να άρχει μόνον

ο ενάρετος και επιστήμονας άρχοντας.

Ως παράδειγμα της ορθότητας αυτού του ισχυρισμού επικαλείται τους για-

τρούς οι οποίοι εκδίδουν συνταγές για να θεραπεύσουν τους ασθενείς τους,

βασιζόμενοι στην επιστήμη τους και μόνον, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν ή όχι

νόμοι, εάν είναι πλούσιοι ή φτωχοί οι ασθενείς τους, θεραπεύοντας μάλιστα

αυτούς αδιακρίτως είτε με τη θέλησή τους είτε χωρίς αυτή.

Ακόμα για τον ίδιο σκοπό επικαλείται το παράδειγμα του κυβερνήτη, ο

οποίος προσηλωμένος στο συμφέρον του πλοίου και των επιβατών του, έχοντας

την επιστήμη και την τέχνη του ως νόμο, χωρίς να υπάρχουν γραπτοί νόμοι,
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σώζει όλους αυτούς που διακινδυνεύουν μαζί του από την θαλασσοταραχή.

Ο Πλάτων καταλήγει στο πρώτο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο και απο-

κλειστικά σωστό μέσα στην πολιτεία να υπάρχουν αληθινοί και όχι φαινομε-

νικά  επιστήμονες   ως  άρχοντες, είτε άρχουν σύμφωνα  με τους νόμους ή χωρίς

νόμους, είτε με τη θέληση ή παρά τη θέληση των αρχομένων, είτε είναι φτωχοί,

είτε είναι πλούσιοι.

Με αυτές τις σκέψεις του ο Πλάτων μέχρις εδώ, έδειξε ότι θέτει τον ενά-

ρετο και επιστήμονα ηγέτη να έχει την πρωτοβουλία των αποφάσεών του, όχι

μόνο για εκείνα τα θέματα για τα οποία οι νόμοι απουσιάζουν, αλλά 

και γι’ αυτά που υπάρχουν νόμοι, αρκεί οι αποφάσεις τους να έχουν ευερ-

γετικά αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο.

Βέβαια ο Πλάτων δεν παύει να θεωρεί την ηγεσία του άρχοντα πολύ οδυ-

νηρή και τολμηρή χωρίς νόμους, αλλά το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και

αξίζει ακόμα περισσότερο να ερευνηθεί.

Στη συνέχεια της έρευνάς του για το ίδιο θέμα, επικαλείται το επιχείρημα

της ανομοιότητας των ανθρώπων και των περιπτώσεων των πράξεων αυτών,

ενώ ο νόμος ως ανθρώπινο έργο δεν μπορεί να έχει απόλυτο και διαχρονικό

χαρακτήρα, ώστε να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις και για όλους τους χρό-

νους.

Οπότε η τυφλή εφαρμογή αυτού του νόμου μοιάζει με τον αυθάδη και

αμαθή άνθρωπο ο οποίος δεν επιτρέπει σε κανένα να κάνει κάποιο ενάντιο

από αυτό που έχει αποφασίσει, ούτε επιτρέπει καμιά ερώτηση, ακόμα και αν

έχει να προτείνει κάτι το καλύτερο από την εντολή που αυτός έδωσε.

Αλλά και ο νομοθέτης είναι αδύνατον να κάθεται κάθε στιγμή κοντά σε

κάθε πολίτη και να του ορίζει ακριβώς τι οφείλει να κάνει, όσον άριστος επι-

στημονικά και αν είναι.

Ύστερα από αυτή τη δεύτερη έκθεση των απόψεών του, ο Πλάτων στο ερώ-

τημα για την αναγκαιότητα να υπάρχουν νόμοι, (όταν μάλιστα διαπιστώθηκε

ότι δεν είναι ένα τέλειο ανθρώπινο έργο), καταλήγει προοδευτικά στο άλλο

συμπέρασμα:

Ότι ο νομοθέτης θα θέσει και θα συντάξει εκείνους τους νόμους οι οποίοι

ταιριάζουν στην πλειονότητα των πολιτών και περιπτώσεων, ώστε συνολικά να

αφορούν και τον καθένα χωριστά και για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες

δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτούς τους γραπτούς νόμους, η αρχή της

δικαιοσύνης να επαφίεται στα αρχαία έθιμα των προγόνων, παραμένοντας έτσι

για αυτές τις άγραφες περιπτώσεις στην πρωτοβουλία του ενάρετου επιστή-

μονα ηγέτη.

Συνεχίζει την έρευνά του ο Πλάτων με το θέμα των πρωτοβουλιών εκ μέ-
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ρους του επιστήμονα ηγέτη, και θέτει εκείνη τη διάσταση του θέματος που

αφορά την αλλαγή των νόμων.

Εδώ επικαλείται το παράδειγμα των γιατρών, αλλά και των γυμναστών, οι

οποίοι με μόνη δύναμη την επιστήμη τους αλλάζουν τις συνταγές χάριν της βελ-

τίωσης της υγείας των ασθενών τους, μάλιστα ορισμένες φορές και χωρίς τη

θέλησή τους.

Ενώ όμως φέρει αυτό το παράδειγμα για τις αλλαγές των νόμων προς το

καλύτερο, συγχρόνως δηλώνει  ότι ούτε για αστείο να φανταστεί κάποιος ότι

μπορεί να συμβαίνει παρόμοια κατάσταση για τα νομοθετήματα, διότι η πλει-

ονότητα των πολιτών θέλει και τη δική τους συγκατάθεση για αυτές τις περι-

πτώσεις.

Αφού ο Πλάτων συνέκρινε και ζύγισε αμφότερες τις πλευρές του θέματος

της αλλαγής των νόμων, παραμένει στην αξία της πρωτοβουλίας του ηγέτη για

αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον θα φέρει δικαιότερους και ωφελιμότερους για

την κοινωνία νόμους, έστω και αν υποχρεωθεί να παραβεί τους γραπτούς νό-

μους και τα πάτρια έθιμα.

Μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά σε αυτές τις περιστάσεις ο ηγέτης δεν

θα κατηγορηθεί όμως ότι αδίκησε και ότι έκανε κακό στην κοινωνία.

Σε αυτή τη φάση για την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων καταλήγει λέ-

γοντας ότι οι σωστοί άρχοντες μπορούν να τα κάνουν όλα χωρίς να κινδυ-

νεύουν να πέσουν σε πλάνη, εφόσον μπορούν να φυλάγουν ένα μεγάλο

κανόνα:

Να απονέμουν σε κάθε ευκαιρία στου πολίτες τελειότατα δικαιοσύνη

με νου και επιστήμη και να είναι ικανοί να σώζουν αυτούς και να τους καθι-

στούν από χειρότερους καλύτερους.

Όπως φάνηκε καθαρά από όλες τις μέχρις εδώ έρευνες, ο Πλάτων απέ-

δειξε ότι προσδίδει πρωτεύουσα αξία στις πρωτοβουλίες του επιστήμονα και

ενάρετου ηγέτη, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν νόμοι, εφόσον βέβαια οι

πρωτοβουλίες του αυτές πρόκειται να κάνουν καλό στο κοινωνικό σύνολο.

Από το σημείο όμως αυτό η έρευνά του για την πρωτοβουλία και την πει-

θαρχία του ηγέτη στους νόμους παίρνει μία άλλη στροφή, προκειμένου να

καταλήξει στο τελικό και οριστικό του συμπέρασμα, το οποίο αφορά και την

πειθαρχία όλων στους ισχύοντες νόμους.

Η στροφή αυτή των σκέψεών του αρχίζει με τις αμφιβολίες του κατά πόσον

υπάρχει αυτός ο τέλειος ηγέτης, ο οποίος να διαθέτει όλα αυτά τα θεϊκά χαρί-

σματα.

Αλλά και επειδή οι γιατροί μπορούν να φθάσουν στο σημείο να φονεύουν

ακόμα και τους ασθενείς τους για να πάρουν χρήματα, οι δε κυβερνήτες πλοίων
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επίσης να μηχανεύονται διάφορους δόλους και να διαπράττουν κακουργήματα

με τα ίδια κίνητρα, ακόμα και οι άρχοντες για να μην εκτρέπονται κάνοντας

κακό αντί του καλού στην πόλη, ως επίσης και οι δάσκαλοι που διδάσκουν να

μη περιφρονούν τους νόμους, πρέπει, λέει ο Πλάτων, να θεσπισθούν νόμοι, οι

οποίοι θα υπαγορεύουν τις υποχρεώσεις τους και όποιος παραβαίνει αυτούς

να τιμωρείται με βαρύτατες ποινές και πρόστιμα.

Στη σύνταξη αυτή των νόμων συμμετέχουν όλες οι επαγγελματικές  ομά-

δες,   ώστε   οι   νόμοι  να  είναι  δικαιότεροι και ωφελιμότεροι για το κοινω-

νικό σύνολο και οι άρχοντες να εκλέγονται ή να κληρώνονται από όλες τις

κοινωνικές ομάδες χωρίς διαχωρισμούς, εισάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ο

Πλάτων στον «Πολιτικό» του όσο το δυνατό δικαιότερες αρχές λειτουργίας

μιας ευνομούμενης Δημοκρατίας.

Συνεχίζοντας δε ο Πλάτων το σκεπτικό του σε αυτή την τελική στροφή των

απόψεών του για την πειθαρχία στους νόμους, λέγει: ότι εάν πρώτο μέλημα

του νομοθέτη είναι η σύνταξη αρίστων νόμων, το δεύτερο, μετά από αυτό,

το οποίο έχει να κάνει, είναι να επαγρυπνά ώστε να μην αφήνει μήτε ένα

άτομο μήτε ένα πλήθος να πράττει οτιδήποτε ενάντια στους νόμους, που

έχουν συνταχθεί, όπως είδαμε, κατά τον πλέον δίκαιο τρόπο από όλες τις επαγ-

γελματικές ομάδες.

Ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία ο νόμος θεωρείται απαρχαι-

ωμένος και ξεπερασμένος από τα πράγματα, δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με την

τελική θέση του Πλάτωνα, ούτε ο άρχοντας να παραβαίνει αυτόν, διότι η ζημιά

η οποία προκαλείται στο κοινωνικό σύνολο είναι μεγαλύτερη από αυτή η

οποία συμβαίνει με την ισχύ του παλαιού νόμου29.

Παράδειγμα ιστορικό αφοσίωσης στους νόμους αποτελεί η αποδοχή της

άδικης καταδίκης του σε θάνατο εκ μέρους του δασκάλου του Σωκράτη, ο

οποίος δεν διέφυγε αυτόν παρά τις προτροπές των μαθητών του, διότι αισθα-

νόταν χρέος να πειθαρχήσει στους νόμους, όσον άδικοι και αν ήταν και αφο-

ρούσαν την ίδια τη ζωή του, εφόσον δεν συνετέλεσε και ο ίδιος εγκαίρως στη

δικαιότερη αλλαγή τους30.

Ο Πλάτων και στο καταληκτικό της ζωής του έργο, τους «Νόμους», παρα-

μένει σταθερός στις προηγούμενες τελικές θέσεις του για την αφοσίωση στους

νόμους, καθιστώντας αυτούς ισχυρότερους από τους άρχοντες και από αυτούς

πλέον εξαρτά τη σωτηρία ή την καταστροφή της πολιτείας και της κοινωνίας

γενικότερα.

Καταλήγει πλέον στο οριστικό του συμπέρασμα ότι όταν στην πολιτεία

οι άρχοντες πειθαρχούν στους νόμους και οι νόμοι είναι κυρίαρχοι των αρ-

χόντων, οι δε άρχοντες δούλοι των νόμων, τότε στην πολιτεία και στην κοι-
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νωνία όλη έρχονται όλα τα αγαθά του Θεού31.

Αλλά παραλλήλως αναγνωρίζει και την αναγκαιότητα να συμπληρώνονται

και να εκσυγχρονίζονται οι νόμοι, προκειμένου αυτοί πάντοτε να είναι χρήσι-

μοι στην κοινωνία και να μη γίνονται οι νόμοι αιτία στάσεων και καταστροφών

στην πόλη.

Γι’ αυτούς του λόγους επιβάλλεται, κατά τον Πλάτωνα, οι αλλαγές στους

νόμους, όσο δύσκολο και αν είναι για τους άρχοντες-ηγέτες αυτό το έργο32.

Από όλες αυτές τις θέσεις του, για την αυθεντία σύνταξης και εφαρμογής

των νόμων, όσο και για τις αλλαγές αυτών, αποδεικνύεται ότι ο Πλάτων υπήρξε

ένας εξελικτικός και «ανοικτός», και όχι ένας «κλειστός» φιλόσοφος, όπως

θέλει να παρουσιάσει αυτόν ο σύγχρονος φιλόσοφος Καρλ Πόπερ, παρουσιά-

ζοντας επιλεκτικά ορισμένες απόψεις του μόνο από το έργο του η «Πολιτεία».

Σε κάθε εποχή η κυρίαρχη συνείδησή του ήταν η σωτηρία της πόλης και η

ενότητα της κοινωνίας33.

Αυτή η εξελικτική πορεία των σκέψεών του μεταξύ των πρωτοβουλιών και

της απόλυτης πειθαρχίας στους νόμους, φάνηκε και στην παραπάνω συνοπτική

έκθεση των απόψεών του από την έρευνά του για το θέμα αυτό στο έργο του

ο «Πολιτικός» και στο οποίο ναι μεν καταλήγει οριστικά στο συμπέρασμα

της απόλυτης εφαρμογής των νόμων σε άρχοντες και απλούς πολίτες, πλην

όμως δεν παύει να είναι καταγεγραμμένες με ισχυρή επιχειρηματολογία και η

αξία των πρωτοβουλιών εκ μέρους του επιστήμονα ενάρετου πολιτικού ηγέτη,

εφόσον αυτές πρόκειται να ωφελήσουν την κοινωνία.

Μία πρωτοβουλία την οποία δείχνει να σέβεται και ο Αριστοτέλης, ο

οποίος αν και υποστηρίζει και αυτός την απόλυτη εφαρμογή των νόμων, εισάγει

όμως την αρχή της επιείκιας για ελάχιστες και ορισμένες περιπτώσεις και για

τις οποίες βέβαια το επιεικές είναι υπέρτερον του δικαίου, διότι ο νόμος έχει

γενικές διατάξεις34.

Αρχή της επιείκιας, η οποία έχει και σήμερα εφαρμογή στην απόδοση της

δικαιοσύνης, όπως εξακολουθεί να ισχύει και η αρχή της πρωτοβουλίας εντός

όμως των πλαισίων της πειθαρχίας στους νόμους και στους κανόνες  λειτουρ-

γίας της ευνομούμενης κοινωνίας.

Έτσι σύμφωνα με τη στρατιωτική αντίληψη, ως πρωτοβουλίες του ηγέτη

θεωρούνται εκείνες οι πράξεις του οι οποίες δεν καθορίζονται από τους νόμους

και τις διαταγές, αλλά απορρέουν από το προς εκτέλεση έργο του ηγέτη και

είναι σύμφωνες με το πνεύμα των νόμων και των διαταγών.

Η πρωτοβουλία καλλιεργείται ως αρετή στους ηγέτες, πλην όμως απαιτείται

από αυτούς να έχουν εφευρετικότητα, προβλεπτικότητα και τόλμη, προσόντα

ανάλογα με αυτά τα οποία ο Πλάτων πρεσβεύει για τον επιστήμονα και ενά-
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ρετο άρχοντα γι’ αυτές τις περιπτώσεις της πρωτοβουλίας.

Απεναντίας στην παιδεία των στρατιωτικών ηγετών τονίζεται με έμφαση

ότι η αδράνεια και η απραξία λόγω έλλειψης νόμων και διαταγών δεν δικαιο-

λογούνται για τον ηγέτη35.

Έτσι  λοιπόν  σήμερα  οποιοσδήποτε  λειτουργός  της  πολιτείας  και ιδιαί-

τερα οι ηγέτες αυτής, καλούνται στα καθήκοντά τους να εφαρμόζουν αυτό  το

διώνυμο  της αρχής, αφενός  μεν της  απόλυτης  πειθαρχίας προς 

στους ισχύοντας νόμους και αφετέρου της ανάπτυξης πρωτοβουλιών εκεί

που ο νόμος δεν προβλέπει για κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου η πολιτεία

και γενικότερα η κοινωνία να λειτουργεί ομαλά, αρμονικά και προοδευτικά,

χωρίς τριβές, εμπόδια και οπισθοδρομήσεις.

Όσον όμως και αν είναι διακριτά τα όρια μεταξύ της πειθαρχίας και της

πρωτοβουλίας, δεν παύει να εμπεριέχουν ασάφεια, ώστε ορθά θα μπορούσαν

να χαρακτηρισθούν ως αντιφατικές αρχές και δικαίως η αξία ενός ηγέτη κρί-

νεται σε αυτές τις οριακές θέσεις, όταν ενεργεί όχι προς ίδιον όφελος, αλλά

προς όφελος της πόλης, όπως ο Πλάτων έλεγε και ως εξ αυτού η απόφαση του

ηγέτη σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτεί επιστήμη και αρετές.

Τέλος, ιδιαίτερα ασχοληθείς ο Πλάτων με την πολιτική φιλοσοφία, κατ΄

εξοχήν επιστήμη της ηγεσίας, δεν παύει σε όλα τα παρόμοια έργα του να το-

νίζει με έμφαση για την αρμονική λειτουργία της πόλης, αφενός την αξία των

αρίστων νόμων οι οποίοι να αποβλέπουν στο καλό και μόνο του κοινωνικού

συνόλου και αφετέρου στην επιλογή και στην εκλογή των κατάλληλων επιστη-

μόνων και ενάρετων αρχηγών, οι οποίοι να διακατέχονται από τη συνείδηση

και μόνο προσφοράς προς την κοινωνία και όχι προς εξυπηρέτηση προσωπι-

κών ωφελειών και επιδιώξεων, τότε λειτουργεί ομαλότερα και το διώνυμο των

αρχών της πρωτοβουλίας και της πειθαρχίας στους νόμους.

7.   Συγκρίσεις

Από όλη την παραπάνω διαδρομή στις Πλατωνικές αρχές ηγεσίας, τόσον

από αυτές του μέτρου και της διαλεκτικής, όσο και από τις άλλες της ενότητας

και της πειθαρχίας στους νόμους, διαφάνηκε καθαρά ότι όλες έχουν ως μονα-

δικό προσανατολισμό την «ευδαιμονία» των πολιτών και του κοινωνικού συ-

νόλου, με κυβερνήτη αυτής της πορείας τον επιστήμονα και ενάρετο ηγέτη, ο

οποίος με ξεχωριστή τέχνη εφαρμόζει τις αποφάσεις του.

Σε αυτό το ίδιο Πλατωνικό πνεύμα έχουν δομηθεί και οι σύγχρονες αρχές

και η  τέχνη ηγεσίας,  τις οποίες καλείται να εφαρμόζει και σήμερα επιτυχώς

ο επιστήμων ηγέτης, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει το έργο του και τις δυνατό-

τητες των πολιτών προς εκπλήρωση του έργου αυτού, χάριν της δικής τους ευη-
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μερίας.

Είναι ο ικανός εκείνος ηγέτης ο οποίος με τέχνη θα οργανώσει και θα κα-

τανείμει καταλλήλως το προς εκπλήρωση έργο της πολιτείας και ο οποίος  με

ξεχωριστή  διαλογική  επιτηδειότητα θα συνεργάζεται με τους 

πολίτες, ώστε με πνεύμα ενότητας, αισιοδοξίας και πειθαρχίας όλοι να ερ-

γάζονται για το καλό του κοινωνικού συνόλου36.

Εάν όμως οι σύγχρονες αρχές ηγεσίας, είναι μέσα στα ίδια πλαίσια της ηθι-

κής των Πλατωνικών αρχών, χάριν του καλού της κοινωνίας, δεν συμβαίνει το

ίδιο με τις αρχές του ηγεμόνα του Νίκολο Μακιαβέλι, οι οποίες διατυπώθηκαν

με αποκλειστική επιδίωξη την προσωπική ωφέλεια του ηγεμόνα.

Αξίζει να αναφερθούν ορισμένες από αυτές χάριν του λόγου το αληθές και

για τις οποίες ο Νίκολο Μακιαβέλι λέει:

Στο ζήτημα εάν ο ηγεμόνας θέλει να θεωρείται φιλεύσπλαχνος και όχι σκλη-

ρός, αν είναι καλύτερο να τον αγαπούν παρά να τον φοβούνται ή το αντίθετο,

η απάντηση είναι ότι θα ήθελε και το ένα και το άλλο, αλλά επειδή είναι δύσκολο

να συνδυασθούν αυτά μαζί, είναι πολύ πιο ασφαλές να τον φοβούνται παρά να

τον αγαπούν, όταν πρόκειται να στερηθεί το ένα από τα δύο.

Υπάρχουν δύο είδη αγώνα: ο ένας με τους νόμους, ο άλλος με τη δύναμη: ο

πρώτος ταιριάζει στον άνθρωπο, ο δεύτερος στα θηρία. 

Αλλά επειδή ο πρώτος πολλές φορές δεν φθάνει, χρειάζεται να καταφύγει

κανείς στο δεύτερο.

Γι’ αυτό ένας ηγεμόνας είναι απαραίτητο να ξέρει να χρησιμοποιεί και το

θηρίο και τον άνθρωπο.

Χρειάζεται να είναι αλεπού για να αναγνωρίζει τις παγίδες και λιοντάρι για

να τρομάζει τους λύκους37.

Από τα δύο αυτά παραδείγματα, αλλά και από όλους τους άλλους κώδικες

αρχών τους οποίους ο Νίκολο Μακιαβέλι άφησε στο ομώνυμο σύγγραμμά του

για τον ηγεμόνα, έδειξε καθαρά ότι αυτοί έχουν μόνον ωφελιμιστική ηθική, η

οποία αποβλέπει στο συμφέρον και μόνο του ηγεμόνα.

Όσο και αν έχουν κάποιον πραγματικό χαρακτήρα, είναι εντελώς αντίθε-

τες προς την ηθική αυτή των Πλατωνικών αρχών, οι οποίες εφαρμόζονται από

τον ενάρετο επιστήμονα ηγέτη και αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στην

προαγωγή και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Οι Μακιαβελικές αρχές είναι προσωρινές, δεν αντέχουν στο χρόνο και δι-

αιρούν την κοινωνία, ενώ οι Πλατωνικές εξελίσσουν, ενώνουν, ενδυναμώνουν

και διατηρούν σε ευημερία την κοινωνία.

Οι διανθρώπινες σχέσεις δεν καλλιεργούνται στη Μακιαβελική, αλλά στην

Πλατωνική ηθική των αρετών και της φιλίας μεταξύ των πολιτών.
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8.   Επίλογος

Οι αρχές και η τέχνη της ηγεσίας, ως καταστάλαγμα της ανθρώπινης εμ-

πειρίας, αποτελούν απαραίτητο και αναγκαίο συμπλήρωμα της φύσης των αρε-

τών του ηγέτη, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός στο έργο του επ’

ωφελεία της κοινωνίας.
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Ο Αξιωματικός κατά Πλάτωνα

1.   Γενικά

Στο σημαντικότερο έργο του ο Πλάτων, που είναι η “Πολιτεία” και πριν

φθάσει να εκθέσει σ’ αυτό τις φιλοσοφικές του απόψεις για τους φύλακες, δη-

λαδή τους Αξιωματικούς –όπως σήμερα θα λέγαμε– γίνεται διεξοδικότατος

διάλογος περί δικαιοσύνης.

Ο διάλογος αυτός καταλήγει στο γενικό συμπέρασμα ότι δικαιοσύνη είναι

να κάνει κάθε πολίτης αυτό το επάγγελμα στην πόλη, που από τη φύση του ται-

ριάζει, χωρίς να ασχολείται και με άλλα επαγγέλματα ταυτόχρονα.

Όλος αυτός ο λόγος περί δικαιοσύνης γίνεται προκειμένου ο Πλάτων να

μας παρουσιάσει τις επιλεκτικές θέσεις του περί των Φυλάκων –δηλαδή των

Αξιωματικών– με βασικό άξονα των επιδιώξεών του να συνθέσει τον Φιλό-

σοφο–Στρατηγό και εξ αυτού τον Φιλόσοφο–Άρχοντα της Πόλης1. 

Γι’ αυτό και στην μέχρι τότε οπλική και τακτική παιδεία των Φυλάκων προ-

σθέτει και πολυμερείς άλλες θεωρητικές γνώσεις, εμπλουτίζοντας τα φυσικά

χαρίσματα αυτών με την άριστη παιδεία, ώστε να καταστούν οι καλύτεροι στην

πόλη2.

Καιρός είναι να αφήσωμε τον ίδιο τον Πλάτωνα να ομιλήσει για τους Φύ-

λακες και ας επιτραπεί στον συντάκτη της εργασίας να χρησιμοποιεί τον Πλα-

τωνικό όρο Φύλακα, αντί του Αξιωματικού της σύγχρονης ορολογίας, χάριν

ακριβείας των κειμένων του Μεγάλου Φιλοσόφου.

2.   Σκοπός

Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται να φανεί η μοναδικότητα των Φυ-

λάκων ως κοινωνικής ομάδας, όπως είδε αυτήν ο Πλάτων και ν’ αφήσει τον

αναγνώστη να κάνει παραλληλισμούς με τη σύγχρονη πραγματικότητα των

Αξιωματικών.
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3.   Αναγκαιότητα Φυλάκων

Εφόσον υπάρχουν πόλεμοι, θα υπάρχουν και Φύλακες και κατά τον Πλά-

τωνα αιτίες πολέμου θεωρούνται αφενός μεν ο υπερπληθυσμός, διότι έτσι τα

αγαθά της γης αυτής δεν επαρκούν για τους ανθρώπους της, οι οποίοι  θα  πο-

λεμήσουν για ν’ αρπάξουν  επί  πλέον  κομμάτι γης από τη γειτονική χώρα και

αφετέρου αιτία πολέμου θεωρείται η απληστία των ανθρώπων ν’ αποκτήσουν

περισσότερα αγαθά3.

Βαθύτερη γενεσιουργός αιτία πολέμων κατά τον Πλάτωνα θεωρείται η

διαρκής ενδοψυχική διαπάλη, που συμβαίνει μέσα στον ίδιον τον εαυτό μας,

μεταξύ καλού και κακού και η οποία από τους εαυτούς μας επεκτείνεται στην

οικογένεια, στη κωμόπολη και σε ολόκληρη την πόλη.

Και αυτός ο πόλεμος είναι τόσον σκληρός ώστε, όταν νικάς τον (κακό)

εαυτό σου να θεωρείται πρώτη και αρίστη νίκη και απεναντίας όταν νικάσαι

από τον (κακό) εαυτό σου να είναι το χειρότερο και το πιο ατιμωτικό απ’ όλα4.

4.    Η Δύναμη της Πόλης

Ακόμα θα συνεχίσει ο Πλάτων να λέγει, ότι για να γίνει η πόλη μεγαλύ-

τερη δεν αρκεί η ολιγάριθμη αύξηση του πληθυσμού, αλλά χρειάζεται, την προ-

σθήκη ενός ολόκληρου στρατού ικανού να βγει έξω και να πολεμήσει με τους

επιδρομείς υπερασπίζοντας όλα τ’ αγαθά των πολιτών. 

Ανάλογα θα εκφρασθεί και ο Αριστοτέλης λέγοντας ότι θεωρούν μεγάλη

την πόλη η οποία έχει πολυάριθμους κατοίκους· αλλά είναι ορθότερο να απο-

βλέπουμε όχι στον αριθμό των κατοίκων, αλλά στη δύναμη της πόλης.

Δύναμη είναι να εκτελέσει η πόλη τον προορισμό που δίδουν σ’ αυτήν οι

φύλακες, οι οποίοι κατατάσσονται σε ανώτερη περιοπή από τις άλλες αρχές

της πόλης, καθόσον κατέχουν πείρα μεγάλη και εμπιστοσύνη πολλή, διότι

έχουν ως αποστολή τη φρούρηση της πόλης και την διεξαγωγή του πολέμου.

Θα συνεχίσει ο Αριστοτέλης να υποστηρίζει ότι καθόσον αφορά στις πο-

λεμικές ανάγκες η πόλη πρέπει να παρέχει ευκολίες για τις εναντίον των εχ-

θρών εξορμήσεις, πολλές δε δυσκολίες για την εκ μέρους του εχθρού εισβολή

και περικύκλωση αυτής.

Επομένως, για την ασφάλεια αυτής και την διεξαγωγή πολεμικών επιχει-

ρήσεων, πρέπει όχι μόνον να περιβάλλονται από τείχη οι πόλεις, αλλά να υπάρ-

χει διαρκής επιμέλεια γι’ αυτά και να είναι κόσμημα αντάξιο της πόλης, αλλά

και να είναι κατάλληλα για τις μεθόδους του πολέμου τις γνωστές και τις τε-

λευταίως εφευρεθείσες.

Διότι, καθώς οι εκτελούντες την επίθεση φροντίζουν να βρουν την καταλ-

ληλότερη μέθοδο και τα κατάλληλα μέσα για να επιτύχουν τον σκοπό τους, έτσι
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και οι αμυνόμενοι έχουν καθήκον ν’ αναζητούν και να μελετούν όπως εξεύρουν

νέες μεθόδους, πλην των ήδη γνωστών, για να εφαρμόσουν επιτυχώς την άμυνά

τους.

Διότι, κατ’ αρχήν κανείς δεν επιχειρεί να επιτεθεί εναντίον των άριστα

παρασκευασμένων για άμυνα5.

5. Η Μοναδικότητα των Φυλάκων

Σε ερώτημα δε προς τον Πλάτωνα εάν οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να φέ-

ρουν σε πέρας αυτό το έργο, η απάντηση υπήρξε αρνητική, διότι έχει αποδειχ-

θεί και έγινε αποδεκτό ότι είναι αδύνατο ένας άνθρωπος να ασχολείται με

επιτυχία σε πολλές τέχνες και είναι γεγονός ότι ο πολεμικός αγώνας αποτελεί

έντεχνη δραστηριότητα, του οποίου ηγείται μόνον ο στρατηγός6.

Στη δε Ατλαντίδα, η αρχηγία του πολέμου διδόταν στον βασιλιά που προ-

ερχόταν από το ατλαντικό γένος7.

Για να φθάσει όμως στη τελειότητα η πολεμική τέχνη, πρέπει και ο πολε-

μικός άνθρωπος, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλον τεχνίτη, να ασχολείται μο-

νάχα με ένα έργο ανάλογο προς τη φυσική του προδιάθεση, δουλεύονας επάνω

σ’ αυτό καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, χωρίς να ασχολείται σ’ άλλο επάγ-

γελμα.

Διότι δεν μπορεί να πάρει κάποιος στα χέρια του μία ασπίδα ή κάποιο άλλο

πολεμικό όπλο ή εργαλείο και να αποκτήσει την ίδια μέρα σ’ επαρκή βαθμό

τις ικανότητες του αγωνιστή για οποιαδήποτε άλλης μορφής σύγκρουση, ούτε

επίσης η απλή κατοχή των εργαλείων αυτών μπορεί να κάνει κάποιον τεχνίτη

ή αθλητή, ούτε μπορεί αυτά τα εργαλεία να είναι χρήσιμα στον άνθρωπο αυτόν,

που ούτε τη σχετική με το καθένα τους επιστήμη έχει αποκτήσει, ούτε έχει σ’

επαρκή βαθμό την πρέπουσα εξάσκηση8.

Καταλήγων ο Πλάτων στο συμπέρασμα ότι όσο υπερβολικά σπουδαίο είναι

το έργο των Φυλάκων, σ’ άλλο τόσο υπερβολικό βαθμό χρειάζεται να είναι εύ-

καιρο από κάθε άλλη απασχόληση και τόση μεγάλη ανάγκη έχει από τεχνική

γνώση και επιμέλεια.

Ακόμα για τον Φύλακα χρειάζεται και μια ανάλογη προς το επάγγελμα

φυσική προδιάθεση και είναι καθήκον της Πολιτείας να διαλέξει ποιες φύσεις

είναι κατάλληλες για τη φύλαξη της πόλης.

Τέτοιες φύσεις πρέπει να έχουν οξύτητα για να αντιλαμβάνονται, γρηγο-

ράδα για να κυνηγούν ότι αντιληφθούν, δύναμη ώστε να έρχονται σε μάχη και

ακόμα επί πλέον να έχουν ανδρεία, εφόσον είναι καθήκον τους να πολεμούν

με γενναιότητα.

Για να είναι όμως ανδρείος πρέπει και η φύση του να είναι θυμοειδής, κα-
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θόσον αυτού η ψυχή σε οποιονδήποτε κίνδυνο γίνεται άφοβη και ακατανίκητη.

Έχοντας όμως μόνον το προσόν της θυμοειδούς φύσης, υπάρχει κίνδυνος

να συμπεριφέρονται με αγριότητα τόσον αναμεταξύ τους όσον και προς τους

άλλους πολίτες.

Πρέπει όμως οι Φύλακες να είναι πράοι προς τους δικούς τους και σκλη-

ροί προς τους εχθρούς.

Δημιουργείται όμως η απορία εάν στη φύση δύναται να συνυπάρχει αυτό

το αντιφατικό ήθος, δηλαδή του πράου και του μεγαλόθυμου.

Η απάντηση βρέθηκε στα σκυλιά καλής ράτσας, τα οποία συμπεριφέρονται

πραότατα προς τους φίλους και εχθρικά στους αγνώστους. 

Επομένως δεν είναι ενάντιο προς τη φύση εάν ζητούμε οι Φύλακες να

έχουν αυτό το διπλό φυσικό προτέρημα, προς το οποίον πρέπει να τείνει και η

όλη αγωγή και η παιδεία τους προκειμένου να γίνουν τέλειοι στο αξίωμά τους9.

Γι’ αυτό τον λόγο η πολεμική τέχνη είναι δεσπόζουσα, δυνατή και πραγμα-

τικά μεγάλη, η οποία όμως συγχρόνως είναι και βασιλική επιστήμη10.

Απ’ όλα αυτά φαίνεται καθαρά ότι το όραμα του Πλάτωνα για τους Φύλα-

κες είναι ο Φιλόσοφος-Στρατηγός, προσόντα τα οποία συγκέντρωναν οι Ακαρ-

νάνες αδελφοί Ευθήδημος και Διονυσόδωρος, για τους οποίους ο Πλάτων δεν

έκρυβε τον θαυμασμό του11.

6.   Δοκιμασία Φυλάκων

Αφού ο Πλάτων προσδιόρισε τη φύση των φυλάκων και προκειμένου να

είναι πιο μεγάλο το καλό της πόλης εισάγει τους υποψήφιους φύλακες σε μια

σειρά δοκιμασιών, ώστε να φανεί ή όχι έμπρακτα η επιλογή τους.

Και ως πρώτη δοκιμασία από την παιδική ηλικία είναι η ανάθεση έργων

ώστε να δειχθούν η μνημονική τους δύναμη και η αντοχή τους έναντι στην

απάτη.

Υποβάλλονται σε δυσκολίες, σε κακοπαθήσεις και σε αγώνες, ώστε μέσα

από αυτά όλα να βγουν οι σχετικές παρατηρήσεις.

Ακόμα από νεαρή ηλικία τους Φύλακες πρέπει να τους εκθέτουμε σε κά-

ποιους εκφοβισμούς και έπειτα να τους μεταφέρουμε σ’ ένα περιβάλλον ηδο-

νών, για να δούμε αν ο καθένας τους παρουσιάζει αντοχή –μεγαλύτερη απ’ ότι

το χρυσάφι στη φωτιά– στη γοητεία και σταθερότητα στην ευγενική συμπερι-

φορά του, διότι όντας καλός φύλακας του εαυτού του και παραμένων πρότυπο

ευρρυθμίας και ευαρμοστίας, τότε είναι χρήσιμος στον εαυτό του και στη

πόλη.

Όποιος τελικά υφίσταται τις δοκιμασίες αυτές συνέχεια στη παιδική και

στη νεανική και στην ανδρική ηλικία και βγαίνει νικητής, αυτόν πρέπει  να  κα-
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ταστήσουμε  φύλακα  και  άρχοντα  της  πόλης  και  να του δίνουμε τιμές

κατά τη διάρκεια της ζωής του και μετά θάνατο, αφού τύχει μέγιστες τιμές

ταφής και μνημοσύνων.

Με τέτοιο τρόπο ήταν εγκαταστημένοι οι πολεμιστές που ήταν φύλακες των

συμπολιτών τους και αρχηγοί των άλλων Ελλήνων που θεληματικά τους είχαν

αποδεχθεί12.

Τέλος, ο Πλάτων για να δείξει την θεϊκή προέλευση των αρχόντων και των

φυλάκων διατύπωσε τον μύθο ότι όλοι οι πολίτες είναι αδέλφια μεταξύ τους,

διότι έχουν γεννηθεί από την ίδια γη, αλλά ο Θεός όμως κατά την δημιουργία

του, όσοι απ’ αυτούς έχουν την ικανότητα να είναι άρχοντες, σ’ αυτούς το καιρό

της γέννησής τους πρόσθεσε μέσα στη σύστασή τους χρυσάφι, γι’ αυτό έχουν

μεγαλύτερη αξία, όσοι κάνουν για επίκουροι-φύλακες, σ’ αυτούς έβαλε άρ-

γυρο· σίδηρο πάλι και χαλκό πρόσθεσε στους γεωργούς και στους άλλους τε-

χνίτες.

Ακόμα ο θεός έδωσε αυστηρή προσταγή στους άρχοντες να προσέχουν

πολύ την σύσταση των μεταλλίων στα παιδιά που γεννιούνται, ώστε αυτά να

παίρνουν τον προσανατολισμό της τέχνης που ταιριάζει στη μεταλλική τους σύ-

σταση13, δηλαδή στον φυσικό τους χαρακτήρα.

7.     Άρχοντας της Πόλης ο Φύλακας-Στρατηγός

Ύστερα από όλα αυτά διαπιστώνεται η ανάγκη από τον Πλάτωνα να

υπάρχει άρχοντας στην Πόλη με όλα αυτά τα προσόντα προκειμένου να υπάρ-

χει ασάλευτη τάξη στη πολιτική κοινότητα.

Και από αυτούς άρχοντας να είναι ο γεροντότερος και αρχόμενοι οι νεό-

τεροι και εφόσον βέβαια υπήρξε έντιμος και όχι φαύλος, είναι έμπειρος και

ασφαλώς ικανός ως ηγέτης και παιδαγωγός.

Είναι άριστο για τους νέους να ακολουθούν το έργο των γεροντότερων και

να είναι βέβαιος ότι έτσι κάνοντας θα σωθούν.

Διότι οι αγαθοί άνδρες αρχίζουν να διδάσκουν και να νουθετούν τους αν-

θρώπους από τη παιδική ηλικία και καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους14.

Τέτοιοι γέροντες άρχοντες έχουν την ικανότητα και την απλότητα να

αποδέχονται την ορθή γνώμη και τη σοφία των νεότερων, οι οποίοι με σω-

φροσύνη και ανδρεία δύνανται να ελέγχουν την νεανική ορμή τους15.

Ακόμα πρέπει να επιλεγούν ως άρχοντες από τους άλλους φύλακες εκείνοι

που ύστερα από δοκιμασία δίνουν φανερότατες αποδείξεις ότι κάνουν με κάθε

δυνατή προθυμία αυτό που φαίνεται ότι είναι το συμφέρον για όλη τη πόλη.

Τέτοιοι φύλακες είναι πολύ καλοί για άρχοντες της πόλης και πρέπει να

παρακολουθούνται σε όλα τα στάδια της ηλικίας τους, αν μένουν πιστοί σε
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αυτή την αρχή και ότι δεν μπορεί ούτε η ηδονή ούτε η βία να τους κάνουν να

βγάλουν από μέσα τους και να ξεχάσουν τη σκέψη πως πρέπει να κάνουν

αυτό που αποτελεί το ύψιστο συμφέρον της πόλης16.

Και αν ο Πλάτων έτσι οραματίζεται τον άρχοντα της πόλης  με τον φιλό-

σοφο-στρατηγό, από την άλλη πλευρά δεν παύει να τονίζει τον κίνδυνο, να

καταληφθεί η αρχή της πόλης από τους πανούργους δημαγωγούς και λαο-

πλάνους σοφιστές, οι οποίοι έχουν μέγιστη ικανότητα σε τέχνη και εμπειρία

να μιμούνται τους πραγματικούς βασιλείς και πολιτικούς προκειμένου να κα-

ταλάβουν την εξουσία, καθόσον είναι ανίκανοι να κατανοήσουν ότι υπάρχουν

άνθρωποι που είναι συγχρόνως φιλόσοφοι και πολιτικοί.

Τέλος ο Πλάτων καταλήγει στη παρότρυνση οι άρχοντες της πόλης να είναι

οι Φιλόσοφοι και όχι οι σοφιστές17.

8.   Διαβίωση–Ευδαιμονία Φυλάκων

Η ασφάλεια της πόλης προϋποθέτει και κατάλληλο στρατόπεδο σε τέτοια

τοποθεσία στη πόλη, ώστε οι Φύλακες να μπορούν όχι μόνον τους ανυπάκοους

πολίτες να συγκρατούν, αλλά και τους απέξω να αποκρούουν, εάν ο εχθρός

επιτίθεται ωσάν λύκος εναντίον του ποιμνίου.

Η δε κατοικία των Φυλάκων να είναι τέτοια όπως ταιριάζει για στρατιώτες

και όχι γι’ ανθρώπους που επιθυμούν το χρήμα.

Διότι δεν υπάρχει φοβερότερο και επονειδιστότερο πράγμα για τους ποι-

μένες-άρχοντες να συντηρούν τέτοιους ανθρώπους για την προστασία του ποι-

μνίου και να τους δίνουν ανατροφή που θα έχει ως αποτέλεσμα οι

Φύλακες-σκυλιά εξαιτίας ακολασίας ή πείνας ή κάποιας άλλης κακής συνή-

θειας, να κάνουν αρχή της κακουργίας τους από το ποίμνιό τους και να μοι-

άζουν έτσι “με λύκους που φυλάσσουν τα πρόβατα”.

Επομένως χρειάζεται να ληφθούν προληπτικά μέτρα ώστε οι φύλακες,

επειδή είναι εξοπλισμένοι να μην κατασπαράξουν τους Πολίτες, αλλά να είναι

καλόγνωμοι και φίλοι απέναντί τους, γι’ αυτό παράλληλα με τη παιδεία και την

αγωγή αυτών, απαιτείται να ρυθμιστούν η κατοικία και η περιουσία αυτών.

Ένεκα αυτών των λόγων δεν επιτρέπεται οι Φύλακες να έχουν δική τους

κατοικία και περιουσία και από τους πολίτες να λαμβάνουν τακτικά ως μισθό

για τη φρούρησή τους τόσον ώστε το ετήσιο εισόδημά τους ούτε περίσσευμα,

ούτε έλλειμμα να φέρνει.

Συμμετέχουν στα συσσίτια και γενικά πρέπει να ζουν κοινή ζωή όπως οι

στρατιώτες στο στρατόπεδο.

Κοντά όμως σε όλα αυτά πρέπει να πιστεύουν ότι έχουν μέσα στη ψυχή

τους πάντοτε χρυσάφι και ασήμι θεϊκό και γι’ αυτό τον λόγο το ανθρώπινο
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δεν τους χρειάζεται καθόλου.

Είναι αδικία να μολύνουν τη κατοχή του θεϊκού με το ανθρώπινο χρυσάφι,

τ’ οποίον αναρίθμητα αμαρτήματα φέρνει, ενώ όποιος κατέχει το θεϊκό στη

ψυχή του δεν προχωρεί καμιά μόλυνση.

Αυτά κάνοντας οι Φύλακες μπορούν να επιτύχουν τη δικιά τους αλλά και

της πόλης της σωτηρία.

Στην περίπτωση όμως που θ’ αποκτήσουν δικιά τους γη ή σπίτια ή χρήματα,

αντί να είναι Φύλακες θα γίνουν διαχειριστές της δικιάς τους περιουσίας και

αντί να είναι φίλοι με τους πολίτες θα γίνουν εχθρικοί δεσπότες, μισούντες και

μισούμενοι σ’ ολόκληρη τη ζωή, θα επιβουλεύονται και θα φοβούνται πολύ πε-

ρισσότερο τους εσωτερικούς παρά τους εξωτερικούς εχθρούς, τρέχοντες έτσι

στον όλεθρο οι ίδιοι και η πόλη.

Στις απόψεις αυτές του Πλάτωνα ενίσταται ο Αδείμαντος, λέγοντας ότι

καθόλου ευτυχισμένους δεν κάνεις αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αν και

έχουν πραγματικά τη πόλη στα χέρια τους, όμως δεν μπορούν ν’ απολαύσουν

κανένα από της πόλης τα αγαθά.

Όπως συμβαίνει με αυτούς που έχουν χωράφια, που κτίζουν ωραία και με-

γάλα σπίτια με τ’ ανάλογα και πολύτιμα έπιπλα, που δύνανται να φιλοξενούν

ανθρώπους και προπάντων που έχουν στη κατοχή τους χρυσό και άργυρο και

απολαμβάνουν όλα τα καθιερωμένα αγαθά και είναι ευτυχισμένοι.

Οι Φύλακες εγκαθίστανται στη πόλη ως μισθωτοί οπλοφόροι, που εκτός

από τη φρούρηση δεν κάνουν άλλη δουλειά.

Και κοντά σ’ αυτά κερδίζουν μόνο τη διατροφή τους, χωρίς να παίρνουν

επιπρόσθετο μισθό, όπως οι άλλοι μισθωτοί, ώστε να μπορούν να κάνουν, αν

επιθυμούν, ένα ταξίδι ως άνθρωποι, ούτε να μπορούν να δίνουν σε συλλόγους-

εταιρείες ή να ξοδεύουν για όποιον άλλο σκοπό θέλουν, όπως ξοδεύουν συνή-

θως οι άνθρωποι που θεωρούνται  ευδαίμονες.

Η απάντηση γενικά του Πλάτωνα υπήρξε ότι με τους δικούς του Φύλακες

αποβλέπει  στην  ευδαιμονία   ολόκληρης   της  πόλης   και δεν περιορίζεται

στην ευδαιμονία και μόνον της τάξης των Φυλάκων, διότι έτσι απομακρύνονται

από το καθήκον τους για την ασφάλεια της πόλης.

Η πόλη δεν χάνεται όταν κάποιοι τεχνίτες χάσουν την τέχνη τους, ενώ εάν

οι Φύλακες δεν γνωρίζουν την τέχνη τους, επειδή είναι φρουροί των νόμων και

της πόλης, εξολοθρεύεται ολόκληρη η πόλη συθέμελα.

Αντιθέτως από τα χέρια των Φυλάκων εξαρτάται τόσον η καλή διοίκηση,

όσον και η ευδαιμονία της πόλης.

Και η οποία ευδαιμονία της πόλης θ’ αντανακλάται ως ευδαιμονία των

φυλάκων18.
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Ο Πλάτων εξιδανικεύει την ευδαιμονία των Φυλάκων και μεταφέρει αυτήν

από τα υλικά στα ηθικά αγαθά.

9.   Ισότητα Φύλων και Περί Φυλακίδων

Στη συνέχεια του διαλόγου του ο Πλάτων στην “Πολιτεία” θέτει το ερώτημα

εάν, αυτά που εξετάσθηκαν για τους άνδρες φύλακες, ισχύουν και για τις γυ-

ναίκες Φυλακίδες.

Η έρευνα αρχίζει από την εικόνα των σκυλιών που φυλάει το ποίμνιο και

με το ερώτημα:

Όσα είναι θηλυκά χρεωστούν να παίρνουν στην επαγρύπνηση και στο κυ-

νήγι το ίδιο μέρος όποιο και τα αρσενικά και όλες τις άλλες δουλειές να τις

κάνουν από κοινού ή πρέπει τα θηλυκά να μένουν μέσα στο σπίτι και να το φυ-

λάνε, επειδή είναι αδύνατα εξαιτίας των κόπων της γέννας και της ανατροφής,

τα αρσενικά όμως να παίρνουν επάνω τους αποκλειστικά κάθε κόπο και κάθε

φροντίδα για το ποίμνιο;

Συμφωνήθηκε να κάνουν όλες τις δουλειές μαζί, με τη παρατήρηση ότι τα

θηλυκά να τα χρησιμοποιούμε έχοντας υπόψη ότι είναι αδυνατότερα και τα

αρσενικά ισχυρότερα.

Αλλά εάν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τις γυναίκες στις ίδιες με τους άν-

δρες δουλειές, πρέπει να διδαχθούν τα ίδια πράγματα στη μουσική, στη γυμνα-

στική και στη πολεμική τέχνη, ώστε να εφαρμόζονται από όλους με τον ίδιο

τρόπο.

Δέχεται όμως ο Πλάτων την ένσταση γι’ αυτά που λέγονται από τον Γλαύ-

κωνα, ότι οι ξεγυμνωμένες γυναίκες στα γυμναστήρια θα παρουσιάσουν γε-

λοιότητα διότι δεν είναι σύμφωνα με τις συνήθειες.

Από τον Πλάτωνα υποστηρίχθηκε ότι βαρύτητα έχει η σοβαρότητα του

έργου των Φυλακίδων και ότι οι συνήθειες εξελίσσονται στη ροή των γεγονό-

των και ότι ακόμα γελοίος είναι ο άφρων και ο κακός άνθρωπος και όχι αυτός

που στοχεύει στο αγαθόν.

Στην πορεία της έρευνας τίθεται ένα άλλο ερώτημα:

Αν η ανθρώπινη θηλυκιά φύση έχει τη δυνατότητα να συντροφεύει τη φύση

του ανδρικού γένους σε όλες ή σε μερικές μόνον δουλειές και σε άλλες όχι και

ειδικά το ζήτημα που αφορά τον πόλεμο τίνος από τα δύο γένη δουλειά είναι;

Σαν πρώτη γνώμη επαναλαμβάνεται αυτή η αρχή που έχει γίνει αποδεκτή

και σύμφωνα με την οποία ο καθένας πρέπει κατά τη φυσική του προδιάθεση

να ασχολείται αποκλειστικά με μια δουλειά που του ταιριάζει.

Σύμφωνα όμως με την αρχή αυτή δημιουργούνται απορίες, οι οποίες είναι:

Δεν υπάρχει υπερβολική φυσική διαφορά ανάμεσα στη γυναίκα και στον
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άνδρα;

Δεν είναι λοιπόν διαφορετικό και το έργο που καθορίζεται και στα δύο

αυτά φύλα αποβλέποντας στη φυσική διαφορά του καθενός;

Δεν γίνεται επομένως λάθος και δεν είναι αντίθετα προς τη παραπάνω

αρχή, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να κάνουν τις

ίδιες δουλειές, ενώ είναι διαφορετική η φύση τους;

Στις απορίες αυτές απαντά ο Πλάτων επαναλαμβάνων ότι οι διαφορετικές

φύσεις δεν πρέπει ν’ ασχολούνται με τις ίδιες δουλειές και ότι η κατά φύση

επαγγελματική απασχόληση δεν αφορά την κατά φύλο θεωρουμένη διαφο-

ρετική φύση, αλλά θέλουμε να δηλώσουμε, λόγου χάρη, ότι ο άνθρωπος που

κάνει τον γιατρό και ο άνθρωπος που έχει ιατρική φύση, έχουν την ίδια φύση.

Ο άνθρωπος όμως που είναι φτιαγμένος για γιατρός και ο άνθρωπος που

είναι για τέκτονας έχουν άλλη φύση.

Ώστε το γένος των ανδρών και των γυναικών μαζί έχουν διαφορές σχετικά

με κάποια τέχνη ή με κάποιο άλλο επάγγελμα και το οποίο πρέπει να δοθεί

στον καθένα ανεξάρτητα του φύλου.

Έτσι παραμένουμε στη γνώμη ότι οι Φύλακες και οι Φυλακίδες μπορούν

να ασχολούνται με την ίδια εργασία.

Το ίδιο συμβαίνει και με τη διοίκηση της πόλης, καθόσον οι φυσικές ικα-

νότητες είναι κατά τον ίδιο τρόπο διασκορπισμένες μέσα στα δύο φύλα και σε

όλες τις ενασχολήσεις έχει φτιάξει τη γυναίκα η φύση ικανή να παίρνει μέρος

όπως ο άνδρας, σε όλες όμως είναι αδυνατότερη απ’ αυτόν.

Άραγε υπάρχουν γυναίκες κατάλληλες για γυμναστική και πολέμους, ενώ

άλλες δεν αγαπούν τη γυμναστική και άλλες είναι απόλεμες.

Ώστε υπάρχει γυναίκα με ψυχικά γνωρίσματα κατάλληλη για το επάγγελμα

του φύλακα και γυναίκα μη κατάλληλη.

Αλλά με τα ίδια ψυχικά γνωρίσματα δεν επιλέξαμε και τους άνδρες που

είναι κατάλληλοι για Φύλακες;

Τελικά και του άνδρα και της γυναίκας η φύση έχει την αυτή καταλληλό-

τητα για τη φύλαξη της πόλης και η μόνη τους διαφορά είναι η μεγαλύτερη αδυ-

ναμία ή η μεγαλύτερη δύναμη αντίστοιχα19.

Βλέπουμε ότι ο Πλάτων από εκείνη την εποχή απέδειξε την ψυχολογική

και κοινωνική ισότητα του άνδρα και της γυναίκας πέραν της βιολογικής δια-

φοροποίησης των δύο φύλων.

Γεγονός που θεωρείται σύγχρονη κοινωνική κατάκτηση του ανθρώπου.

10.  Γάμοι και Οικογένεια Φυλάκων

Αφού ο Πλάτων απέδειξε την ισότιμη δυνατότητα των Φυλακίδων με τους
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Φύλακες στη φρούρηση και στη διοίκηση της πόλης, στη συνέχεια παρουσιάζει

την καινοτομία για τους γάμους αυτών υποστηρίζοντας σε γενικές γραμμές:

Όλες αυτές τις γυναίκες (δηλαδή τις φυλακίδες) τις έχουν όλοι οι άνδρες

(δηλαδή οι φύλακες) από κοινού και καμιά βέβαια γυναίκα δεν ζει ιδιαίτερα

μαζί με κανένα άνδρα και τα παιδιά πάλι τα έχουν από κοινού και κανένας γο-

νέας δεν γνωρίζει το παιδί που έχει γεννηθεί απ’ αυτόν, ούτε κανένα παιδί

γνωρίζει τους γονείς του20.

Οι απόψεις αυτές για τους γάμους των Φυλάκων ήγειραν αμφισβητήσεις

και από αυτόν ακόμα τον Αριστοτέλη, ο οποίος κατέκρινε τον Πλάτωνα, ότι η

ενότητα της πόλης δεν επιτυγχάνεται με την κοινότητα των γυναικών και

των παιδιών, διότι ότι κοινό σε πολλούς καμία επιμέλεια δεν έχει από κανένα,

μόνον για τα δικά του ο καθένας εξαιρετική δείχνει φροντίδα, για δε τα κοινά

πολύ λιγότερο απ’ ότι στον καθένα επιβάλλεται.

Αλλά και έτσι να κατασκευασθεί η κοινωνία δεν είναι εύκολο να την προ-

φυλάξουν από άλλες δυσκολίες, ακουσίων ή εκουσίων συμπλοκών, εξυβρί-

σεων, φόνων και από άλλες αξιοκατάκριτες πράξεις μεταξύ πατέρων και

μητέρων και στενών συγγενών, διότι τέτοια ανοσιουργήματα συχνότερα συμ-

βαίνουν μεταξύ αγνώστων παρά μεταξύ γνωστών21.

Αλλά ως φαίνεται ο Αριστοτέλης παρανόησε τον Πλάτωνα, ο οποίος ομιλεί

καθαρά για τους γάμους των Φυλάκων και μόνον χωρίς να επεκτείνει αυτούς

σε ολόκληρη τη κοινωνία της πόλης.

Πρεσβεύει αυτές δε τις απόψεις προκειμένου οι Φύλακες και οι Φυλακίδες

να   είναι   απερίσπαστοι  από   οικογενειακές   φροντίδες,  να αφοσιώνονται

ολοκληρωτικά στη φρούρηση της πόλης αιτιολογών και ρυθμίζων ο ίδιος τους

γάμους αυτών ως εξής:

Επειδή κανένας από αυτούς δεν θα έχει διαμονή και συσσίτιο ιδιαίτερο,

αλλά όλα αυτά θα τα έχουν κοινά, θα ζουν βέβαια και μια κοινή  ζωή  και  όντας

αναμιγμένοι  μέσα στη γυμναστική και στην άλλη άσκηση της παιδείας, θα οδη-

γηθούν από έμφυτη ανάγκη στη μεταξύ τους γενετήσια επικοινωνία.

Αλλά η χωρίς τάξη γενετήσια επικοινωνία ή οποιαδήποτε άλλη πράξη μέσα

σε μια από το Θεό ευνοημένη πόλη είναι πράγμα ανόσιο που οι άρχοντες της

πόλης δεν θα το επιτρέψουν.

Γίνεται ολοφάνερο ότι πρέπει να θεσπιστούν γάμοι όσο το δυνατόν καθα-

γιασμένοι και τέτοιοι είναι όσοι μπορούν να φέρνουν τη πιο μεγάλη ωφελιμό-

τητα.

Οι γάμοι είναι επωφελέστατοι όταν από τη γενετήσια επικοινωνία γεν-

νώνται πρώτης ποιότητας παιδιά και αυτό θα γίνει δυνατό όταν οι άριστοι άν-

δρες έρχονται σε γενετήσια σχέση με τις άριστες γυναίκες πάρα πολύ συχνά
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και οι κατώτεροι με τις κατώτερες πάρα πολύ σπάνια.

Όσα παιδιά γεννώνται από τους πρώτους γάμους πρέπει ν’ ανασταίνουμε,

όσα όμως γεννώνται από τους άλλους όχι, εάν θέλουμε το ποίμνιο να κρατηθεί

στο ύψος που του αρμόζει.

Ο αριθμός αυτών των γάμων θα ρυθμίζεται με πρωτοβουλία των αρχόντων,

ώστε ο πληθυσμός των πολιτών να διατηρείται στο αυτό όριο, λαμβάνοντας

υπόψη τους πολέμους, τις αρρώστειες κι όλα τα παρόμοια, ώστε να μην γίνε-

ται η πόλη μας μήτε μεγάλη, μήτε μικρή.

Τέλος, τους γάμους αυτούς των Φυλάκων θα προπαρασκευάζουν έντεχνα

οι άρχοντες και οι άρχουσες χάριν της ευγονίας και θ’ αποδίδονται ότι οφεί-

λονται στην τύχη.

Για το καλό αυτών των ιδίων και της πόλης συνάμα τα παιδιά που γεννών-

ται παραλαμβάνονται από τις αρχές και από τους καλούς γονείς γεννημένα

παιδιά ανασταίνονται από τροφούς σε ειδικό ίδρυμα της πόλης, τα δε παιδιά

κατώτερης ποιότητας και κάθε άλλο ανάπηρο παιδί οι αρχές θα το κρύψουν,

όπως είναι σωστό, σε τόπο μυστικό μακριά από κάθε μάτι.

Και όλα αυτά γιατί η τάξη των Φυλάκων πρέπει να διατηρηθεί καθαρή.

Ακόμα καθορίσθηκαν και τα όρια των ηλικιών σε γυναίκα και άνδρα, ώστε

αυτοί να τεκνοποιούν όταν βρίσκονται στη σωματική και πνευματική τους ακμή.

Κάθε εκτροπή από τους παραπάνω κανόνες των γάμων των φυλάκων θα

θεωρείται αμάρτημα και θα χαρακτηρίζεται ως ανοσιότητα και αδικία διότι

φυτεύει στη πόλη παιδί εκτός των ευχών και των θυσιών του γάμου.

Με όλα αυτά τ’ αγαθά οι φύλακες και οι φυλακίδες θα ζουν μια ζωή μα-

καρισμένη που μόνον οι Ολυμπιονίκες κάνουν.

Διότι όταν νικούν και σώζουν ολόκληρη τη πόλη, έχουν μεγάλες τιμές αυτοί

και τα παιδιά τους όσον ζουν και όταν πεθαίνουν με αντάξια μνημόσυνα.

Οι τιμές αυτές φέρουν στους φύλακες μεγάλη ευδαιμονία, έτσι κάνουμε

αυτούς πραγματικούς φύλακες και τη πόλη ευδαιμονέστατη.

Όταν δε τα παιδιά μεγαλώσουν, οι Φύλακες και οι Φυλακίδες παίρνουν

αυτά μαζί τους στους πολέμους, αφενός για να συνηθίζουν και αφετέρου να

μαθαίνουν στη πράξη την τέχνη του πολέμου βοηθώντας τους γονείς τους.

Επειδή όμως υπάρχει κίνδυνος, σε περίπτωση αποτυχίας μαζί με τους γο-

νείς να χαθούν και τα παιδιά, με αποτέλεσμα η πόλη να μη μπορεί ν’ αναπλη-

ρώσει τους Φύλακες, γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής τέτοιου

κινδύνου για τα παιδιά.

Τέτοια μέτρα είναι ότι οι Φύλακες, ως έμπειροι πολεμιστές, πρέπει να κρί-

νουν σε ποιούς πολέμους να παίρνουν τα παιδιά τους και η αρχηγία σε τέτοιες

περιπτώσεις πρέπει να ανατίθεται σε άριστους αρχηγούς, οι οποίοι συγχρόνως
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είναι και παιδαγωγοί.

Επειδή όμως τα πράγματα έρχονται πολλές φορές διαφορετικά από ότι

εκτιμούνται, πρέπει τα παιδιά να γνωρίζουν ιππασία από μικρή ηλικία και να

θεώνται του πολέμου με ευκολοκυβέρνητους ίππους, ώστε να μπορούν να δια-

φεύγουν τον κίνδυνο του πολέμου σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχηγού22.

Ανάλογη αρχή έχει και σήμερα αξία εφαρμογής πριν από την στράτευση

προκειμένου οι νέοι μας, οι οποίοι κλητεύονται να υπηρετήσουν την πατρίδα

στις Ένοπλες Δυνάμεις, να προσαρμόζονται πιο άνετα στις σκληρές συνθήκες

διαβίωσης αυτών στον Στρατό.

11.  Το Δίκαιον του Πολέμου

Αφού ο Πλάτων μίλησε για την επιλογή, τη διαβίωση και για τη προπαρα-

σκευή των Φυλάκων γενικά για τον πόλεμο, καιρός ήταν να εκθέσει και τις φι-

λοσοφικές του απόψεις για το δίκαιον αυτού τούτου του πολέμου και οι

οποίες συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

Όποιος από τους Φύλακες αφήσει έρημη τη θέση του ή πετάξει τα όπλα του ή

κάτι παρόμοιο κάνει εξ αιτίας της δειλίας, αυτός πρέπει να τίθεται σε κάποιο

άλλο επάγγελμα ή να γίνεται γεωργός.

Όποιος ακόμα συλληφθεί και πέσει στα χέρια των πολέμιων αιχμάλωτος, πρέ-

πει να αφήνεται σαν δώρο σε αυτούς που τον έπιασαν.

–  Όποιος όμως δείξει ανδρεία και διακριθεί αμέσως στην εκστρατεία επάνω,

πρέπει αυτόν όλοι οι συμπολεμιστές του να τον στεφανώνουν ο καθένας με τη

σειρά του.

Πραγματικά στο αντρειωμένο παλικάρι ταιριάζει το στεφάνωμα που θα

τον κάνει να είναι όχι μόνον περισσότερο τιμημένο, αλλά και περισσότερο δυ-

νατό.

Ώστε και εμείς (η Πολιτεία) σε όλες τις θυσίες και τις τελετές σε κάθε

ανδρείο, ανάλογα με την ανδρεία που δείχνει, θα δείχνουμε την εκτίμησή μας

με ύμνους, με τιμητικές θέσεις και με άλλα ηθικά και υλικά αγαθά, προκει-

μένου να ενισχύουμε τους άνδρες και τις γυναίκες να δείχνουν πολεμική

αρετή.

– Όποιος τέλος από τους νεκρούς στις εκστρατείες πεθάνει δοξασμένος,

πρώτο μας καθήκον είναι να πούμε ότι αυτός ήταν από χρυσή γενιά, ο δε εν-

ταφιασμός του να γίνει με τιμές που ταιριάζουν σε ανθρώπους που κατάγον-

ται από Θεούς, διότι με τον θάνατό τους αντάλλαξαν τη σωτηρία των

ζώντων23.

Όσον αφορά για την συμπεριφορά των Φυλάκων προς τους πολέμιους λέ-

γονται τα ακόλουθα:
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– Για τον ανδραποδισμό δεν είναι δίκαιο πράγμα Έλληνες να φέρνουν τη

σκλαβιά σε πόλεις Ελληνικές, επίσης δεν είναι δίκαιο και επιτρεπτό ούτε άλλη

πόλη να αφήσουν να κάνει αυτό, 

αλλά απεναντίας να επιβάλλουν τον σεβασμό του εθίμου που προστάζει να δεί-

χνει ο καθένας φιλανθρωπία αντίκρυ στο γένος των Ελλήνων, παίρνοντας μόνο

μέτρα για την αποφυγή της υποδούλωσης στους Βαρβάρους.

– Επίσης δεν είναι επιτρεπτή η σκύλευση των νεκρών μετά την νίκη, πλην της

αφαίρεσης βεβαίως των όπλων αυτών.

Τέτοιες πράξεις καταμαρτυρούν ανελεύθερους, φιλοχρήματους και περιο-

ρισμένης νοοτροπίας πολεμιστές και επί πλέον πολλοί στρατοί χάθηκαν εξαι-

τίας αυτής της αρπαγής από τους νεκρούς.

Πρέπει να καταργηθούν οι νεκροσυλίες και οι εμποδισμοί της περισυλλο-

γής των νεκρών.

–  Όσον αφορά για την δενδροκόπηση της ελληνικής γης και τον εμπρησμό

των σπιτιών των πολεμίων, πρέπει να μην γίνεται κανένα απ’ αυτά τα δύο, αλλά

να παίρνεται μόνον ο καρπός της χρονιάς, διότι η μεταξύ των οικείων και συγ-

γενών έχθρα ονομάζεται στάση και η μεταξύ μη συγγενών πόλεμος.

Δηλαδή το γένος των Ελλήνων έχει ως προς τον εαυτό του οικειότητα και

συγγένεια, ενώ ως προς το βαρβαρικό γένος δεν έχει καμία φυλετική και συγ-

γενική σχέση.

Όταν μάχονται οι Έλληνες με τους βαρβάρους και οι βάρβαροι με τους

Έλληνες, θα χαρακτηρίσουμε την σύγκρουση αυτή πόλεμο, διότι είναι από

τη φύση τους πολέμιοι και εχθροί.

Όταν όμως οι Έλληνες φτάνουν σε κάποια τέτοια σύγκρουση μ’ Έλλη-

νες, θα πούμε ότι από τη φύση τους είναι φίλοι, η σύγκρουση όμως αυτή δεί-

χνει ότι η Ελλάδα είναι άρρωστη και πεσμένη σε στασιασμό και το είδος

αυτής της έχθρας θα ονομάσουμε στάση.

Η έχθρα όμως σε μια τέτοια στάση μπορεί να φθάσει να χωρίσει τη πόλη

σε δύο κομμάτια, αν οι άνθρωποι του ενός κόμματος δενδροκοπούν τα κτή-

ματα και βάζουν φωτιά στα σπίτια του άλλου κόμματος.

Η στάση τότε παρουσιάζεται ως ολοκληρωτικά ανίερη και κανένα από

τα κόμματα δεν μπορεί να πει πως έχει πατριωτισμό.

Πρέπει δηλαδή όλοι οι Έλληνες να είναι καλοί, ήρεμοι και ακόμα Φιλέλ-

ληνες, να θεωρούν την Ελλάδα δικό τους σπίτι και ότι είναι μέλη της αυτής

θρησκευτικής κοινότητας.

Ακόμα χάρη της ενότητας και της διατήρησης της Φιλίας μεταξύ των

πολιτών, πρέπει με την ανάμνησή μας να τιμούμε όσους εφονεύθησαν σ’

αυτόν τον πόλεμο μαχόμενοι εναντίον αλλήλων και να τους συμφιλιώνουμε
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κατά την εορτή αυτή με ευχές και θυσίες, επικαλούμενοι και τη βοήθεια των

θεών, αφού και εμείς οι ζώντες έχουμε συμφιλιωθεί και συγχωρηθήκαμε με-

ταξύ μας για όσα κάναμε και για όσα πάθαμε.

–  Τέλος, απευθυνόμενος ο Πλάτων πάλι μέσω του Επιταφίου του Περικλή

προς τους νεότερους λέγει:

Θα είστε νικητές, εάν θέσετε ως σκοπό της ζωής σας να μη καταχρασθείτε

τη δόξα των προγόνων σας, διότι δεν υπάρχει αισχρότερο για κάποιον παρά

να εμφανίζεται τιμώμενος όχι για τα προσωπικά του έργα, αλλά για τη δόξα

των προγόνων του.

Κλείνοντας συμπερασματικά ο Πλάτων τις σκέψεις του για το δίκαιο του

πολέμου,  λέγει ότι ασφαλώς το καλύτερο δυνατόν δεν είναι, ούτε ο πόλεμος

ούτε η στάση, αλλά η ειρήνη και τα φιλικά συναισθήματα, αφού, όπως έγινε

φανερό, το να νικά η πόλη τον εαυτό της δεν είναι μόνο από τα καλύτερα,

αλλά είναι αναγκαίο.

Ο πολιτικός ο καλός και ο δίκαιος νομοθέτης νομοθετούν τον πόλεμο χάρη

της ειρήνης και όχι τα αφορώντα την ειρήνη χάρη του πολέμου24.

Τελικός σκοπός του πολιτικού ηγέτη είναι η ειρήνη και η φιλία των πολι-

τών.

Ο πολεμικός ηγέτης είναι ο εγγυητής της ειρήνης.

12.   Επίλογος

Ο Αξιωματικός συμβολίζει την δύναμη, επενδεδυμένη με τη σοφία και την

πολεμική αρετή.

Η ανδρεία του Στρατιωτικού Ηγέτη περνά από την σοφία και την αρετή

για να γίνει η απόφασή του ευπραξία.

Από την κεφαλή του Δία, του αρχηγού των Θεών, πάνοπλη ξεπετάχθηκε

η θεά Αθηνά, συμβολίζοντας τη σοφία και τη δύναμη.
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Η  Παιδεία  

1.    Εισαγωγικά

Ο Πλάτων με την προτεινόμενη παιδεία έχει ως μοναδικό σκοπό την όσο

δυνατόν τελειοποίηση του ανθρώπου, ώστε τελικά αυτός να καταστεί ένας άρι-

στος πολίτης για το καλό του συνόλου της πόλης.

Με ανάλογο τρόπο διατυπώνονται και οι θέσεις για την παιδεία τόσο από

τον Δημόκριτο, όσο και από τον Αριστοτέλη, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτή

πρέπει να εξυπηρετεί τον γενικό σκοπό της πόλης, όπως και σήμερα θεωρείται

ότι η παιδεία πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τους κοινωνικούς σκοπούς.

Μέσα σε αυτόν τον γενικό σκοπό της πόλης διερωτάται ο Αριστοτέλης

ποιές πρέπει να είναι οι επιδιώξεις της παιδείας, καταλήγοντας τελικά στις

ίδιες τις οποίες επιδιώκει και ο Πλάτων.

Αυτές οι επιδιώξεις της παιδείας κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη είναι τρι-

συπόστατες και ταυτοχρόνως πρέπει να αποβλέπουν: στην καλλιέργεια του

ήθους της ψυχής με τη μουσική, στη διάπλαση του σώματος με τη γυμνα-

στική και στην διαμόρφωση του πνεύματος με τη μάθηση1.

Σύμφωνα δε με τις Πλατωνικές αντιλήψεις, η παιδεία μπορεί να αρχίζει

από την παιδική ηλικία, αλλά ποτέ δεν τελειώνει.

Μάλιστα τονίζει με έμφαση, εάν η πολιτεία ενδιαφέρεται να έχει άριστους

επιστήμονες και τεχνίτες, ο πολίτης πρέπει από την παιδική ηλικία, παίζοντας

με το παιχνίδι που ταιριάζει στην προτίμησή του, συγχρόνως γνωρίζει και την

εργασία με την οποία ως ώριμος πολίτης θα ασχοληθεί.

Δηλαδή αυτός που προορίζεται για οικοδόμος να διδάσκεται να φτιάχνει

μικρά σπιτάκια, ο γεωργός να καλλιεργεί τη γη, ο τέκτονας να μετρά και να

ζυγίζει, ο πολεμιστής να ιππεύει παίζοντας και γενικά παρόμοια για οτιδήποτε

άλλο.

Όλη αυτή η προπαιδεία με τα παιγνίδια κατά τον Πλάτωνα αποβλέπει να

οδηγήσει  τη ψυχή του παιδιού να γνωρίσει και να αγαπήσει εκείνο που θα

πρέπει να κάνει, ώστε όταν επαγγελματοποιηθεί ως πολίτης να κατέχει στην

εντέλεια το αντικείμενο της εργασίας του, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
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Αλλά αυτή η παιδεία αφορά τη μόρφωση των πολιτών από την παιδική ηλι-

κία, η οποία όμως για να είναι ολοκληρωμένη, πρέπει απαραίτητα να συνο-

δεύεται με την παιδεία προς την αρετή, η οποία κάνει τον πολίτη να επιθυμεί

να γίνει τέλειος, ώστε να γνωρίζει να άρχει και να άρχεται με δικαιοσύνη.

Αυτή είναι η μόνη σωστή παιδεία την οποία πρέπει να παρέχει η πολιτεία

στους νέους πολίτες της, ενώ οι άλλη που αποβλέπει μόνο στην απόκτηση πλού-

του ή κάποιας δύναμης ή κάποιας άλλης παρόμοιας γνώσης, που στερείται

της καθαρής σκέψης και της δικαιοσύνης, χαρακτηρίζεται από τον Πλάτωνα

χυδαία και ανελεύθερη και δεν αξίζει καθόλου να ονομάζεται παιδεία.

Μεγάλη, λέει ο Πλάτων τελικά, είναι η δύναμη της παιδείας η οποία συν-

δυάζει τη μόρφωση και την καλλιέργεια της αρετής στους νέους και δεν πρέπει

καθόλου να υποτιμάται από την πολιτεία, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να

έχει η κοινωνία άριστους πολίτες.

Και αν ποτέ αυτή η παιδεία λοξοδρομεί, είναι υποχρέωση όλων μας, όσο

ζούμε και με όλες τις δυνάμεις μας, να την επαναφέρουμε στον σωστό δρόμο.

Διότι πρέπει όλοι μας να συμφωνήσουμε ότι καλοί πολίτες είναι εκείνοι οι

οποίοι μπορούν να διοικούν τους εαυτούς τους και κακοί εκείνοι οι οποίοι

δεν μπορούν.

Και είναι αναγκαία η διαπαιδαγώγηση προς την αρετή, διότι, μέσα μας

υπάρχουν δύο αντίθετα νεύρα, που μας τραβούν το ένα προς την κακία και

το άλλο προς την αρετή, δημιουργώντας διχοστασία και διλήμματα σε κάθε

άτομο.

Αλλά για να μη συμβαίνει μία τέτοια διχοστασία και προκειμένου το άτομο

να μην υποκύψει στα κακά πάθη των νεύρων, η χρυσή και συγχρόνως η ιερή

μέθοδος είναι αυτή του ορθού συλλογισμού και τελικά να πράξουμε αυτό που

ο νόμος της πολιτείας υπαγορεύει.

Αλλά η μεγαλύτερη εγγύηση για να ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις

η χρυσή και η ιερή μέθοδος του ορθού συλλογισμού, είναι η συνεχής διαπαι-

δαγώγηση, ώστε το χρυσό γένος που έχουμε μέσα μας να νικά τα άλλα κακά

γένη.

Επί πλέον το έργο αυτό θα είναι πιο άνετο όταν κάποιος γνωρίζει τη φύση

και τις συνήθειες  της ψυχής και είναι πολύ χρήσιμο να καλλιεργεί κάποιος τις

συνήθειες της ψυχής σύμφωνα με τις περί αυτής γνώσεις του.  Κατά τον Πλά-

τωνα η πλέον κατάλληλη για αυτόν τον σκοπό θεωρείται η τέχνη της πολιτικής,

δηλαδή της ηγεσίας εκείνης που γνωρίζει και την επιστήμη της ψυχολογίας,

όπως θα λέγαμε σήμερα2.

Ότι τη ψυχή διαμορφώνει η διδασκαλία αναγνωρίζουν και οι Σοφιστές, οι

οποίοι μπορεί να μη δέχονταν τη δισυπόστατη φύση της ψυχής σε κακία και
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αρετή, πλην όμως, ως γνωστό, πρέσβευαν τον σχετικισμό της αλήθειας και της

αρετής,  τις οποίες θεωρούσαν  ως θέματα  εγκατάστασης  στο νου των ανθρώ-

πων με τη δύναμη της πειθούς.

Στην ίδια αντίληψη των Σοφιστών κινήθηκε και ο σύγχρονος φιλόσοφος

Ζαν Πωλ Σάρτρ, ο οποίος υποστήριζε ότι η ανθρώπινη φύση δεν είναι καθο-

ρισμένη σε συμπεριφορά και ότι ο άνθρωπος είναι ένα «ον» το οποίο διαμορ-

φώνει τον εαυτό του με μία διαδικασία συνεχούς αλλαγής.

Με ανάλογο πνεύμα, που επίσης καταδεικνύει την αξία της διαπαιδαγώ-

γησης, θα μιλήσει και ο Δημόκριτος λέγοντας γενικά ότι η φυσική ικανότητα

και η διδασκαλία είναι συμπληρωματικά και ότι η φύση μπορεί να επηρεασθεί

από την διδασκαλία3.

Ανεξάρτητα εάν η φύση της ψυχής είναι ή όχι δισυπόστατη, όπως ο Πλάτων

πρεσβεύει, γεγονός όμως είναι ότι όλοι συμφωνούν ότι η διδασκαλία διαμορ-

φώνει τη ψυχή του ανθρώπου.

Θέσεις οι οποίες έχουν διαπιστωθεί και από τη σύγχρονη Ψυχολογία, η

οποία δέχεται τη γονότυπο και τη φαινότυπο συμπεριφορά του ανθρώπου.

Γονότυπος είναι ο φυσικός χαρακτήρας, ο οποίος φέρεται κληρονομικά

από τη γέννησή του σε κάθε άνθρωπο, ενώ φαινότυπη είναι η επίκτητη συμπε-

ριφορά, η οποία αποκτάται με την αγωγή και την διδασκαλία του ανθρώπου.

Φαινότυπη είναι η «καθ’ έξη» συμπεριφορά κατά τον Αριστοτέλη, η οποία,

όπως χαρακτηρίζεται από τον ίδιο, είναι η «δεύτερη φύση» του ανθρώπου.

Μία «δεύτερη φύση», η οποία σύμφωνα με τις περί μεταλλάξεων θέσεις

της Βιολογίας, δύναται με το πέρασμα του χρόνου να περάσει και στα γονίδια

του κυττάρου, με συνέπεια σήμερα να έχουμε τον πολιτισμένο από τον πρωτό-

γονο άνθρωπο.

Να γιατί η παιδεία έχει τόση μεγάλη σπουδαιότητα για τον πολιτισμό του

ανθρώπου, διότι περνά στο γενετικό κώδικα των γονιδίων και προοδευτικά με-

ταφέρεται κληρονομικά ως ήθος του ανθρώπου.

Έτσι δεν έχουμε απλώς μόνο μια διαρκή συμπληρωματική παρουσία της

«καθ’ έξη» συμπεριφοράς στη γονότυπη προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα με

την παιδεία έχουμε ένα διαρκές «γίγνεσθαι» στη φύση του ανθρώπου, ώστε

δικαίως να λέγεται ότι: «το περιβάλλον γεννά, η προσωπικότητα γεννιέται, η

συμπεριφορά απορρέει» 4. 

Με αυτή την αξιολογία της παιδείας ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του θα κα-

θορίσει τις βασικές κατευθύνσεις αυτής για τους «Φύλακες» και τις «Φυλακί-

δες», δηλαδή για τους Αξιωματικούς και η οποία παιδεία βεβαίως δύναται να

αφορά τον κάθε ηγέτη, αλλά και τον κάθε πολίτη στις γενικές του σκέψεις.

Οι  κατευθύνσεις  αυτές  είναι τρισυπόστατες και έχουν ως στόχους τη 
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διαμόρφωση  του ήθους  της ψυχής  με εργαλεία τη  μουσική και τον λόγο, 

την διάπλαση του σώματος κυρίως με τη γυμναστική και τέλος την καλλιέργεια

του πνεύματος με την μάθηση.

Αυτή την Πλατωνική παιδεία, η οποία άνετα ταιριάζει σε αυτή των Αξιω-

ματικών, θα αναπτύξουμε στη συνέχεια5.

2.  Διαμόρφωση Ηθους Ψυχής

Η ψυχή των νέων που προορίζονται για ηγέτες, αλλά και για κάθε νέο πο-

λίτη, ο Πλάτων θεωρεί μέγιστη σπουδαιότητα ότι πρέπει να διαμορφώνεται

προς την αρετή από τη νεαρή, από αυτή την απαλή ηλικία, διότι τότε εισχωρεί

βαθειά στη ψυχή τους η παιδεία και χαράσσεται ως χαρακτήρας συμπεριφοράς

επάνω στα άτομα.

Γι’ αυτό τον λόγο ο Πλάτων λέει ότι δεν μπορεί η πολιτεία να αφήνει οποι-

ονδήποτε να διδάσκει τους νέους πολίτες με δοξασίες αντίθετες από εκείνες

που αποβλέπουν ώστε να γίνουν τέλειοι πολίτες.

α.  Ποίηση και Μύθοι

Τέτοιους επικίνδυνους μυθοποιούς ο Πλάτων θεωρεί τους ποιητές, εννο-

ώντας κυρίως τους Ορφέα, Ομηρο και Ησίοδο της μυθικής εποχής, οι οποίοι

παριστάνουν τους Θεούς και τους ήρωες να έχουν μεταξύ τους, αλλά και με

τους άλλους ανθρώπους, έχθρες, δολοπλοκίες και πολέμους, θέλοντας προφα-

νώς με αυτό τον άσχημο τρόπο να δείξουν ως φυσική τη συνύπαρξη της αρετής

και της κακίας.

Τέτοια παραμύθια μακριά από τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να

πιστεύουν ότι οι πολίτες και ιδιαίτερα αυτοί που προορίζονται ως φύλακες της

πολιτείας, δεν πρέπει να έχουν έχθρα μεταξύ τους και ότι αυτό είναι ανόσιο

πράγμα.

Ούτε με αλληγορία πρέπει να παρουσιάζονται αυτά τα παραμύθια, διότι

τα παιδιά δεν μπορούν να κρίνουν ποιος είναι ο αληθινός και ποιος ο ψεύτικος

λόγος.

Γι’ αυτό τον λόγο οι ποιητές και οι διηγηματογράφοι πρέπει να προσέχουν

πολύ ώστε να συντάσσουν τα έργα τους ανάλογα με την ηλικία των παιδιών,

διότι όσα εντυπώνονται στα μυαλά τους μένουν κατά κανόνα ανεξίτηλα και

αμετάβλητα.

Είναι ανάγκη λοιπόν τα παιδιά από την πρώτη αρχή της ηλικίας τους να

έχουν ακούσματα και εικόνες που να ευνοούν την ανάπτυξη της αρετής σε

αυτά.

Ο Πλάτων με τις παραπάνω απόψεις του για την διαπαιδαγώγηση των παι-
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διών με τα παραμύθια δεν θέλει να παρουσιάσει ότι πρέπει να αποκρύβεται ή

να διαστρεβλώνεται η όλη αλήθεια από τα παιδιά, αλλά ότι πρέπει να λέγονται

σε αυτά εκείνες οι αλήθειες οι οποίες είναι κατανοητές ανάλογα με την ηλικία

τους, αλλά συγχρόνως να καλλιεργούν και την αρετή στις απαλές ψυχές των

παιδιών.

Αρχή η οποία είναι σύμφωνη και με τη σύγχρονη σχολή του Γάλλου Ψυχο-

λόγου Πιαζέ, ότι οι γνώσεις στα παιδιά πρέπει να προσφέρονται ανάλογα με

την ηλικία τους, ώστε να είναι αφομοιώσιμες και χωρίς να επέρχονται βέβαια

και ψυχικοί τραυματισμοί σε αυτά.

Με ανάλογο πνεύμα ο Πλάτων θα αναπτύξει τις απόψεις του για τη δια-

παιδαγώγηση των νέων γύρω από την έννοια του θεού, υποστηρίζοντας ότι

μέσα στα έπη, στα λυρικά τραγούδια και στις τραγωδίες, πρέπει η έννοια του

Θεού να αποδίδεται με τις πραγματικές ιδιότητες αυτού.

Πλην όμως για τα παθήματα των ανθρώπων πρέπει να βρεθεί κάποια δι-

καιολογία, ότι ο Θεός γι’ αυτά έπραξε καλά και δίκαια και ότι τα παθήματα

των ανθρώπων αποτελούν σωφρονιστικές τιμωρίες προς ωφέλεια των τιμωρη-

μένων.

Υποστηρίζει αυτές τις θέσεις προκειμένου να εμφυσήσει τη θεοσέβεια

χάριν της ωφελιμότητας της ψυχής του ανθρώπου και γι’ αυτόν τον σκοπό οι

ποιητές δεν επιτρέπεται να αποδίδουν στον Θεό την αιτία των συμφορών τους.

Ο Πλάτων με τις θέσεις του αυτές περί την έννοια του Θεού, οι οποίες δεν

απέχουν από αυτές του Δημόκριτου, γνωρίζει την ανάγκη της ανθρώπινης

ψυχής να αναφέρεται στην παρουσία του Θεού και χάριν αυτής της ανάγκης

θεωρεί επίσης απαραίτητη για την ύπαρξή του ανθρώπου και την καλλιέργεια

της θεοσέβειας σ’ αυτούς.

Αυτή όμως η θεοσέβεια απαιτεί, όπως ο Θεός ταυτοχρόνως παρουσιάζεται

ως πανάγαθος και τιμωρός έναντι των πράξεων των ανθρώπων, για τις οποίες

βέβαια, ως γνωστό, είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι, πλην όμως χάριν της θεοσέβειας,

αλλά και της ωφελιμότητας της ψυχής τους, αποδίδονται στον Θεό, χωρίς να

αλλοιώνεται τόσο η αλήθεια, όσο και η εικόνα του Θεού.

Καταλήγει δε ο Πλάτων λέγοντας ότι έτσι πρέπει να εκπαιδεύουμε τους

νέους και ιδιαίτερα αυτούς που προορίζονται ως φύλακες της πόλης, ώστε η

θεοσέβεια να είναι σύμμετρη προς τον δυναμισμό αυτών, που εκφράζεται από

το θυμοειδές στοιχείο της ψυχής τους.

Πρέπει λοιπόν οι φύλακες από παιδιά να μάθουν να τιμούν τον Θεό και

τους γονείς τους, αλλά συγχρόνως να μη θεωρούν ως κάτι το ασήμαντο και την

ανάπτυξη της μεταξύ τους φιλίας και συναδελφικότητας.

Στη συνέχεια ο Πλάτων θα τονίσει ότι η αγωγή των φυλάκων πρέπει να
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είναι  τέτοια,  ώστε αυτοί  να είναι  ανδρείοι και  αυτό  θα επιτευχθεί όταν

ελαττώσουν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό τον φόβο για τον θάνατο.

Διότι έτσι μόνο, όταν δηλαδή θα ελευθερωθεί από τον φόβο του θανάτου,

θα προτιμήσει τον ένδοξο θάνατο από την ταπεινωτική ήττα και την αιχμαλω-

σία, τα οποία πρέπει να μάθει να φοβάται περισσότερο από τον θάνατο6.

Ο Δημόκριτος χαρακτηρίζει ανόητους αυτούς τους ανθρώπους που φοβούν-

ται τον θάνατο, εξ αιτίας της μεγάλης επιθυμίας αυτών για τη ζωή, έστω και

αν ήταν δούλοι κάποιας άλλης κατάστασης, από τη οποία ο άνθρωπος λυτρώ-

νεται μέσα από τον θάνατό του7. 

Συνεχίζει ο Πλάτων τον κώδικα δεοντολογίας για την αγωγή των φυλάκων

λέγοντας ότι μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καλλιέργεια της αλήθειας,

αποκλείοντας τα ψέματα από αυτούς.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο Πλάτων επιτρέπει μόνο στους άρχοντες να

πουν το ψέμα προς αποφυγή κινδύνου εξ’ αιτίας των εχθρών ή των πολιτών με

μοναδικό σκοπό να ωφελήσουν την πόλη8.

Αυτή η εξαίρεση για το ψέμα από τον άρχοντα, έδωσε αφορμή στο σύγ-

χρονο φιλόσοφο τον Καρλ Πόπερ να χαρακτηρίσει τον Πλάτωνα ως προπα-

γανδιστή φιλόσοφο9.

Πλην όμως αυτός ο χαρακτηρισμός δεν ευσταθεί για τον Πλάτωνα, καθό-

σον στο ίδιο περιεχόμενο για την ηθική αγωγή των φυλάκων και εκεί που κάνει

λόγο για τους μύθους ο Πλάτων κατακρίνει το ψέμα, το οποίο θεωρεί ως «απο-

μίμημα κάποιου παθήματος», δηλαδή ότι αυτοί που χρησιμοποιούν το ψέμα

έχουν κάποια ψυχολογική πάθηση, όπως πράγματι επιβεβαιώνεται και από τη

σύγχρονη Ψυχολογία ως μηχανισμός άμυνας ενός παθολογικού ατόμου.

Ο Πλάτων όμως, δέχεται κάποια μορφή ψέματος στο μύθο ως «είδωλο της

αλήθειας» προκειμένου να εμπνεύσει τη θεοσέβεια, όχι όμως το ψέμα που ανα-

τρέπει την ουσία της αλήθειας.

Επομένως και το ψέμα που ανέχεται στους άρχοντες για το καλό της πόλης

είναι ένα είδος ρητορικής τέχνης της πειθούς, το οποίο δεν ανατρέπει την ουσία

της αλήθειας.

Επί πλέον, στην εποχή τους συνηθιζόταν το ηθικά αγαθό και καλό να ταυ-

τίζονται με το ωφέλιμο και το χρήσιμο, πολύ δε περισσότερο όταν αυτά αφο-

ρούσαν το καλό της πόλης10.

Τελικά ο Πλάτων δεν διαστρεβλώνει την αλήθεια, όπως κάνει ο προπαγαν-

διστής, αλλά επιτρέπει τη χρήση εικόνων της αλήθειας προκειμένου  να πείσει

τους  πολίτες  ποιο είναι  το καλό της πόλης, όπως έκανε και για την διαπαιδα-

γώγηση των φυλάκων προκειμένου να εμπνεύσει σε αυτούς τη θεοσέβεια.

Αλλά  ακόμη  και  αν  ο ηγέτης  βρίσκεται  σε  μία κατάσταση επιλογής 
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μεταξύ ειλικρίνειας και ωφελιμότητας της πόλης,   αλήθειες    είναι αμφότερες,

προτιμότερη όμως η αλήθεια της ωφελιμότητας της πόλης και υπ’ αυτή την έν-

νοια, ταυτίζεται το αγαθό με την ωφελιμότητα.

Αυτό είναι και το πνεύμα του Πλάτωνα για την ανοχή του ψέματος στους

άρχοντες και όχι όπως κατηγορήθηκε από τον Καρλ Πόπερ ότι πρεσβεύει ως

φιλόσοφος προπαγανδιστικές αντιλήψεις.

Επίσης η αγωγή στο ήθος των φυλάκων πρέπει να στρέφεται προς τη σω-

φροσύνη, καθόσον αφορά την πειθαρχία αυτών προς τους αρχηγούς τους, αλλά

και στην άσκηση αυτών των ιδίων, ώστε να είναι εγκρατείς και εξουσιαστές

των ηδονών που φέρνουν τα συμπόσια, οι καλοφαγίες και τα αφροδίσια.

Ακόμη οι φύλακες, κατά τον Πλάτωνα, δεν επιτρέπεται να είναι φιλοχρή-

ματοι και δωρολήπτες και πρέπει να προστατεύονται από λόγια ποιητών που

λένε ότι τα χρήματα και τα δώρα πείθουν και τους πλέον σεπτούς άρχοντες,

μην αφήνοντας και τους θεούς απ’ έξω.

Ο Πλάτων γνώριζε πόσον ολέθριο θα ήταν για την πόλη, εάν οι συνειδήσεις

των αρχόντων εξαγοράζονταν από το χρήμα και τα δώρα και δεν ασκούσαν

τα καθήκοντά τους δίκαια και προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.

Από όσα μέχρις εδώ αναφέρθηκαν, ο Πλάτων έδειξε τις κατευθύνσεις προς

τις οποίες πρέπει να στρέφεται η καλλιέργεια του ήθους της ψυχής των νέων

ανθρώπων και ιδιαίτερα αυτών που προορίζονται ως φύλακες της πόλης.

Η προσπάθειά του αυτή αποσκοπεί στο να προστατεύσει τους νέους αν-

θρώπους από τις διηγήσεις ποιητών και πεζογράφων και από παρόμοιες

παραστάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν πολλούς ανθρώπους να είναι ευδαί-

μονες παρόλες τις αδικίες που έχουν διαπράξει, ενώ η ζωή των δικαίων αν-

θρώπων να είναι άθλια και ότι η δικαιοσύνη αφορά τους άλλους, χωρίς κάποιο

δικό τους όφελος.

Αν και όλα αυτά που ισχυρίζονται οι ποιητές και οι πεζογράφοι είναι λα-

θεμένα, πρέπει, να απαγορευθούν από την παιδεία των νέων, για να μη γεν-

νούν μέσα στη ψυχή τους αχαλίνωτες επιθυμίες πονηριάς στην ηλικία αυτή που

διαμορφώνονται οι συνειδήσεις τους, αλλά απεναντίας πρέπει να διαπαιδα-

γωγούνται με τις ενάρετες πλευρές της κοινωνίας.

Είναι γεγονός ότι ο Πλάτων για την διαμόρφωση του ήθους των νέων πο-

λιτών και ιδιαίτερα των φυλάκων, μεταξύ της ειλικρινούς πραγματικότητας και

της ωφελιμότητας της κοινωνίας, προτιμά η παιδεία των νέων ν’ αποβλέπει

στην δεύτερη κατεύθυνση της ωφελιμότητας της κοινωνίας.

Η οποία κατεύθυνση σε πραγματικό επίσης επίπεδο είναι η μόνη η οποία

εξασφαλίζει την αρμονία και την ευδαιμονία του συνόλου της κοινωνίας, αλλά

και κάθε ανθρώπου χωριστά.
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Ο σκοπός δε αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εγκατάσταση της αρε-

τής στις ψυχές των ανθρώπων με την κατάλληλη παιδεία από τις μικρές ηλικίες,

όπως ο Πλάτων από εκείνη την εποχή παραγγέλλει, προκειμένου και η ψυχή

του ανθρώπου να μη δέρεται από τις διχοστασίες, οι οποίες προκαλούν διατα-

ραχές στο ενιαίο της προσωπικότητας.

Δίκαια επιμένει στην ενάρετη διαπαιδαγώγηση των νέων, η οποία είναι

συγχρόνως και αληθινή και ωφέλιμη, η οποία στερεοποιούμενη ως «δεύτερη

φύση» καθιστά τον άνθρωπο και τις κοινωνίες δυνατές και ευδαίμονες.

β.  Θεατρική Μίμηση και Πρότυπα

Αφού ολοκλήρωσε ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της ηθικής παι-

δείας, στη συνέχεια της διαλογικής του έρευνας στην «Πολιτεία» έρχεται να

θέσει προς έρευνα τον τρόπο και τη μεθοδολογία διδασκαλίας αυτού του ήθους

που ο ίδιος έχει διακηρύξει.

Προκειμένου δε οι παιδαγωγοί να φέρουν εις πέρας το έργο τους σε αυτόν

τον σκοπό, τίθεται το ερώτημα εάν η πλέον κατάλληλη μέθοδος είναι η απλή

διήγηση, ή η διήγηση συνοδευόμενη από θεατρική μίμηση ή με ανάμειξη αυτών

των δύο μορφών;

Τίθεται αυτό το ερώτημα, διότι από την επιλογή της μορφής της διδασκα-

λίας θα εξαρτηθεί εάν θέλουμε οι φύλακές μας να είναι ή όχι μιμητικοί.

Απασχολεί έντονα τον Πλάτωνα να μην εθιστούν οι φύλακες στη μίμηση,

ώστε να μην ασχολούνται μιμούμενοι και σε άλλα επαγγέλματα, πέραν αυτού

του δικού τους, το οποίο στη φύση τους ταιριάζει και για το οποίο έχουν επι-

λεγεί από την πολιτεία ως φύλακες της πόλης.

Διότι πρεσβεύει ότι από τη φύση του κάθε άτομο μόνο ένα επάγγελμα μπο-

ρεί να ασκεί με επιτυχία, πολλά όμως όχι, διότι για τα πολλά είναι υποχρεω-

μένος να μιμείται και, επομένως, η γενική αποτυχία του σε όλα είναι

προδιαγεγραμμένη.

Οι απόψεις αυτές του Πλάτωνα περί της μίμησης των επαγγελμάτων είναι

σύμφωνες με τις θέσεις του περί του δικαίου και οι οποίες συνάγονται στο ότι

ο καθένας στην πόλη πρέπει αποκλειστικά να ασχολείται με το επάγγελμα που

στη φύση του ταιριάζει, ενώ θεωρεί τη μιμητική ενασχόληση και σε άλλα επαγ-

γέλματα αδικία.

Είναι  δίκαιος  και ως  προς τις απόψεις του  αυτές ο Πλάτων  σύμφωνα

και με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη ψυχική υγεία των πολιτών, ως εκ του

επαγγέλματος που ασκούν.

Διότι όταν το άτομο ασχολείται με ένα επάγγελμα που στη φύση του χαρα-

κτήρα του ταιριάζει, τότε αγαπά την εργασία του, δεν κοπιάζει από αυτό και
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καταξιώνεται στην προσωπική του πρόοδο μέσα από αυτό, διότι βρίσκεται σε

ταυτότητα η ψυχή του με το επάγγελμά του.

Ενώ αντιθέτως, όταν το άτομο ασχολείται με άλλα εκτός της φύσης του

επαγγέλματα είναι υποχρεωμένος να μιμείται για να ανταποκριθεί στις απαι-

τήσεις του, πιέζοντας τη φύση του με συνέπεια τις νευροψυχώσεις, δεν γνωρίζει

την επιτυχία, αλλοιώνοντας και εξασθενώντας έτσι το ήθος του.

Καταστάσεις λίαν επικίνδυνες για έναν ηγέτη και ιδιαίτερα για τους φύ-

λακες, οι οποίοι, όντας ελεύθεροι από όλες τις άλλες εργασίες, πρέπει να είναι

επιστημονικά καταρτισμένοι εργάτες της ασφάλειας και της ελευθερίας της

πόλης και να μην ασχολούνται σε καμία άλλη εργασία που δεν συντελεί σε

αυτό τον μοναδικό σκοπό, αποφεύγοντας έτσι και τις δυσάρεστες συνέπειες

από τη μίμηση στις άλλες εργασίες11.

Στο ίδιο πνεύμα με τον Πλάτωνα, περί επαγγελματικής δικαιοσύνης και

αποφυγής της μίμησης, κινήθηκε και ο Αριστοτέλης, υποστηρίζοντας ότι στα

έργα της πόλης απαιτείται διαφορετική ικανότητα για καθένα από αυτά τα κα-

θήκοντα είτε πρόκειται να είναι τεχνίτες και γεωργοί, είτε βουλευτές και δι-

καστές ή και στα άλλα έργα με τα οποία η πόλη λειτουργεί.

Επί πλέον, πρέπει να υπάρχουν μερικοί ικανοί που να γίνονται άρχοντες

και οι οποίοι να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποκλειστικά χάριν της πόλης12. 

Όσα λοιπόν λέγει ο Πλάτων για την αποφυγή της μίμησης σε άλλα ξένα

προς τη φύση του ανθρώπου επαγγέλματα, προκειμένου να διαφυλάξει το ήθος

του και από όσα ο Αριστοτέλης λέγει περί ξεχωριστής ικανότητας των ανθρώ-

πων για καθένα από τα επαγγέλματα στην πόλη, αμφότεροι δείχνουν να υπο-

στηρίζουν την εξειδικευμένη παιδεία για καθένα  από αυτά τα  επαγγέλματα

που εξυπηρετούν  την κοινωνία,  αλλά ταυτόχρονα και τη ψυχική ανάγκη κάθε

ανθρώπου, αρχή με την οποία πρέπει να είναι οργανωμένη σε οικουμενικό επί-

πεδο η παιδεία σήμερα.

Επομένως και εδώ άδικα κατηγορείται ο Πλάτων πάλι από τον σύγχρονο

φιλόσοφο Καρλ Πόπερ, για τις απόψεις του αυτές περί της δικαιοσύνης της

παιδείας, ως ταξικός και φυλετικός φιλόσοφος, επειδή επεδίωκε να θεσμοθε-

τήσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της

πόλης και όχι την ελεύθερη επιλογή των πολιτών13.

Απεναντίας η  προτεινόμενη από Πλάτωνα και Αριστοτέλη εξειδικευμένη

παιδεία συνάδει προς την ελευθερία της συνείδησης κάθε πολίτη, αλλά ακόμα

ότι και το αναφερόμενο από τον Πλάτωνα σύστημα παιδείας στην «Πολιτεία»

του αφορά κυρίως αυτούς οι οποίοι προορίζονται ως φύλακες της πόλης και

επομένως δεν έχει καθολικό χαρακτήρα, ώστε να χαρακτηρίζεται ως ταξικός

και φυλετικός φιλόσοφος.
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Ο Πλάτων μέχρις εδώ με έμφαση συνιστά την αποφυγή ως τρόπο διδασκα-

λίας στους νέους τη θεατρική μίμηση, η οποία μπορεί να εκτρέψει αυτούς από

τη φυσική ελευθερία της συνειδήσεώς τους, αλλά και από αυτήν η οποία μπορεί

να οδηγήσει τους ανθρώπους στη διαμόρφωση μιας ανήθικης συνείδησης.

Απεναντίας όμως αποδέχεται και συνιστά τη θεατρική μίμηση ως μέθοδο

διδασκαλίας από την παιδική ηλικία, η οποία έχει ως πρωταγωνιστές πρότυπα

που ταιριάζουν σε ανθρώπους ανδρείους, σώφρονες, ευλαβείς, ελεύθερους και

με όλες τις παρόμοιες αρετές.

Υποστηρίζει δε αυτές τις θέσεις διότι έχει παρατηρήσει ότι αυτές οι μιμή-

σεις που αρχίζουν από την εύπλαστη παιδική ηλικία και συνεχίζουν και στην

ωριμότερη, στερεοποιούνται στη συνείδησή τους, εθίζονται ως δεύτερη φύση

και επηρεάζουν το σώμα, τη διανόηση και τον λόγο.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα πρότυπα εμπνέουν μίμηση και επο-

μένως κάθε ευγενής και φρόνιμος άνθρωπος πρέπει να έχει ως πρότυπο την

ενάρετη σε ήθος προσωπικότητα, η οποία πράγματι διαπαιδαγωγεί με τη συμ-

περιφορά του και την ιστορία του.

Όταν δε το άτομο από την παιδική ηλικία διαπαιδαγωγείται με πρότυπα

υψηλών ιδανικών, γίνεται άνθρωπος ανώτερης ποιότητας σε ήθος και είναι

πολύ δύσκολο στη συνέχεια να παρασυρθεί από πρότυπα χαμηλότερης συμπε-

ριφοράς και εάν τυχόν πέσει, είναι σε θέση πάλι να βρει τη φυσική του ισορ-

ροπία.

Κλείνοντας ο Πλάτων τη μορφή της παιδείας με τη μίμηση και τα πρότυπα

λέγει,  ότι  αυτά  βέβαια  συμβαίνουν  όταν τα πρότυπα εμπνέουν χρηστά ήθη,

αλλά και οι διδασκόμενοι είναι ευγενούς καταγωγής, ώστε η μίμηση προτύπων

να μη πέσει σε ανάξια πρόσωπα14.

Την αξία επίσης των αγαθών ανθρώπων ως προτύπων για την καλή συμπε-

ριφορά των άλλων θα τονίσει και ο Δημόκριτος από τα Άβδηρα15.

γ.  Άσματα και Μελωδίες

Αφού ο Πλάτων στους διαλόγους του στην «Πολιτεία» ερεύνησε τι και πως

πρέπει να λέγεται για τη διαμόρφωση του ενάρετου ήθους στους φύλακες  και

στις φυλακίδες,  έρχεται  η σειρά  να εξετασθεί ποια άσματα και μελωδίες ται-

ριάζουν για την επιτυχία του ιδίου σκοπού.

Εισέρχεται στην εξέταση του θέματος αναλύοντας μια μελωδία στα συστα-

τικά της τα οποία ορίζονται από τον λόγο, τη μουσική αρμονία και τον ρυθμό,

τα οποία, αρμονία και ρυθμός, προσαρμόζονται στα λόγια της μελωδίας, ενώ

δεν μπορεί να συμβεί το αντίθετο.

Επομένως μελωδίες με λόγια και μουσική που έχουν να κάνουν με θρήνους
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και οδυρμούς, ως επίσης και αυτές που μπορούν να οδηγήσουν τους φύλακες

σε μέθη, μαλθακότητα και αδράνεια, είναι αταίριαστοι γι’ αυτούς και πρέπει

να αποκλεισθούν από την παιδεία τους.

Πρέπει όμως να επιτρέπονται εκείνες οι μελωδίες που συμβάλλουν στην

καλλιέργεια της ανδρείας τόσο στις πολεμικές επιχειρήσεις, όσο και στις άλλες

αποστολές, ρόλο τον οποίο σήμερα παίζουν τα στρατιωτικά εμβατήρια.

Μελωδίες οι οποίες να αντιμάχονται τον πόνο των τραυμάτων ή της πορείας

προς τον θάνατο των φυλάκων ή την πτώση αυτών σε κάποια άλλη συμφορά,

ώστε σε όλες αυτές τις περιπέτειες να μένει καρτερικός και κραταιός.

Ακόμα αποδεκτές είναι και εκείνες οι μελωδίες, που δεν εξάπτουν την υπε-

ροψία και την αλαζονεία των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι καταξιώθηκαν και

αναγνωρίστηκαν από την κοινωνία σε ειρηνικές άλλες πράξεις και συντελούν

ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μένουν σώφρονες και μετριόφρονες, μένοντας ικα-

νοποιημένοι με αυτό που από τις περιστάσεις παρουσιάζεται, έστω και αν ο

καιρός έχει άλλα γυρίσματα.

Ώστε μελωδίες που καλλιεργούν την ανδρεία και τη σωφροσύνη στην ευ-

τυχία και στη δυστυχία των ανθρώπων, δεν πρέπει να αποκλείονται από την

παιδεία των φυλάκων.

Μετά την αρμονία γίνεται λόγος για τους ρυθμούς της μελωδίας και ερευ-

νάται ποιοι ρυθμοί ταιριάζουν και εκφράζουν τη ζωή του κόσμιου και ανδρείου

ανθρώπου, από τις τάξεις των οποίων θα προέλθει ο φύλακας.

Στην έρευνα αυτή λαμβάνεται ως δεδομένο ότι η ευρυθμία και η αρρυθμία

κανονίζονται και ρυθμίζονται αντίστοιχα, η μεν πρώτη με τον καλό και η άλλη

με τον άσχημο τρόπο έκφρασης.

Αλλά, στην έρευνά μας αυτή, επίσης πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι

ο τρόπος έκφρασης και γενικά η μορφή του λόγου εξαρτάται και συγχρόνως

αποκαλύπτει και το ήθος της ψυχής.

Επομένως συμπεραίνεται ότι ο καλός λόγος, η εναρμοστία, η ευσχημοσύνη

και η ευρυθμία εκφράζουν και ακολουθούν την καλοήθεια της ψυχής.

Βέβαια στην καλοήθεια του λόγου και της ευρυθμίας ουδεμία σχέση έχει η

ανοησία, αλλά ούτε θα ονομάζεται έτσι ο λόγος της διανόησης και του καλού

ήθους της ψυχής.

Με την παραπάνω σύντομη επιχειρηματολογία του ο Πλάτων απέδειξε την

εναρμονισμένη αμφίδρομη σχέση, η οποία υπάρχει μεταξύ των ρυθμών της με-

λωδίας, του ήθους ψυχής, αλλά και της διανόησης, τονίζοντας έτσι την αξία της

ευρυθμίας των μελωδιών στη διαμόρφωση της ψυχής και του πνεύματος των

νέων ανθρώπων, αλλά και της ευζωίας των άλλων ηλικιών.

Μάλιστα την αξία επίδρασης στους ανθρώπους της ευρυθμίας και της ευ-
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σχημοσύνης επεκτείνει και στις άλλες συγγενικές τέχνες: στη ζωγραφική, στην

αρχιτεκτονική, στη ραπτική και στο κέντημα, ως επίσης και στην κατασκευή

των άλλων σκευών, συνιστώντας να μην επιτρέπεται στην πόλη να αναπτύσ-

σονται τέτοιοι τεχνίτες, τα άρρυθμα και άσχημα κατασκευάσματα των οποίων

συντελούν στην κακοήθεια, στην ακολασία και στην απελευθερία των πολιτών.

Δικαιολογεί δε αυτές τις προτροπές του λέγοντας ότι η αρρυθμία, η ασχη-

μοσύνη και η αναρμοστία αδελφώνονται με την κακολογία και την κακοήθεια

και απεναντίας η ευρυθμία και η ευσχημοσύνη με το σωφρονισμένο και το

καλό ήθος του ανθρώπου.

Τέτοια εύρυθμα και εύσχημα μηνύματα προερχόμενα από όλες τις κατευ-

θύνσεις της πόλης ως ακούσματα και εικόνες φέρνουν, σαν απαλή αύρα, υγεία

στους ανθρώπους και από τη μικρή ηλικία οδηγούν τις ψυχές τους στην εξο-

μοίωση με αυτά τα μηνύματα καλλιεργώντας συγχρόνως τη φιλία και τον καλό

λόγο μεταξύ των πολιτών.

Αυτή, καταλήγει ο Πλάτων να πει ότι είναι μια ωραιότατη αγωγή, η οποία

έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα, διότι ο ρυθμός και η αρμονία εισχωρούν βα-

θύτατα στη ψυχή και επιδρούν ισχυρότατα, αφού στερεοποιούνται ως «δεύ-

τερη φύση» φέροντας σε αυτή ευσχημοσύνη και ωραία μορφή παλμικών

κινήσεων, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη λειτουργία της

ψυχής.

Σωστά εκφράζεται ο Πλάτων ότι οι εύρυθμες μελωδίες συντελούν στην

υγεία των ανθρώπων, διότι και σήμερα η μουσική χρησιμοποιείται από την ια-

τρική επιστήμη ως μέσο θεραπείας των ψυχών και κατ’ επέκταση του σώμα-

τος.

Αυτό διότι είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλος και γενικά το νευρικό μας σύ-

στημα λειτουργεί με τα ηλεκτρικά νευρικά κύματα μέσω των οποίων μεταφέ-

ρονται τα μηνύματα και προς το σώμα.

Επειδή και η μουσική είναι κύματα δύνανται να συντονίζονται και να απο-

συντονίζονται με τα νευρικά κύματα, προκαλώντας αντίστοιχα ευεξία ή το αν-

τίθετό του στον άνθρωπο, δικαιώνοντας έτσι και τον Πλάτωνα που ομιλεί περί

αδελφοποίησης της εύρυθμης ή άρρυθμης μελωδίας, αντίστοιχα με την κα-

λοήθεια ή την κακοήθεια της ψυχής16.

Με το ίδιο πνεύμα για την αξία της μουσικής θα μιλήσει και ο Πυθαγόρας,

ο οποίος θεωρούσε αυτή ως κύριο μάθημα για τους νέους, αλλά και ως θερα-

πεία στα πάθη της ψυχής.

Βεβαίως δεν υστερεί σε αναφορές για τη δύναμη της μουσικής στη διαμόρ-

φωση της ψυχής και του πνεύματος και ο Αριστοτέλης, ο οποίος και αυτός συ-

νιστά ότι για την ορθή διάπλαση των νέων πρέπει να μελετώνται και να
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επιλέγονται οι κατάλληλες αρμονίες και οι ρυθμοί που θα εισαχθούν στην παιδεία.

Αυτό διότι πιθανόν να υπάρχει κάποια συγγένεια της ψυχής προς τις αρ-

μονίες και τους ρυθμούς, όπως ομολογούν ορισμένοι σοφοί ότι η ψυχή είναι ή

εμπεριέχει αρμονία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη σύγχρονη νευρολο-

γία, όπως παραπάνω αναφέρθηκε17.

Αλλά η επίδραση της μελωδίας ως λόγου, αρμονίας και ρυθμού δεν περιο-

ρίζεται μόνο στη ψυχή του κάθε πολίτη, αλλά η δυναμική τους επεκτείνεται στο

σύνολο των πολιτών, ώστε ο Πλάτων να επικαλείται ως παράδειγμα την Αθη-

ναϊκή Δημοκρατία, της οποίας η ομαλή λειτουργία της διατηρείτο χάριν των

εύσχημων και ευήθων μελωδιών.

Απεναντίας, όταν οι μελωδίες έγιναν αναρχούμενες από τους ποιητές και

τους μελωδούς, όλοι έγιναν παντογνώστες επί παντός επιστητού, η ελευθερία

χάθηκε, επικράτησε η αναρχία και η ασυδοσία χωρίς όρια, με κύρια χαρακτη-

ριστικά την αμάθεια και την αναισχυντία.

Μήπως λοιπόν η αξιολογική ηθική κρίση στην οποία έχει εισέλθει σήμερα

η κοινωνία μας και η οποία απειλεί τις λειτουργίες της, δύναται να αποδοθεί

στην απουσία των αρχών που ο Πλάτων διακηρύσσει για την διάπλαση του

ήθους των νέων;

Ο ίδιος τελικά θα κλείσει αυτές τις σκέψεις του για την διαμόρφωση του

ήθους των νέων ανθρώπων λέγοντας: 

Η αληθινή γνώση απελευθερώνει τους ανθρώπους, αλλά η αμάθεια ή η

απατηλή γνώση υποδουλώνει και καταστρέφει το ωραίο, το εύσχημο, το ελεύ-

θερο18. 

3. Σωματική  Διάπλαση

Ακριβώς γι’ αυτή την ωραία, εύσχημη και ελεύθερη προσωπικότητα του

φύλακα, αλλά και του κάθε πολίτη, ο Πλάτων συνεχίζει τις απόψεις του για την

παιδεία με τη γυμναστική, ως την πλέον κατάλληλη αγωγή για την διάπλαση

ενός υγιούς σώματος.

Με τη βασική βέβαια προϋπόθεση ότι η γυμναστική πρέπει να αρχίζει από

την παιδική ηλικία και να εξακολουθεί σε όλη την διάρκεια της ζωής με έναν

επιστημονικά διαπιστωμένο τρόπο.

Δίνει μεγάλη σημασία ο Πλάτων στη γυμναστική διότι πρεσβεύει στην

αρχή: ότι το γερό σώμα με την αρετή κάνει και τη ψυχή καλή και απεναντίας

η καλή ψυχή με την δική της αρετή βελτιώνει και το σώμα19.

Από την ίδια Πλατωνική αρχή, ότι ένας υγιής νους πρέπει να κατοικεί σε

υγιές σώμα, διέπονται και οι απόψεις του Πυθαγόρα, ο οποίος, πρεσβεύοντας

ότι η ψυχή τοποθετήθηκε στο σώμα από τον Θεό, δέχεται ότι αυτή ενεργεί μέσω
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του σώματος, γι’ αυτό και ήθελε το σώμα να είναι υγιές για να εκτελεί πρόθυμα

τις εντολές της ψυχής.

Για την υγεία και τη θεραπεία του σώματος, ο Πυθαγόρας δύο πράγματα

θεωρεί αναγκαία: τη γυμναστική και την διατροφή20.

Αλλά, εάν για τον Πυθαγόρα είναι αναγκαία προϋπόθεση το υγιές σώμα

για την κανονική λειτουργία της ψυχής ο Δημόκριτος ,  εάν ήταν δικαστής,

με ευχαρίστηση θα καταδίκαζε τη ψυχή για τις οδύνες και για όλες τις δυστυ-

χίες του σώματος, που με την αμέλειά της συντελεί πολλά να χάνονται, άλλα

να παραλύουν από τη μέθη και άλλα να φθείρονται και να διασπώνται εξ’ αι-

τίας της φιληδονίας21. 

Οι διαμετρητικές όμως αυτές απόψεις του Πυθαγόρα και του Δημόκριτου

επιβεβαιώνουν την αμφίδρομη αρχή του Πλάτωνα περί αμοιβαίας σχέσης και

επίδρασης ψυχής και σώματος, η οποία είναι αποδεκτή και από τη σύγχρονη

ψυχοσωματική ιατρική.

Η οποία αποδέχεται ότι ένας μεγάλος αριθμός των σωματικών ασθενειών

οφείλονται μεν στην κακή ψυχική υγεία, αλλά και αντιστρόφως το ασθενικό

σώμα επηρεάζει σοβαρά και τη ψυχική υγεία και  διάθεση, με αποτέλεσμα η

ασθένεια σώματος  και ψυχής να περιπίπτουν τον άνθρωπο σε ένα φαύλο ασθε-

νικό κύκλο αυτών των δύο οντοτήτων, με τελική κατάληξη την αποσύνθεση και

την κατάρρευση της προσωπικότητας22. 

Αυτές τις δυσάρεστες συνέπειες έχει κατά νου ο Πλάτων, γι’ αυτό και από

την εποχή του αφήνει αυτή την παρακαταθήκη, για μία ενάρετη ψυχή σε ένα

γερό σώμα, ώστε αμφίδρομα με αρετή να λειτουργούν αμφότερα, διατηρούντα

την υγεία της προσωπικότητας.

Την αξία των οποίων αναγνώρισε και ο Αριστοτέλης με την διευκρίνιση

ότι πρέπει να αποφεύγεται να καταβάλλεται συγχρόνως το σώμα και ο νους,

καθόσον η υπερκόπωση του σώματος αντανακλά και καταβάλλει και το νου

και αντιστρόφως η υπερκόπωση του νου αντανακλά στο σώμα23.

Αλλά οι απόψεις αυτές του Πλάτωνα και των άλλων φιλοσόφων για την

αξία του γερού σώματος, ώστε πιο άνετα να εκτελεί τα κελεύσματα του νου,

επιβεβαιώνονται και από σύγχρονες μετρήσεις επί των αθλητών που βελτιώ-

νουν συνεχώς τις επιδόσεις τους από την άριστη αμοιβαία συνεργασία σωμα-

τικών μυών και της δύναμης της νόησης24.

Με αυτό το πνεύμα ο Πλάτων επανερχόμενος στους φύλακες και αφού

προτρέπει αυτούς να αποφεύγουν τη μέθη και την πολυφαγία, συνιστά επίσης

σ’ αυτούς να προσδίδουν μεγαλύτερη φροντίδα στη γυμναστική και στη δίαιτα,

διότι ως πολεμικοί αθλητές έχουν σοβαρότερες υποχρεώσεις να ανταπεξέλ-

θουν επιτυχώς σε ύψιστο βαθμό τις δύσκολες συνθήκες των εκστρατειών, δίχως
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νερό και φαγητό, τις ζέστες του καλοκαιριού και το ψύχος του χειμώνα, αρχές

επί των οποίων εξακολουθούν και σήμερα να ασκούνται οι στρατοί.

Συμπληρώνει όμως ο Πλάτων τις απόψεις του για τη γυμναστική των πολε-

μιστών λέγοντας ότι για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι απλή και με-

τρημένη όπως και η μουσική που θα συνοδεύει αυτή.

Διότι η απλότητα γεννά με την δύναμη της μουσικής σωφροσύνη μέσα

στις ψυχές και κατ’ επέκταση η δύναμη της γυμναστικής υγεία μέσα στα σώ-

ματα.

Αδελφωμένες θεωρεί ο Πλάτων τη μουσική και τη γυμναστική, διότι έτσι

αρμονικά δεμένα θεωρεί το σώμα και τη ψυχή σε μία αμοιβαία μεταξύ τους

αλληλοεπίδραση, ως την πλέον αρμόζουσα παιδεία των φυλάκων, αλλά και των

άλλων πολιτών, προκειμένου η πολιτεία στο σύνολό της να λειτουργεί κατά

σωστό τρόπο.

Αλλά δυστυχώς, όταν σε μία κοινωνία οι νέοι, αλλά και οι ενήλικες, απο-

μακρύνονται από αυτή την αρμονία σώματος και ψυχής στην αρετή, τότε

πολλαπλασιάζονται οι ακολασίες και οι αρρώστιες και ανοίγουν οι πόρτες

των φυλακών και των νοσοκομείων.

Δεν πρόκειται για νοσήματα από τραύματα του σώματος από εξωτερικές

αιτίες, αλλά για αρρώστιες που προέρχονται από την ανία της απραξίας και

του τρόπου ζωής, που η απουσία των νέων από τα γυμναστήρια τους ωθεί σε

βίαιες πράξεις και στην κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών με συνέπεια να γεμί-

ζουν οι φυλακές και τα νοσοκομεία.

Βέβαια, επειδή η γυμναστική και η δίαιτα εξασφαλίζουν τη σωματική υγεία,

δεν σημαίνει ότι πρέπει να φθάνουμε στο άλλο άκρο των υπερβολών ασχολού-

μενοι μόνο με αυτά, παραμελούντες τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις, τις

άλλες εργασίες μας στην πόλη, αποφεύγοντας ακόμα και τις εκστρατείες, διότι

τότε και η ψυχή βλάπτεται με τις ασθενικές φαντασιώσεις του ίδιου, αλλά και

δυσλειτουργίες φέρνει στο σύνολο της κοινωνίας.

Αλλά επειδή πάλι η έλλειψη της γυμναστικής οδηγεί στους γιατρούς και η

έλλειψη  της σωφροσύνης στους δικαστές, ο Πλάτων στη συνέχεια κάνει ένα

άνοιγμα των σκέψεών του ποιο πρέπει να είναι το ήθος των γιατρών και των

δικαστών.

Όσον αφορά για τους γιατρούς συνιστά να αποκτήσουν εμπειρίες και ικα-

νότητες αρχίζοντας από την παιδική τους ηλικία μαθαίνοντας την τέχνη τους

και ερχόμενοι σε επαφή ως επί το πλείστον με κακοφτιαγμένα σώματα, να με-

λετούν αυτά σε συσχετισμό με τη ψυχική τους υγεία.

Διότι, όπως πρεσβεύει ο Πλάτων, το σώμα δεν γιατρεύεται μόνο από το

σώμα, αλλά γιατρεύεται μαζί με τη ψυχή, διότι εάν η ψυχή είναι σε κακή κατά-
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σταση, δεν θα μπορέσει με επιτυχία να θεραπεύσει και το σώμα.

Οι επιστημονικές αυτές θεωρήσεις του Πλάτωνα εκφράζουν βέβαια τη ση-

μερινή ψυχοσωματική ιατρική, αλλά ίσως έχουν και καθολικότερη αξία στην

ιατρική επιστήμη, εφόσον υπάρχουν ανίατες ασθένειες, που ο άνθρωπος δεν

μπορεί να ανακαλύψει τη θεραπεία τους, οπότε η αιτία αυτών θα μπορούσε να

αποδοθεί στον εγκέφαλό του, δηλαδή τη ψυχή του, ο οποίος ως γνωστό ελέγχει

και συντονίζει όλες τις λειτουργίες του σώματος και του οποίου εγκεφάλου

πολλές πτυχές παραμένουν άγνωστες στην επιστήμη.

Επομένως σωστά ο Πλάτων υποστηρίζει ότι το σώμα γιατρεύεται μαζί με

τη ψυχή, αρχή η οποία είναι συνεπής με το αξίωμά του για την αμοιβαία ποι-

οτική σχέση σώματος και ψυχής βιώνοντας αμφότερα μέσα στην αρετή.

Αλλά, εάν κατά τον Πλάτωνα ο γιατρός μπορεί να συμπεραίνει για τα νο-

σήματα των άλλων παίρνοντας ακόμα και σαν βάση τις ασθένειες του δικού

του σώματος, ο δικαστής απεναντίας από τη νεανική του ηλικία πρέπει να απο-

φεύγει τις πονηρές συναναστροφές και να προστατεύεται γενικά από τα κακά

ήθη, ώστε με καλοσύνη και αγαθότητα να κρίνει σωστά και να αποδίδει το δί-

καιο κατά σωστό τρόπο.

Διότι τα στερεότυπα της πονηρίας με τα οποία έχουμε εθισθεί από την

παιδική ηλικία ουδέποτε  μας επιτρέπουν να γνωρίσουμε ούτε τους εαυτούς

μας ούτε την αρετή, ενώ ο εθισμός στην αρετή, όταν η φυσική προδιάθεση

ενισχύεται με την αρμόζουσα αγωγή, με τον καιρό θα αποκτήσει τη δυνατό-

τητα μέσω της επιστήμης να γνωρίζει αντικειμενικά τον εαυτό της και την

πονηρία των άλλων.

Επομένως, συμπεραίνει ο Πλάτων, για να μη χρειάζονται καθόλου οι για-

τροί και οι δικαστές, παρά μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης, απαραίτητη είναι η

γυμναστική, η οποία οπωσδήποτε πρέπει να συνοδεύεται και από την κατάλ-

ληλη μουσική.

Διότι με αυτή τη σύνθετη αγωγή των νέων εξυπηρετείται ταυτοχρόνως ο

σκοπός καλλιέργειας του σώματος με τη γυμναστική και της  ψυχής  με τη μου-

σική, έστω  και αν τελικά  η αγωγή αυτή καταλήγει αθροιστικά στην καλλιέρ-

γεια της καλής διάθεσης της ψυχής, προκαλώντας κάποια ευεξία σε αυτήν.

Τις απόψεις αυτές του Πλάτωνα ακολουθεί και η σύγχρονη ιατρική για την

πρόληψη σωματικών και ψυχικών ασθενειών συνιστώντας γυμναστική παράλ-

ληλα με τη δίαιτα και τη ψυχαγωγία.

Θα μπορούσε επίσης να διατυπωθεί ότι και η γυμναστική ως κίνηση υπο-

βοηθά το έργο της ψυχής, εφόσον αυτή ταυτίζεται με τον εγκέφαλό μας και γε-

νικά με το νευρικό σύστημα, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η κίνηση όλων

των κυττάρων του σώματος.
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Έτσι όταν το σώμα κινείται με τη γυμναστική διευκολύνει και το έργο της

ψυχής το οποίο είναι να κινεί κάθε κύτταρο του σώματος, δικαιώνοντας τον

Πλάτωνα που λέει ότι η γυμναστική με αρετή βελτιώνει και τη ψυχή.

Τελικά η μουσική ως ψυχοθεραπεία και η γυμναστική ως κίνηση συνεργα-

ζόμενες αμφότερες αρμονικά ενισχύουν το έργο της ψυχής.

Όχι άδικο συμπέρασμα, όταν είναι διαπιστωμένο ότι ο εγκέφαλος ως ψυχή

είναι το επίκεντρο της ζωής του ανθρώπου, αλλά και κάθε όντος.

Αυτό γενικά είναι το πνεύμα του Πλάτωνα για τη γυμναστική παιδεία των

νέων, επισημαίνοντας όμως την τήρηση του μέτρου σε αυτή την παιδεία.

Ώστε με την υπέρμετρη γυμναστική να μη βγουν οι νέοι αγριότεροι από

όσο πρέπει και από τη μουσική μαλακότεροι σε βαθμό απαράδεκτο.

Επειδή δε την αγριότητα από τη φύση της παρουσιάζει το θυμοειδές, που

έχει σχέση με την αρετή της ανδρείας, τη δε μαλακότητα η φιλοσοφική φύση,

που έχει σχέση επίσης με την αρετή της σωφροσύνης και επειδή ως γνωστό

αυτές οι αρετές πρέπει να κοσμούν ιδιαίτερα τους φύλακες, γι’ αυτόν τον λόγο

η γυμναστική με τη μουσική στην παιδεία των φυλάκων πρέπει να έχει τέτοιο

μέτρο, ώστε να εξασφαλίζει την καλλιέργεια σε αυτούς των αρετών της αν-

δρείας και της σωφροσύνης25.

Συμπέρασμα με το οποίο συμφωνεί και ο Αριστοτέλης λέγοντας ότι η γυ-

μναστική πρέπει να αποβλέπει στην καλλιέργεια της ανδρείας και να αποφεύ-

γεται η ανάπτυξη του θηριώδους26.

Τελειώνοντας ο Πλάτων τις απόψεις του αυτές στην «Πολιτεία» θα ονομά-

σει θεϊκές τις δύο τέχνες της γυμναστικής και της μουσικής, όχι τόσο διότι καλ-

λιεργούν το σώμα και τη ψυχή, όσο διότι καταλήγουν να παίζουν ρυθμιστικό

ρόλο στις σχέσεις του θυμοειδούς και του φιλοσοφικού τμήματος της ψυχής,

ώστε αυτές οι διαστάσεις της ψυχής, του συναισθήματος και της λογικής όπως

θα λέγαμε σήμερα, να βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους.

Εξ αυτού χαρισματικός, χωρίς καμία αμφιβολία, μπορεί να χαρακτηρισθεί

αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος με τον όμορφο τρόπο κάνει μία σύνθεση γυμνα-

στικής και μουσικής, προσφέροντας στη ψυχή την πλέον μετρημένη αναλογία

για την ισορροπία τους συναισθήματος και της λογικής.

Επομένως, θα πει ολοκληρώνοντας τις απόψεις του αυτές ο Πλάτων και

στην πόλη μας θα χρειασθεί να έχουμε πάντοτε ηγέτες που να γνωρίζουν από

αυτές τις ισορροπίες, ώστε να παραμένει ασάλευτη η τάξη μέσα στην κοινω-

νία μας27.

Πραγματικά αποτελεί τέχνη για τον ηγέτη όχι μόνο να γνωρίζει την επι-

στήμη εκείνη, αλλά να είναι ικανός να χρησιμοποιεί αυτή, ώστε άλλοτε μεν να

διατηρεί σε έξαρση τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία των πολιτών και άλ-
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λοτε δε εντέχνως να συντελεί ώστε στους πολίτες να κυριαρχεί η λογική σκέψη.

Τέτοιους όμως χειρισμούς από τον ηγέτη απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις

ψυχολογίας και ιδιαίτερα να γνωρίζει τη ψυχολογία της ομάδας, ώστε με την

τεχνική της ενίσχυσης και της απόσβεσης του λόγου και των πράξεων να δια-

τηρείται η γαλήνη στην κοινωνία των πολιτών.

Τελικά μπορεί να διατυπωθεί ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια

του ηγέτη η γνώση της ψυχολογίας, η οποία θα του επιτρέπει να συνθέτει αρ-

μονικά το θυμοειδές και το φιλοσοφικό τμήμα της ψυχής χάριν της ευταξίας

της κοινωνίας των πολιτών, όπως λέγει και ο Πλάτων28.

4.   Πνευματική Μόρφωση

α.  Ο Μύθος του Σπηλαίου

Αφού ο Πλάτων κατέθεσε τις προτάσεις του για την διάπλαση του ήθους

και του σώματος των νέων ανθρώπων και ιδιαίτερα γι’ αυτούς που προορίζον-

ται ως φύλακες, ολοκληρώνει τις σκέψεις του για την πνευματική μόρφωση

αυτών.

Την αξία ως επίσης και ποια πρέπει να είναι η μορφή της πνευματικής παι-

δείας αυτών που προορίζονται ως ηγέτες της κοινωνίας, ο Πλάτων, ως συνή-

θως, θα τις αποδώσει με τον περίφημο «μύθο του σπηλαίου», όπως επικράτησε

να λέγεται.

Κρίνεται επομένως αναγκαίο να γίνει μία συνοπτική, κατά το δυνατόν, πε-

ριγραφή αυτού, με τις ανάλογες ερμηνείες του και προεκτάσεις καθόσον

αφορά και τη φύση της γνωσιολογίας, εφόσον ο μύθος, αλλά και το παρόν θέμα

μας, έχει να κάνει με την απόκτηση γνώσης.

Την αξία της παιδείας και της απαιδευσίας ο Πλάτων παριστάνει με την

ακόλουθη περιπετειώδη εικόνα:

Μέσα σε μία υπόγεια σπηλιά, που έχει ένα μακρύ άνοιγμα προς τον δρόμο,

από τον οποίο έρχεται και το φως, υπάρχουν άνθρωποι από μικρά παιδιά δε-

μένοι με δεσμά σε πόδια και αυχένες, έτσι ώστε να μένουν ακίνητοι βλέποντας

μόνο κατ’ ευθείαν, χωρίς οι δεσμοί αυτοί να επιτρέπουν να γυρίσουν κυκλικά

τα κεφάλια τους.

Οπότε οι δεσμώτες αυτοί δεν έχουν άλλες παραστάσεις και εμπειρίες παρά

μόνο από τα είδωλα των σκιών των πραγματικών ανθρώπων, ζώων και αντι-

κειμένων που κινούνται στο δρόμο και οι σκιές τους προβάλλονται στο απέ-

ναντι από τους δεσμώτες τοίχο, από τις οποίες επίσης θεωρούν ότι προέρχονται

και οι φωνές τους λόγω της αντήχησης.

Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι ολοκληρωτικά αδύνατον να θεωρούν ως
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αλήθεια κάτι άλλο, εκτός από αυτά τα είδωλα τα οποία έχουν γνωρίσει από

την παιδική τους ηλικία, τονίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον σκοταδισμό του

ανθρώπου, τον οποίο η αμάθειά του μπορεί να τον κρατήσει σε όλη του τη ζωή

δέσμιο μια εικονικής πραγματικότητας, όταν και ο ίδιος δεν κάνει κάποια προ-

σπάθεια να σπάσει τα δεσμά του σκοταδισμού του κινούμενος από την περιέρ-

γειά του.

Αυτό συμβαίνει όμως στη συνέχεια του μύθου εξιστορώντας ο Πλάτων τον

τρόπο της λύτρωσής τους από τα δεσμά και τη θεραπεία αυτών από την αφρο-

σύνη τους.

Υποτίθεται ότι κάποιος από αυτούς τους δεσμώτες κατόρθωσε και λύθηκε

από τα δεσμά του, σηκώθηκε όρθιος, γύρισε τον αυχένα του και βάδισε με άλγη

λόγω των δεσμών και της ακινησίας του προς το άνοιγμα του σπηλαίου από

όπου ερχόταν το φως.

Από τις σκιές που μέχρι τότε έβλεπε ως αληθινές, έρχεται τώρα με καθαρή

ματιά σε επαφή με τα πραγματικά αντικείμενα και είναι επόμενο να πέφτει σε

απορία θεωρώντας ως αληθινότερα αυτά που έβλεπε τότε, από την πραγμα-

τικότητα που τώρα παρουσιάζεται ενώπιόν του.

Επειδή αισθάνεται και άλγος στα μάτια του, που δεν ήταν εθισμένα στο

φως, αισθάνεται την ανάγκη να ξαναγυρίσει στο σπήλαιο, όπου θα μπορούσε

άνετα να βλέπει τα είδωλα που θεωρούσε σαφέστερα ως πραγματικά.

Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις, όση δύναμη ξεχωριστή από τους άλλους

και αν έδειξε ο δεσμώτης, ο οποίος θέλησε να γνωρίσει τη φωτεινή αλήθεια,

χρειάζεται άλλη τόση - σύμφωνα με την αφήγηση του Πλάτωνα - να τον συγ-

κρατήσει στον κόσμο της φωτεινής αλήθειας, όση οδύνη  και αγανάκτηση  να

προκαλεί  στον  απελευθερωμένο  δεσμώτη η διαμονή του κοντά στη χώρα του

φωτός, ώστε να μην επιστρέψει πάλι στον σκοταδισμό της αμάθειας και της μι-

κρότητάς του.

Έτσι παραμένοντας και εθιζόμενος στον κόσμο της πραγματικότητας μα-

θαίνει προοδευτικά πλέον να διαχωρίζει τα είδωλα των ανθρώπων και των

άλλων αντικειμένων από τα πραγματικά πρωτότυπά τους.

Ευρισκόμενος δε ο δεσμώτης σε αυτόν τον ωραίο κόσμο της γνώσης με την

δική του προσπάθεια, αλλά και με το χέρι βοήθειας που έτυχε από τον καλό

δάσκαλό του και αναμιμνησκόμενος την προηγούμενη κατοίκησή του και τη

σοφία των ειδώλων, καλοτυχίζει τον εαυτό του γι’ αυτή την ανάβαση, αλλά συγ-

χρόνως ευσπλαχνίζεται και τους συνδεσμώτες του.

Συνεχίζοντας αυτός πλέον ο δεσμώτης τους συλλογισμούς του από τον

κόσμο του φωτός της γνώσης, δεν μετανόησε για την απόφασή του αυτή, πα-

ρόλα τα βάσανα που πέρασε για να συναντηθεί με τον επάνω αυτόν ωραίο
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κόσμο και μπροστά  σε αυτό το αγαθό της γνώσης που βρέθηκε, ουδόλως θα

αισθανόταν κάποια επιθυμία να τύχει επαίνων και βραβείων και των άλλων

τιμών, όπως ήταν θεσπισμένα στον απατηλό κόσμο του σπηλαίου για τους

πλέον οξυδερκείς και ικανούς από τους δεσμώτες.

Ο άνθρωπος που σκέπτεται και πράττει ειλικρινά για την εξέλιξή του και

την έντιμη προσφορά του προς τους άλλους, πράγματι δεν αποβλέπει σε βρα-

βεία και επαίνους, γι’ αυτό και ο δεσμώτης μας σκέπτεται από ευσπλαχνία προς

τους συνδεσμώτες του να κατέλθει και πάλι στο σπήλαιο.

Πλην όμως αναλογίζεται πώς θα μπορέσει να προσαρμοσθεί και πάλι σε

εκείνες τις συνθήκες του σκοταδισμού των συνδεσμωτών του και ποια

γλώσσα να χρησιμοποιήσει προκειμένου να κατανοήσουν ποια είναι η πραγ-

ματική αλήθεια των ειδώλων που βλέπουν, ώστε οι ίδιοι να πεισθούν και να

προσπαθήσουν την ανάβασή τους στον κόσμο του φωτός της γνώσης.

Διότι εάν δεν συμβεί αυτό υπάρχει πιθανότητα ο λυτρωτής τους να γελοι-

οποιηθεί, αλλά και ο κίνδυνος εάν μπορούσαν αληθινά να τον φονεύσουν.

Αυτή δυστυχώς την κατάληξη έχουν οι μεγάλες διάνοιες που θέλησαν να

ανυψώσουν την ανθρωπότητα σε υψηλότερους ορίζοντες της αλήθειας αλλά

και της αρετής, για τους οποίους οι συνάνθρωποί τους δεν είχαν ακόμα ωρι-

μάσει για να αποδεχθούν και να αφομοιώσουν αυτού του ύψους τα αγαθά.

Αυτό το τέλος έχει κατά νου ο Πλάτων από τον δάσκαλό του τον Σωκράτη,

αλλά  και από  προγενέστερους  φιλοσόφους  και  γι’ αυτό στο μύθο αυτό ο

ανυψωθείς δεσμώτης του συλλογίζεται την κάθοδό του στους άλλους συνδε-

σμώτες του, ώστε να μην έχει την ίδια με αυτούς κατάληξη.

Αυτός ουσιαστικά ήταν ο μύθος των δεσμωτών του σπηλαίου, που ο Πλάτων

διατύπωσε παραβολικά προκειμένου να τονίσει με έμφαση την αξία της υψηλής

γνώσης, της οποίας η ανάβαση πρέπει απαραίτητα να συνδυασθεί και με την

άνοδο της ψυχής στον νοητό χώρο, τόσον από πλευράς ήθους όσον και από

πλευράς γνώσεων, όπως αφήνει να εννοηθεί με την έννοια του αγαθού.

Όπως εξάλλου και ο ίδιος λέγει ότι μέσα στην περιοχή των εμπειρικών

γνώσεων πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει και η ιδέα του αγαθού, η οποία με

μεγάλη δυσκολία γίνεται ορατή, όταν όμως γίνει τότε φωτίζεται ο νους και η

συνείδηση του ανθρώπου, όπως συνέβη με τον ανυψωθέντα δεσμώτη και τότε

θα δει ότι αυτή είναι η αιτία της ορθότητας και της ομορφιάς όλων των όντων. 

Αυτή την ικανότητα να βλέπει μέσα από την πραγματική και τη νοητική

αλήθεια πρέπει να έχει ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και θέλει

να συμπεριφέρεται λογικά στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή του.

Εδώ ο Πλάτων γνωσιολογικά φαίνεται να ερμηνεύει ότι ο δεσμώτης αφού

κατόρθωσε από τις απατηλές γνώσεις των ειδώλων της αμάθειάς του να φθάσει
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στις γνώσεις των εμπειριών των αισθήσεων, οι οποίες περιέχουν το φως της

αλήθειας, από αυτές πρέπει να καταλήξει στο φως της νοητής αλήθειας, ατε-

νίζοντας την ιδέα του Αγαθού, από όπου πηγάζει όλη η αλήθεια, αλλά ταυτό-

χρονα και κάθε αρετή προκειμένου ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται σωστά

στην κοινωνία.

Ο Πλάτων χρησιμοποιεί την έννοια του Αγαθού ως ένα ιδεατό χώρο τον

οποίο ο άνθρωπος πρέπει να έχει ως επιδίωξη στη ζωή του για την απόκτηση

ολοκληρωτικής γνώσης του φυσικού κόσμου, στον οποίο στόχο απαραίτητα

γνωσιολογικά πρωταγωνιστεί ο νους και οπωσδήποτε αυτή όλη η προσπάθειά

του και η πορεία του απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται από ενάρετο βίο, ώστε

πραγματικά να αποτελεί ανάβαση και απελευθέρωση του «δεσμώτη» ανθρώ-

που στη χώρα του Αγαθού.

Επίσης στο γνωσιολογικό ερώτημα, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι

σήμερα, εάν η αλήθεια υπάρχει στην εμπειρία των αισθήσεων ή είναι παρα-

γωγή του νου, ο Πλάτων απαντά ότι η αλήθεια ενυπάρχει τόσο στην ορατή

πραγματικότητα όσον και στο νου, αλλά πηγάζουσα από την ιδέα του Αγαθού,

χωρίς να διευκρινίζει περισσότερο την οντολογική έννοιά της, προσδίδεται

όμως σε αυτήν απόλυτο περιεχόμενο.

Σε αυτόν τον χώρο του Αγαθού της γνώσης και της αρετής, όπου ο άν-

θρωπος προσεγγίζει με κόπους και με βάσανα, όλη η ύπαρξή του κυριαρχείται

από φως σε σκέψεις και σε συναισθήματα, απελευθερώνεται από την αμάθεια

και τις κακίες.

Εκεί σε αυτό το ύψος όπου έφθασε ο ίδιος βρίσκει την ουσιαστική ευδαι-

μονία του και δεν θέλει να ασχολείται με την ανθρώπινη αθλιότητα.

Αλλά εάν, παρόλη αυτή την ευδαιμονία που συνάντησε ο άνθρωπος καλ-

λιεργώντας τη γνώση και την αρετή, θελήσει να κατέλθει στον κόσμο των «δε-

σμωτών», θα διασυρθεί διότι θα είναι αδέξιος να αντιμετωπίσει τις αντιλήψεις

αυτών για τον δίκαιο και την αλήθεια, αφού αυτές οι έννοιες προέρχονται από

τις σκιές των ειδώλων, καθόσον οι «δεσμώτες» ουδέποτε έχουν γνωρίσει την

όλη αλήθεια, που αυτός έχει γνωρίσει.

Εάν μεν αυτός ο χαρισματικά ευφυής άνθρωπος κάνει το λάθος να παρα-

συρθεί από τα πάθη του, με αποτέλεσμα από τον χώρο του Αγαθού να πέσει

στις οδύνες του απατηλού κόσμου και να γίνει καταγέλαστος, είναι άξιος του

παθήματός του, θα πει ο Πλάτων.

Αλλά το ίδιο, πλην όμως λιγότερη συμφορά, θα υποστεί και εκείνος ο

οποίος, αν και δεν έχει τις πνευματικές και ηθικές δυνάμεις, τολμά να προχω-

ρήσει  σε  κορυφές  της  κοινωνίας, θα γίνει αξιολύπητος λόγω της μεγάλης του

αμάθειας στους υψηλούς κοινωνικούς του ρόλους για τους οποίους δεν είχε τα
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προσόντα.

Ασφαλώς αυτή τη στροφή του μύθου δείχνει την ανάγκη κάθε ανθρώπου

διαρκώς να βελτιώνεται, προκειμένου τελικά να καταξιωθεί κοινωνικά, οπότε

αυτή η καταξίωση αποτελεί και αγαθό, πλην όμως δεν πρέπει να υπερβαίνονται

τα φυσικά μας μέτρα και να διαπράττουμε έτσι αδικία έναντι του εαυτού μας,

με όλα τα δυσάρεστα που αυτή η πτώση ή υπερβολή συνεπάγεται, καθόσον δί-

καιο κατά τον Πλάτωνα είναι ο καθένας να έχει στην πόλη εκείνη τη θέση, που

στη φύση του ταιριάζει.

Συμπληρώνοντας όμως τις απόψεις του, μέσα από τον μύθο του σπηλαίου,

διευκρινίζει ότι η γνώση και η επιστήμη αυτή δεν είναι εύκολο θέμα, όπως δια-

τείνονται επιπόλαια οι σοφιστές ότι μπορούν  «στα τυφλά μάτια να βάλουν

όραση», αλλά απαιτεί την κατάλληλη ικανότητα του νου και τη θέληση του αν-

θρώπου με «ψυχή και σώμα» να δοθεί σε αυτή την προσπάθεια, για να κατα-

κτήσει το φως της γνώσης και της αρετής.

Αυτό όμως είναι το έργο της παιδείας, ώστε με μέθοδο και τέχνη να μορ-

φώσει τους νόες προς την ορθή κατεύθυνση, ώστε να είναι χρήσιμη και ωφέ-

λιμη και όχι βλαπτική στον άνθρωπο, διότι η καλλιέργεια του νου είναι

θεϊκότερη και δυνατότερη από όλες τις άλλες ψυχικές και σωματικές αρετές.

Συνεχίζοντας ο Πλάτων την ανάλυση του μύθου του σπηλαίου και κάνοντας

την τελική στροφή για ποιόν σκοπό διατύπωσε αυτόν, θα πει:

Ότι είναι λογικό, αλλά και βγαίνει αναγκαστικά σαν συμπέρασμα από όλα

τα προηγούμενα ότι ούτε οι απαίδευτοι, οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τι είναι

αλήθεια, ούτε όσοι είχαν την δυνατότητα να περνούν τη ζωή τους μονομερώς

έως το τέλος μέσα στην παιδεία θα μπορούσαν να διοικήσουν με ικανοποι-

ητικά αποτελέσματα την πόλη, οι πρώτοι επειδή λείπει από τη ζωή τους ο

σκοπός ο οποίος πρέπει να τους προσανατολίζει σε οποιαδήποτε πράξη

τους ατομική ή δημόσια, οι δεύτεροι επειδή με τη θέλησή τους, ζωντανοί όντες,

έχουν μεταφερθεί και ζουν στη χώρα των μακάρων μακριά από τα πρακτικά

θέματα της ζωής.

Αλλά για να μη στερηθεί η πόλη τους άριστους κυβερνήτες, πρέπει η ίδια

η πολιτεία να επιλέγει και να παιδεύει τις καλύτερες ευφυίες των φιλοσόφων

και αφού λάβουν την κατάλληλη μόρφωση και απολαύσουν το αξίωμά τους,

πρέπει να θέλουν στη συνέχεια να κατεβαίνουν πάλι στο επίπεδο των «δε-

σμωτών», όχι για να παίρνουν από το μερίδιο των κόπων τους και τις αναξιο-

πρεπείς τιμές τους, αλλά για να ανυψώσουν τους συμπολίτες τους

«δεσμώτες» στη χώρα του αγαθού, μακριά από το σκότος της αμάθειας και

τα πάθη της κακίας.

Με άλλα λόγια ο Πλάτων συνιστά ούτε οι απαίδευτοι σε θέματα διοίκησης
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της πόλης, αλλά ούτε και αυτοί που είναι πεπαιδευμένοι σε αυτές τις επιστήμες

χωρίς να έχουν πρακτική εμπειρία είναι κατάλληλοι για κυβερνήτες.

Επομένως οι πλέον κατάλληλοι θα μπορούσε να συμπληρωθεί ότι είναι

οι πεπαιδευμένοι στις διοικητικές επιστήμες, οι οποίοι αναδεικνύονται μέσα

από τα δημόσια πράγματα και διαθέτουν εμπειρία επ’ αυτών.

Αυτοί οι πεφωτισμένοι σε γνώση και εμπειρία, αλλά και του αρίστου ήθους

δημόσιοι άνδρες, αφού ανέλθουν στα ανώτατα αξιώματα, έχουν την υποχρέ-

ωση έναντι της πολιτείας η οποία τους ανέδειξε, σαν μέσα στων μελισσών τα

σμήνη οδηγητές και αρχηγοί να κατέρχονται στο χώρο των συμπολιτών τους

«δεσμωτών», διότι είναι οι μόνοι κατάλληλοι να διαφωτίσουν τους «δεσμώτες»

ποια είναι η αλήθεια των σκιών των ειδώλων, ώστε αυτοί να κατανοήσουν τις

πραγματικές αξίες του ωραίου, του δικαίου και του αγαθού.

Έτσι μόνο, άρχοντες και πολίτες θα ζουν μέσα σε μία πόλη όλοι σωστά

ενημερωμένοι για τα δημόσια πράγματα, χωρίς τον σκοταδισμό    της  άγνοιας

όπως   συμβαίνει    σε   άλλες    πόλεις,  που διοικούνται από άρχοντες οι οποίοι

σκιαμαχούν και διχοστατούν ο ένας προς τον άλλον ποιος θα πάρει την εξου-

σία, θεωρώντας αυτή ότι είναι ένα μεγάλο αγαθό.

β.  Μαθήματα Φυλάκων

Όλη αυτή η εξιστόρηση και η ερμηνεία συγχρόνως του μύθου του σπηλαίου

από τον Πλάτωνα δεν γινόταν τυχαία, αλλά ήταν σκόπιμη.

Μέσα από αυτόν τον λογοτεχνικά μαγευτικό, με τη μορφή των διαλόγων

τρόπο παρουσίασης του μύθου, ο Πλάτων, κατά τον χρόνο συγγραφής της «Πο-

λιτείας» του, απέβλεπε να δημιουργήσει τον φιλόσοφο άρχοντα της πόλης,

προερχόμενο από τον φιλόσοφο φύλακα, ο οποίος ήταν ο μόνος από όλους

τους αξιωματούχους της πόλης που θα πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις του

μύθου του σπηλαίου για κυβερνήτης αυτής.

Με αυτό τον σκοπό του φιλόσοφου κυβερνήτη, ερευνώνται ποια μαθήματα

είναι τα πλέον κατάλληλα, που θα εφελκύσουν τη ψυχή από τον σκοταδισμό

προς την ουσία των όντων, ή όπως λέει η παράδοση, από τον Άδη να ανέβουν

στους Θεούς.

Βέβαια, ποια άλλα μαθήματα χρειάζονται ανεξάρτητα από τη μουσική, τη

γυμναστική και τις άλλες τέχνες για τα οποία μιλήσαμε για την καλλιέργεια

της ψυχής και την διάπλαση του σώματος.

Κατ’ αρχάς, ένα τέτοιο μάθημα που ανεβάζει το πνεύμα από τον Αδη στους

Θεούς, πρέπει να έχει το προνόμιο να χρησιμοποιείται από όλες τις τέχνες και

τις επιστήμες, ως επίσης και από τις διανοητικές αναζητήσεις των ερευνητών.

Αυτό το μάθημα έχει σχέση με τον αριθμό και τον λογισμό.
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Αμέσως μετά από αυτή την διαπίστωση ο Πλάτων απευθύνει στους συνο-

μιλητές του χάριν της τέχνης του διαλόγου, το ερώτημα:

Ή δεν είναι αλήθεια πως κάθε τέχνη και επιστήμη είναι αναγκασμένη να

έχει το μερίδιό της σε αυτές τις επιστήμες, ασφαλώς και η πολεμική;

Διότι η πρώτη μας φροντίδα για τον πολεμικό ηγέτη είναι να μπορεί να

λογαριάζει και να αριθμεί.

Επί πλέον και όπως όλα τα πράγματα δείχνουν, τα μαθήματα αυτά ανήκουν

σε εκείνα που από τη φύση τους είναι φτιαγμένα να καλλιεργούν τη νόηση

και ότι έχουν μία προωθητική δύναμη να υψώνουν τον άνθρωπο προς την

ουσία των όντων και την αλήθεια.

Πράγματι και σήμερα τα μαθηματικά θεωρούνται ως καθαρή επιστήμη  της

ανθρώπινης  διάνοιας,  τόση  δε  είναι η συμβολή τους στη γνώση, ώστε οδήγησε

μερίδα και των σύγχρονων φιλοσόφων να δέχονται ότι η γνώση παράγεται

αποκλειστικά και μόνο από τον νου.

Επειδή ακόμα τα μαθηματικά ασκούν κατά κύριο λόγο τη διάνοια, γι’ αυτό

και ο Πλάτων έθεσε αυτά ως βασικό μάθημα στην παιδεία των πολεμικών ηγε-

τών, θέση την οποία κατέχουν και σήμερα στις Στρατιωτικές Ακαδημίες.

Είναι λοιπόν απαραίτητα τα μαθηματικά στον πολεμικό ηγέτη, διότι έτσι

ακονίζεται καλύτερα η διάνοιά του στα προβλήματα της τακτικής του πολέμου,

ενώ στον φιλόσοφο επίσης είναι αναγκαία, διότι και σ’ αυτόν με τους μαθημα-

τικούς υπολογισμούς ενισχύεται η διάνοιά του να πλησιάζει την ουσία των

πραγμάτων.

Άρα, έτσι ο φύλακας-αξιωματικός γίνεται και πολεμικός και φιλόσοφος.

Με αυτόν τον στόχο του φιλόσοφου πολεμικού ηγέτη ο Πλάτων θα συνεχί-

σει να εκθέτει τα κατάλληλα για την παιδεία των φυλάκων μαθήματα, συνεχί-

ζοντας να θεωρεί ως δεύτερο τη γεωμετρία.

Διότι οι γνώσεις της γεωμετρίας βοηθούν στην ίδρυση και στην κατασκευή

των στρατοπέδων, στην επιλογή και στην οχύρωση των καταλλήλων τοποθε-

σιών, για τους σχηματισμούς ανάπτυξης και σύμπτυξης των στρατευμάτων κατά

τις πολεμικές επιχειρήσεις και γενικά το μάθημα αυτό βοηθά στην εκτέλεση

όλων των ελιγμών, τους οποίους χρησιμοποιούν τα στρατεύματα στις μάχες και

στις πορείες.

Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, για όλες αυτές τις αποστολές θα επαρ-

κούσαν οι πλέον αναγκαίες γνώσεις στη λογιστική και στη γεωμετρία.

Πλην όμως έχουμε την υποχρέωση, σύμφωνα με τον στόχο που θέσαμε του

φιλοσόφου πολεμικού ηγέτη, εκτός από τις εφαρμοσμένες και πρακτικές να

διδάξουμε και τις θεωρητικές γνώσεις αυτών των μαθημάτων, διότι έτσι μόνον

οι φύλακες-αξιωματικοί μπορούν να σκέπτονται υψηλότερα και να παίρνουν
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σωστές αποφάσεις και για άλλα επίσης σοβαρά διοικητικά θέματα.

Ως τρίτο αναγκαίο μάθημα για την παιδεία των φυλάκων εκτιμάται η

αστρονομία, διότι αυτό το μάθημα παρέχει την δυνατότητα να γνωρίζουν τις

καιρικές συνθήκες όλους τους μήνες και τις εποχές, γνώσεις πολύ σημαντικές

όχι μόνο για τη γεωργία και τη ναυτιλία, αλλά και για την διεξαγωγή των πο-

λεμικών επιχειρήσεων.

Η ορθότητα αυτών των απόψεων του Πλάτωνα από εκείνη την εποχή για

τη σημαντικότητα των καιρικών συνθηκών και της γεωμετρίας του εδάφους

επιβεβαιώνεται μέχρι σήμερα, που θεωρούνται ως από τους θεμελιωδέστερους

παράγοντες για την διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων.

Πλην όμως οι σκέψεις του Πλάτωνα για τα μαθήματα των φυλάκων δεν πε-

ριορίζονται μόνο σε αυτά και προκειμένου να εισαγάγει το κορυφαίο των μα-

θημάτων, επικαλείται την αδελφική συγγένεια η οποία υπάρχει μεταξύ όλων

των επιστημών και εάν αυτή η κοινή επικοινωνία όλων των επιστημών απο-

καλυφθεί από τους φύλακες, τότε δεν ήταν άδικος ο κόπος μας στην έρευνά

μας για τα πλέον κατάλληλα μαθήματα σε αυτούς.

Γι’ αυτήν όμως την πορεία αποκάλυψης της ουσιαστικής αλήθειας μόνο με

την διαλεκτική μπορεί να επιτευχθεί.

Μία τέχνη της οποίας κατ’ εξοχήν εργαλείο είναι μόνον ο λόγος της νόησης,

αποκλείοντας τη συμμετοχή των αισθήσεων.

Η διαλεκτική είναι εκείνη η διαδικασία, η οποία παραλληλίζεται με την

ελευθέρωση του δεσμώτη από το σπήλαιο και την ανάβασή του στην περιοχή

του φωτός και στην οποία μπορεί η σπουδή όλων αυτών των μαθημάτων να

οδηγήσουν τους φύλακες στο ευγενέστατο εκείνο στοιχείο της ψυχής τους, που

θα τους επιτρέψει να γνωρίσουν το άριστο, που είναι μέσα στα πράγματα, ώστε

να λάβουν ορθές αποφάσεις.

Επομένως, δεν θα υπάρξει κάποια αντίρρηση να προταθεί η διδαχή στους

φύλακες της διαλεκτικής ως ξεχωριστής επιστήμης της έρευνας, που

προσπαθεί με μεθοδικό τρόπο να βρίσκει την ουσία των πραγμάτων και ως

εξ αυτής της ιδιότητας δικαίως να τοποθετηθεί ως θριγκός επάνω στο οικοδό-

μημα όλων των μαθημάτων των φυλάκων29.

Όπως σήμερα, ως «θριγκός» των μαθημάτων που δέχεται ο αξιωματικός,

μπορεί να θεωρηθεί η εκτίμηση των παραγόντων μια επιχειρησιακής κατά-

στασης προκειμένου να ληφθεί η σωστή απόφαση, η οποία και εκφράζει δια-

λεκτικά την «αδελφική συγγένεια» όλων των παραγόντων, όπως λέει ο Πλάτων.

Έτσι η διαλεκτική, που ο Πλάτων προτείνει, έχει μεγάλη επιστημονική

αξία, η οποία ασφαλώς αποτελεί μία συστηματική μεθοδολογία για τη λήψη

σωστών αποφάσεων με σοβαρό πρακτικό αντίκρυσμα εκ μέρους των ηγετών
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αλλά συγχρόνως άριστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί θεωρητικά και ως επιστη-

μονική μεθοδολογία προς αποκάλυψη της αλήθειας.

Ως εξ αυτού, αλλά και από την όλη παρατήρηση στα μαθήματα που ο Πλά-

των προτείνει για τους φύλακες για την προαγωγή της πολεμικής τέχνης αυτών,

είναι γεγονός ότι τα μαθήματα αυτά έχουν καθολικότερη εφαρμογή και αφο-

ρούν όλες τις επιστήμες και τέχνες, επιτυγχάνοντας συγχρόνως κατ’ αυτόν τον

τρόπο ο Πλάτων να συνδέσει τη μόρφωση των  φυλάκων  και  με  τις  άλλες

επιστήμες και τέχνες, μη αποκόπτοντας αυτούς γνωστικά από το όλο σώμα της

κοινωνίας, περιορίζοντας τη γνώση αυτών στην οπλασκία και στην τακτική.

Ασφαλώς η διαλεκτική είναι η «θριγκός» όλων των μαθημάτων, έστω και

αν η παιδεία των φυλάκων συμπληρωθεί με τις επιστήμες εκείνες, που έχουν

ως αντικείμενο γνώσης τις ψυχές των ανθρώπων και άμεσα εδώ στην «Πολι-

τεία» του δεν προτάθηκαν από τον Πλάτωνα.

Πλην όμως για την αξία αυτών των επιστημών κατ’ επανάληψη ο Πλάτων

στους λόγους του με έμφαση αναφέρεται και επομένως θα ήταν αδύνατον να

στερήσει αυτές από την παιδεία των φυλάκων, ως κατ’ εξοχήν   ασχολουμένους

με   τη  διοίκηση   ανθρώπων,   όταν μάλιστα συνιστά σε αυτούς να επανέρχον-

ται στο σπήλαιο για την ανόρθωση των άλλων δεσμωτών.

Μία από αυτές τις επιστήμες, όπως φάνηκε από προηγούμενες αναφορές,

αλλά θα επαναλάβει στο έργο του «Αντεραστές», είναι η δικαστική.

Είναι δε η τέχνη εκείνη, που κάνει άριστους τους ανθρώπους και είναι η

ίδια η τέχνη, που τιμωρεί και γνωρίζει να ξεχωρίζει τους καλούς από τους κα-

κούς.

Ακόμα είναι η τέχνη που μπορεί να χειρίζεται τον ένα, μπορεί και τους πολ-

λούς και εκείνη που μπορεί τους πολλούς, μπορεί και τον ένα.

Γενικά είναι εκείνη η επιστήμη που σου επιτρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό

σου και τους άλλους και αυτή η γνώση αποκαλύπτει φρόνιμο άνθρωπο, αρετή

που πρέπει να κοσμεί κάθε ηγέτη, σύμφωνα με τις αντιλήψεις του Πλάτωνα30.

Το έργο αυτό επίσης της καλλιέργειας και της διοίκησης της ψυχής των αν-

θρώπων, όπως είδαμε αλλά και στους «Νόμους» επαναλαμβάνει, ο Πλάτων

αναθέτει στην επιστήμη της Πολιτικής, ως τη χρησιμότερη γι’ αυτόν τον σκοπό

τέχνη χειρισμού της φύσης και των συνηθειών της ψυχής31.

Εάν όμως το έργο χειρισμού και καλλιέργειας των ψυχών τότε ο Πλάτων

είχε αναθέσει στη δικαστική και στην πολιτική, σήμερα εξυπηρετείται από τις

επιστήμες της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας, των οποίων βέβαια οι γνώ-

σεις είναι αναγκαίες σε όλες τις επιστήμες και τέχνες της κοινωνίας και ιδιαί-

τερα στους ηγέτες της που διοικούν ανθρώπους.



121

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

γ.  Κλιμάκωση Μαθημάτων

Αφού ο Πλάτων προσδιόρισε τα πλέον κατάλληλα μαθήματα που ταιριά-

ζουν  στην παιδεία των φυλάκων και  τα οποία κυρίως αποβλέπουν στη φιλο-

σοφική καλλιέργεια της διάνοιάς τους, έρχεται η σειρά να εξετασθεί σε ποιούς

και κατά ποιο τρόπο θα κλιμακωθούν αυτά τα μαθήματα.

Θέτει δε ως πρωταρχική προϋπόθεση ότι τα κριτήρια και η διαδικασία επι-

λογής αυτών που θα δεχθούν αυτά τα μαθήματα, πρέπει να είναι τα ίδια που

ταιριάζουν για την επιλογή αρχόντων.

Δείχνοντας ευθύς εξ αρχής ότι ο Πλάτων προορίζει πλέον τους φιλοσό-

φους-φύλακες ως άρχοντες της πόλης.

Κατ’ αρχάς αυτοί που θα επιλεγούν για να δεχθούν την υψηλή παιδεία των

φυλάκων,  πρέπει να διακρίνονται ως προς τη φύση του χαρακτήρα τους, ώστε

να είναι οι θετικότατοι, οι ανδρειότατοι και σε βαθμό που είναι κατορθωτό, οι

ευσωμότατοι.

Εξυπακούεται βέβαια ότι αυτά τα ηθικά και σωματικά προσόντα των προς

επιλογή φυλάκων, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από τα αντίστοιχα

κατά φύση πνευματικά προσόντα, τα οποία να ευνοούν την παιδεία των μαθη-

μάτων που περιγράφηκαν.

Η επιλογή αυτή των φυλάκων αρχίζει από την παιδική ηλικία, με μία προ-

παίδεια της λογιστικής και της γεωμετρίας με τη μορφή των παιχνιδιών και με

έναν ελεύθερο τρόπο διδαχής, ώστε να μη δείχνει εξαναγκασμό στη μάθηση,

προκειμένου μέσα από αυτή να γίνεται η επιλογή των καλύτερων.

Εξ άλλου είναι κανόνας ότι δεν πρέπει ο ελεύθερος να μαθαίνει με δουλικό

αναγκασμό κανένα μάθημα.

Όποιος λοιπόν, αναδειχθεί σταθερά πρόθυμος και ανταποκριθεί σε όλες

αυτές τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δοκιμασίες, τότε μπορεί να επι-

λέγεται ως ικανός για να δεχθεί και τα άλλα στάδια της παιδείας τω φυλάκων.

Μία δοκιμασία επιλογής η οποία έχει καθολική και σήμερα ανάλογη εφαρ-

μογή για όλους τους υποψήφιους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων πριν

από την κανονική φοίτησή τους στις Στρατιωτικές Ακαδημίες.

Αυτοί οι εικοσάχρονοι νέοι που θα περάσουν αποτελεσματικά αυτές τις

δοκιμασίες, αφού τους δοθούν μεγαλύτερες τιμές από τους άλλους γι’ αυτήν

την επιτυχία τους, συνεχίζουν τη μόρφωσή τους στα ίδια μαθήματα που είχαν

διδαχθεί κατά την παιδική τους ηλικία, σε ανώτερο βέβαια επίπεδο, ώστε να

μπορούν να γνωρίζουν την ουσία των πραγμάτων και να αναδεικνύονται δια-

λεκτικοί μεταξύ αυτών των επιστημών που διδάσκονται.

Οι δοκιμασίες όμως των φυλάκων δεν σταματούν, αλλά συνεχίζονται και

όσοι πάλι από αυτούς δείξουν στην πορεία τους ως φύλακες τα κατάλληλα προ-
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σόντα, δηλαδή θετικότητα στον πόλεμο και στις άλλες από τους νόμους διατε-

ταγμένες υποχρεώσεις τους και αφού περάσουν τα τριάντα χρόνια της ηλικίας

τους, προάγονται σε τιμητικώτερα αξιώματα με κριτήριο ελέγχου την διαλε-

κτική τους δύναμη, δηλαδή όπως θα λέγαμε σήμερα, την ικανότητά τους να

εκτιμούν πραγματικά τους παράγοντες και να παίρνουν σωστές αποφάσεις.

Αφού προηγουμένως βέβαια δεχθούν και πάλι επιλεκτικά σπουδές στη δια-

λεκτική επιστήμη, δηλαδή κάποιο ανάλογο επίπεδο με τη σύγχρονη επιμόρ-

φωση των αξιωματικών στις Ανώτατες Σχολές.

Αμέσως μετά από αυτή τη σπουδή τους στη διαλεκτική επιστήμη, οι φύλακες

θα κατέλθουν στο «σπήλαιο» για να γίνουν πολεμικοί αρχηγοί, προσαρμόζον-

τας τις γνώσεις τους συγκριτικά στην εμπειρία των άλλων, δηλαδή των «δεσμω-

τών».

Δοκιμασία πολύ δύσκολη για τους φύλακες σε αυτά τα αξιώματα, που θα

αντιμετωπίζουν πειρασμούς και κλονισμούς ωθώντας αυτούς σε όλες τις πα-

ρεκκλίσεις, μέσα σε μία διάρκεια δέκα πέντε χρόνων.

Μία άλλη φάση δοκιμασιών των φυλάκων κατά Πλάτωνα, η οποία θα μπο-

ρούσε να παραλληλισθεί με αυτή της σημερινής πορείας των αξιωματικών ως

διοικητές Στρατιωτικών Μονάδων, η οποία πράγματι αποτελεί και την κρισι-

μότερη δοκιμασία του αξιωματικού.

Η κλιμάκωση όμως της παιδείας και των δοκιμασιών στην εξέλιξη των φυ-

λάκων, σύμφωνα με τις απόψεις του Πλάτωνα συνεχίζονται.

Όταν λοιπόν οι φύλακες γίνουν πενήντα χρόνων, όσοι επέζησαν και αρι-

στεύσουν κατά πάντα και από κάθε άποψη σε γνώσεις και στις πράξεις, θα

οδηγηθούν στην τελευταία βαθμίδα αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της

ζωής τους στη φιλοσοφία, έχοντας τώρα μόνον κατά νου το καθήκον τους να

διατηρούν την πόλη, τους πολίτες και τους εαυτούς τους σε κόσμια τάξη.

Έτοιμοι πλέον καθ’ όλα οι φύλακες της «Πολιτείας» του Πλάτωνα να πά-

ρουν μέρος στους κόπους και στις ευθύνες της πολιτικής ζωής, ως και στα αξιώ-

ματα αυτής, όχι ως τιμητική διάκριση, αλλά ως ένας εξαναγκασμός εξ αιτίας

του συμφέροντος της πόλης.

Τα ίδια, λέει ο Πλάτων ισχύουν και για τις φυλακίδες, διότι όσα έχουν  ει-

πωθεί  για  τους άνδρες,  αφορούν  και  τις γυναίκες, όσες βέβαια από αυτές

είναι από τη φύση προικισμένες με τα κατάλληλα προσόντα.

Αφού πλέον οι φύλακες εξάντλησαν όλες τις δοκιμασίες τους και εκπλή-

ρωσαν στο ακέραιο όλα τα καθήκοντά τους και αφού έχουν εκπαιδεύσει άλ-

λους σαν τους εαυτούς τους, για να μείνουν στη δική τους  θέση  ως φύλακες

της πόλης,  τότε μπορούν να μεταβούν και να κατοικήσουν στις νήσους των

μακάρων κατά Πλάτωνα, τιμώντας αυτούς η πόλη και θεωρώντας αυτούς συγ-
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χρόνως θεϊκούς ανθρώπους32.

Είναι δε πραγματικά δίκαιο αυτούς τους άρχοντες να τιμά η πόλη ως θεϊ-

κούς ανθρώπους –υπεράνθρωπους θα ονόμαζε ο Νίτσε– καθόσον, μετά από

αυστηρή επιλογή, καθόλη την πορεία των καθηκόντων τους δοκιμάζονται και

κρίνονται προκειμένου να προαχθούν μέχρι των ανωτάτων αξιωμάτων της πο-

λιτείας  και κυρίως διότι η ζωή τους, καθόλη τη διάρκειά της, ήταν γεμάτη πρά-

ξεων προσφοράς προς την πόλη και τους πολίτες.

Οι τιμές σε τέτοιους άρχοντες και αρχόντισσες δεν αποτελούν διάκριση,

αλλά ανταπόδοση ευγνωμοσύνης της πόλης για τις κοινωνικές προσφορές

αυτών των ανθρώπων από όλες τις θέσεις των αξιωμάτων τους.

Διότι τα αξιώματα παρέχονται στους ικανούς, όχι προς ικανοποίηση προ-

σωπικών αναγκών και φιλοδοξιών, αλλά για προσφορά κοινωνικού και αν-

θρωπιστικού έργου με μόνο κίνητρο το καθήκον τους.

Αυτούς τους υψηλούς κοινωνικούς σκοπούς εξυπηρετούν η αυστηρή επι-

λογή τους και η ξεχωριστή παιδεία τους, που είχε προτείνει ο Πλάτων από τότε.

δ.   Η Σημασιολογία του Μύθου

Με τον μύθο του σπηλαίου τονίζεται κατ’ αρχάς η τρομερή κατάσταση στην

οποία υπάρχει ο άνθρωπος ως δέσμιος τους σκότους της άγνοιάς του και της

απαιδευσίας του πνεύματός του, με συνέπεια η γνώση του να περιορίζεται στα

είδωλα της πραγματικής αλήθειας.

Προκειμένου όμως να γνωρίσει το φως της αλήθειας, πρέπει μόνος του

να σπάσει τα δεσμά και να «στρέψει τον αυχένα» ολόπλευρα στη γνώση.

Αλλά όμως αυτή η «στροφή του αυχένα» επιτυγχάνεται από τα εξαιρετικά

άτομα της κοινωνίας, τα οποία έχουν τη φυσική προδιάθεση και διερωτώνται

φιλοσοφικά, έχουν αγάπη για την αλήθεια και θέλουν να μάθουν πολλά γι’ αυτή.

Η ολοκλήρωση της «στροφής του αυχένα» και η απελευθέρωση του αν-

θρώπου «δεσμώτη» και η ανάβασή του στη χώρα του «φωτός» είναι η πολυ-

μάθεια και η ολόπλευρη γνώση της αλήθειας, όταν δηλαδή ο άνθρωπος

γίνεται φιλόσοφος.

Η ολόπλευρη όσο το δυνατόν γνώση της αλήθειας προσφέρει πλέον στον

πεφωτισμένο άνθρωπο και πληρότητα ψυχής, διότι μόνο όταν αυτές οι γνώσεις

συνδυάζονται και με την αρετή της ψυχής, γίνεται ο άνθρωπος αυτάρκης, κα-

ταξιωμένος από το αγαθό, που ο Πλάτων λέγει και μη έχοντας ανάγκη των

τιμών του κόσμου των «ειδώλων».

Ώστε οι μεγάλες αλήθειες κατακτώνται από τους ανθρώπους εκείνους οι

οποίοι έχουν τις πνευματικές και ψυχικές από τη φύση ικανότητες, αλλά και

έρωτα να ανακαλύπτουν αλήθειες.
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Αλλά υποχρέωση αυτών των χαρισματικών ανθρώπων, οι οποίοι καταξιώ-

θηκαν να συναντηθούν με το αγαθό της αλήθειας, είναι να μεταλαμπαδεύει

το φως της γνώσης» και στους «δεσμώτες» συνανθρώπους του, διότι έτσι η

ανθρωπότητα εξελίσσεται πνευματικά και εκπολιτίζεται.

Έργο όμως πολύ δύσκολο γι’ αυτούς τους χαρισματικούς φιλοσόφους, οι

οποίοι προβαίνουν στην ομολογία της αλήθειας, καθόσον οι συνάνθρωποί τους

είχαν εθισθεί στην αλήθεια των «ειδώλων».

Συνέπεια αυτών των δυσχερειών είναι η πολιτιστική εξέλιξη της κοινωνίας

να προχωρεί με τους ρυθμούς των «δεσμωτών του σπηλαίου» και οι μεγάλοι

δάσκαλοι της ανθρωπότητας να γνωρίζουν τους διωγμούς και τη φυσική κατα-

στροφή τους από τους «δεσμώτες».

Αλλά αυτές οι κοινωνικές δυσχέρειες αποτελούν συγχρόνως και προκλή-

σεις εμπειρικών δοκιμασιών για τον φιλόσοφο, ο οποίος επιβάλλεται με ζήλο

να αφοσιώνεται στο θεϊκό αυτό καθήκον του της μετάδοσης των γνώσεων τις

οποίες ο ίδιος απέκτησε και στους συνανθρώπους του.

Εξ άλλου αυτό είναι και το ηγετικό, κοινωνικό έργο του φιλοσόφου, το

οποίο αναδεικνύει και τις ικανότητές του, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητές

του να βιώνει τόσο στον κόσμο των ιδεών του και της έμπνευσης, όσο και στον

κόσμο της πραγματικότητας και των εφαρμογών.

Κάπως έτσι προφανώς θεωρούσε και ο Πλάτων τον φιλόσοφο, γι’ αυτό και

η ιστορική πρότασή του: οι φιλόσοφοι να γίνουν κυβερνήτες ή οι κυβερνήτες

να γίνουν φιλόσοφοι.

Αλλά, με τον μύθο του σπηλαίου ο Πλάτων δεν αναδεικνύει μόνο το ιδεώ-

δες ότι οι φιλόσοφοι πρέπει να ηγούνται της κοινωνίας, αποκαλύπτει συγχρό-

νως και την εξελικτική πορεία των σκέψεών του σχετικά με τη γνωσιολογία,

δηλαδή με την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης της γνώσης.

Καθόσον στο πρώϊμο έργο του τον «Μένωνα», σύμφωνα με τις περί αθα-

νασίας και μετενσάρκωσης της ψυχής απόψεις του ο Πλάτων υποστήριζε την

απόκτηση των γνώσεων με την διαδικασία της ανάμνησης,  γεγονός  το

οποίον  απέδειξε  με  το πείραμα  του δούλου, ο οποίος με τις συνεχείς εκμαι-

ευτικές ερωτήσεις του Πλάτωνα απέδειξε το Πυθαγόρειο θεώρημα.

Παρέχοντας έτσι την δυνατότητα στον Πλάτωνα να ισχυρίζεται ότι οι γνώ-

σεις όλες είναι καταχωρημένες στη ψυχή του ανθρώπου σαν σε όνειρο, προ-

φανώς στο ασυνείδητο και έρχονται στο συνειδητό ως στέρεες γνώσεις με τα

κατάλληλα ερωτήματα33.

Δεν αποκλείεται στο πρώϊμο αυτό έργο του τον «Μένωνα» ο Πλάτων να

είναι ακόμα επηρεασμένος από τον δάσκαλό του τον Σωκράτη, ο οποίος, ως

γνωστό, ήταν κήρυκας της αυτογνωσίας με τη μαιευτική μέθοδο.
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Πλην όμως αμφότεροι δέχονται την ύπαρξη αλήθειας και την οποία χω-

ροθετούν εντός της ψυχής, δηλαδή στον νου του ανθρώπου.

Ο Πλάτων όμως της «Πολιτείας» εξελίσσεται και στον μύθο του σπηλαίου

τοποθετεί την απόλυτη αλήθεια στον χώρο του «αγαθού» και το οποίον ο άν-

θρωπος μπορεί να προσεγγίσει μόνο με την κατάλληλη παιδεία έχοντας προς

τούτο τη φυσική προδιάθεση.

Έτσι ο Πλάτων με τον μύθο του σπηλαίου τοποθετεί και αυτός τη «στρογγυλή

αλήθεια» όπως και ο Παρμενίδης στου «Θεού το ξακουστό στρατί» όπου τον φι-

λόσοφο φέρουν τα «άτια τα σοφά» συνοδευόμενο από τις «θυγατέρες του ηλίου»

οι οποίες οδήγησαν αυτόν από την άγνοια της «νύχτας» στη γνώση του «φωτός».

Το υπέροχο αυτό ποίημα της γνωσιολογίας του Παρμενίδη για τη «στρογ-

γυλή αλήθεια» συνεχίζει να λέει για το μακρινό αυτό ταξίδι του φιλοσόφου:

«… Δεν σ’ έβαλε μοίρα κακή σε αυτόν τον δρόμο που τόσο μακριά είναι

από των ανθρώπων τα βήματα, αλλά η δικαιοσύνη.

Πρέπει όλα να τα μάθεις, την ήσυχη καρδιά της στρογγυλής αλήθειας και

τις ιδέες των θνητών τις ψεύτικες» 34.

Γνωσιολογία του Παρμενίδη η οποία είναι παράλληλη με αυτή στον μύθο

του σπηλαίου του Πλάτωνα, ο οποίος τοποθετεί την αλήθεια στο «αγαθό» αντί

στου «Θεού το ξακουστό στρατί» και αντί τα «άτια τα σοφά» με τις «θυγατέρες

του ηλίου», ο ίδιος ο άνθρωπος σπάει τα «δεσμά» της αγνοίας του και με τη

βοήθεια της παιδείας ανέρχεται στου «Θεού το ξακουστό στρατί» όπου η «δι-

καιοσύνη» των φυσικών του χαρισματικών ικανοτήτων έφεραν τον φιλόσοφο.

Την αξία αυτής της παιδείας θα τονίσει και ο Δημόκριτος λέγοντας: «ούτε

τέχνη, ούτε σοφία μπορεί κανείς να αποκτήσει, αν δεν υποβληθεί σε μαθητεία.

Τα δε ωραία τα γνωρίζουν και τα επιζητούν με ζήλο εκείνοι που έχουν τη φυ-

σική προς αυτά διάθεση» 35.

Με όση όμως φυσική διάθεση και αν ο φιλόσοφος άνθρωπος είναι προικι-

σμένος, όση παιδεία ολόπλευρη και αν δεχθεί, θα κατακτά βέβαια το «φως του

αγαθού» του Πλάτωνα και τη «στρογγυλή αλήθεια» του Παρμενίδη, πλην όμως

θα φθάνει πάντα μόνο μέχρι στου «Θεού το ξάστερο στρατί» και αδύνατη θα

είναι η πιο πέρα πορεία στην κατοικία του Θεού.

Πάντα θα αναζητά να συλλάβει την αλήθεια του «αγαθού», αλλά αυτή διαρ-

κώς θα παραμένει ασύλληπτη και θα διαφεύγει της ανθρώπινης διάνοιας …

Έχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο με το μύθο του σπηλαίου ο Πλάτων διατυ-

πώσει και σύγχρονες περί θεολογίας απόψεις.

Ναι μεν ο Παρμενίδης και ο Πλάτων προτρέπουν τον άνθρωπο να οδεύει

προς τη στρογγυλή και την απόλυτη αλήθεια την οποία θεωρούν ότι υπάρχει,

δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον σοφιστή Γοργία ο οποίος λέγει: «Δεν υπάρ-
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χει τίποτα. Και αν υπήρχε κάτι δεν θα μπορούσαμε ωστόσο να το γνωρίζουμε.

Αν υποτεθεί ότι υπήρχε κάτι και ότι ήταν γνωστό, δεν θα μπορούσαμε εν τού-

τοις να το φανερώσουμε στους άλλους» 36.

Αθεϊστική απογοητευτική άποψη του Γοργία, την οποία αντικρούει ο Πλά-

των με τον υπέροχο αυτό μύθο του σπηλαίου, όπου ομιλεί για την ύπαρξη της

απόλυτης αλήθειας στον χώρο του «αγαθού», προς την οποία πρέπει ο άνθρω-

πος να οδεύει με την πλούσια και πολυμερή εμπειρία των γνώσεων, τις οποίες

στη συνέχεια καλείται να μεταδίδει και στους άλλους ανθρώπους.

Μπορεί βέβαια αυτή η απόλυτη αλήθεια του «αγαθού» να είναι ασύλληπτη

από την ανθρώπινη διάνοια, το οποίο δεν ξεκαθαρίζεται σαφώς από τον Πλά-

τωνα στον μύθο το σπηλαίου, πλην όμως αφήνεται να εννοηθεί από τον Παρ-

μενίδη, ο οποίος ομιλεί σαφέστερα για του «Θεού το ξακουστό στρατί», δηλαδή

κάνει λόγο για «στρατί» ως πορεία προς τον Θεό.

Λόγω αδυναμίας της ανθρώπινης φύσης ίσως να μη μπορούμε να γνωρί-

σουμε την απόλυτη αλήθεια, όπως ισχυρίζεται ο Γοργίας, όχι όμως να δεχθούμε

ότι δεν υπάρχει, όπως ο ίδιος πάλι ισχυρίζεται και αυτή η αδυναμία συμβαίνει

επειδή «η φύση αρέσκεται να κρύπτεται», όπως λέει ο Ηράκλειτος37. 

Έτσι λοιπόν τοποθετήθηκαν τα όρια των δυνατοτήτων της ανθρώπινης γνω-

σιολογίας τα οποία διαρκώς είναι διαστελλόμενα και η οποία διαστολή τους,

σύμφωνα με τις απόψεις του Πλάτωνα, όπως αρχικά είδαμε αυτές στον «Μέ-

νωνα» και μετέπειται στον μύθο του σπηλαίου της «Πολιτείας», επιτυγχάνονται

τόσον με τις ικανότητες του νου όσον και με την εμπειρία της μάθησης.

Απόψεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι παράλληλες με αυτές τις τελικές

απόψεις γνωσιολογίας του Δημόκριτου, ο οποίος ομιλεί για τις «αληθινές» και

τις σκοτεινές» γνώσεις, θεωρώντας ως θεμελιώδεις τις εμπειρίες των αισθή-

σεων επί των οποίων οικοδομούνται οι καθαρές  θεωρητικές γνώσεις οι παρα-

γόμενες από τον νου38.

Γνωσιολογικές φιλοσοφικές απόψεις του Δημόκριτου και του Πλάτωνα, οι

οποίες επίσης προσομοιάζουν με αυτές του σύγχρονου φιλοσόφου Ιμάνουελ

Καντ, ο οποίος με τα έργα του «Κριτική του Καθαρού Λόγου» και το άλλο

«Κριτική του Πρακτικού Λόγου» παρουσιάζει αντίστοιχα σε αυτά ότι υπάρ-

χουν καθαρές ανεξάρτητες a-priori γνώσεις από αυτές τις εμπειρικές a-

postepriori. 

Δηλαδή υποστηρίζει ότι οι πρώτες καθαρές γνώσεις σχηματίζονται από τη

διάνοια και μόνο, χωρίς την εμπειρία, της οποίας τις γνώσεις θεωρεί συμπτω-

ματικές39. 

Αλλά το γνωσιολογικό αυτό θέμα εξακολουθεί να απασχολεί μέχρι σήμερα

τη φιλοσοφία και την επιστήμη, εάν δηλαδή πηγή των γνώσεων είναι ο νους,
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οπότε όλα τα αισθητά αντικείμενα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προβολές

του νου ή ότι οι γνώσεις προέρχονται από τις αισθήσεις, οπότε και τα αισθητά

αντικείμενα είναι πραγματικά.

Εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το ερώτημα, παρόλη την πρόοδο της εγκε-

φαλικής φυσιολογίας και των άλλων επιστημών, διότι δεν μπορεί να ερμηνευ-

θεί ακόμα η φυσική αντίφαση των μεγεθών των παραστάσεων του έξω κόσμου

με αυτές που στον νου του εγκεφάλου καταχωρούνται, αλλά και παράγονται

απ’ αυτόν.

Μια και μας δίδεται η αφορμή από την σημασιολογία του μύθου του σπη-

λαίου του Πλάτωνα, ας επιδιωχθεί με τόλμη να παρουσιασθεί κάποια απάν-

τηση στο ερώτημα.

Η πρόταση αυτή αρχίζει με την αξιωματική αρχή ότι το περιβάλλον γεννά,

η προσωπικότητα γεννιέται, η συμπεριφορά απορρέει, ή με άλλα λόγια ότι

περιβάλλον και άνθρωπος αποτελούν βιολογικά ένα ενιαίο αυτορρυθμιζόμενο

φυσικό σύστημα, το οποίο σημαίνει ότι το περιβάλλον εκπέμπει τα μηνύματα

και ο άνθρωπος ανάλογα ανταποκρίνεται.

Αποτέλεσμα αυτής της ανταπόκρισης ήταν η όλη βιολογική λειτουργία, επο-

μένως και οι εγκεφαλικές του, όπως η μνήμη, η φαντασία με τις λειτουργίες

της ανάπλασης και των συνειρμών και η ελεγκτικοί μηχανισμοί της αντίληψης

και της νοημοσύνης.

Άρα πρωταρχική πηγή γνώσεων δύναται να θεωρηθεί το περιβάλλον, τα

μηνύματα του οποίου εισερχόμενα μέσω των αισθήσεων στον εγκέφαλο, ανα-

γνωρίζονται κατ’ αρχάς από την αντίληψη και εκείθεν ο άνθρωπος αντιδρά με

βάση αυτά ή αποθηκεύει αυτά στη μνήμη.

Τις αποθηκευμένες στη μνήμη από το περιβάλλον προερχόμενες γνώσεις,

αυτόνομα  με τη βούλησή του ο άνθρωπος δύναται να ανακαλεί και συγχρόνως

να συνθέτει σε νέα καθαρή νοητική γνώση με την βοήθεια της συνειρμικής λει-

τουργίας, της οποίας βέβαια η ορθότητα κρίνεται από τη νοημοσύνη.

Παρατηρείται λοιπόν ότι η καθαρή γνώση για την οποία μιλούν οι φιλόσο-

φοι, όπως ο Δημόκριτος, ο Πλάτων, αλλά και ο Καντ, παράγεται βέβαια κα-

θαρά από τους μηχανισμούς του νου του εγκεφάλου, πλην όμως η αφετηρία

τους είναι τα αντικείμενα του έξω κόσμου, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στη

μνήμη, οπότε δικαίως θεωρείται θεμελιώδης η συμμετοχή των αισθήσεων για

την δημιουργία των καθαρών γνώσεων.

Έχει λοιπόν πράγματι ο εγκέφαλος την δυνατότητα, όχι μόνο να προσλαμ-

βάνει, αλλά και να δημιουργεί γνώσεις και είναι δικαιολογημένες οι θέσεις

τους και ο διαχωρισμός αυτών σε «σκοτεινές» και «καθαρές», διότι οι με τη

φαντασία του νου καθαρές παραγόμενες γνώσεις είναι υψηλότερες και πιο
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πέρα από αυτές των αισθήσεων, δυνάμενες να αγγίζουν την αλήθεια του «αγα-

θού» του Πλάτωνα.

Όσον αφορά για το αναπάντητο ακόμα ερώτημα της αντίφασης μεταξύ των

εξωτερικών και εγκεφαλικών παραστάσεων, θα μπορούσε να απαντηθεί με

την αρχή του ολογράμματος μέσα από μία σύνθεση κυμάτων, τα οποία εκφρά-

ζονται με το σολιτόνιο, το οποίο μπορεί να συμπιέζεται σε σημειακό κύμα ει-

σερχόμενο και διατρέχοντας τους νευρώνες του εγκεφάλου και να

αποσυμπιέζεται πρακτικά στον αντικειμενικό κόσμο εξερχόμενο.

Άρα, γνωσιολογικά την ίδια πραγματικότητα εκφράζουν τόσον ο νους, όσον

και οι αισθήσεις και δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά, εφόσον όλα είναι

δημιουργήματα της ίδιας φύσης γενικά.

Ακριβώς όμως αυτή η συμπίεση και η αποσυμπίεση της ολογραφικής αρχής,

σύμφωνα με την οποία το μέγιστο δύναται να εμπεριέχεται στο ελάχιστο κατ’

αμφίδρομη πορεία, αποτελεί ένα από τα πλέον θαυμαστά έργα του «Αγαθού»

του Πλάτωνα ή της φύσης κατ’ άλλη έκφραση40.

5.   Συμπέρασμα

Η ανάβαση όμως στη χώρα του «αγαθού» δεν μπορεί να επιτευχθεί με μόνη

τη μόρφωση του πνεύματος, εάν δεν ορμάται από την δύναμη της θέλησης και

ένα σώμα υγιές και γυμνασμένο, το οποίο πρόθυμα να εκτελεί τα κελεύσματα

των αρετών της ψυχής.

Αυτή την τρισυπόστατη παιδεία ο Πλάτων προτείνει για τους φύλακες,   της

οποίας οι αρχές εφαρμόζονται  και σήμερα στις Στρατιωτικές Ακαδημίες,  αν

και αφήνει να εννοηθεί  ότι μπορεί αυτή να έχει έναν καθολικότερο χαρακτήρα

στην παιδεία των νέων ανθρώπων της κοινωνίας41.

Η τρισυπόστατη παιδεία του Πλάτωνα είναι διαχρονικής εμβέλειας και

εφαρμοζόμενη προάγει και θεραπεύει σήμερα και στο μέλλον τις κοινωνίες

των ανθρώπων, για τους λόγους που λεπτομερώς αναλύθηκαν στο κείμενο.

Πιθανόν όμως η καθολική εφαρμογή της προτεινόμενης από τον Πλάτωνα

παιδείας, να απαιτούσε και ένα τέταρτο σκέλος, το οποίο προστέθηκε από τον

Αριστοτέλη, ώστε αυτή να είναι και χρήσιμη, δηλαδή όπως θα λέγαμε σήμερα

να συνδεθεί με την αγορά εργασίας.

6.   Επίλογος

Δεν αποτελεί υπερβολή εάν υποστηριχθεί ότι μόνο μία παιδεία, σύμφωνα

με τις Πλατωνικές και Αριστοτελικές απόψεις, εξασφαλίζει την αρμονική λει-

τουργία της κοινωνίας, εφόσον ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να βιώνει σε

οργανωμένες κοινωνίες. 
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Αθήνα 1990.

-Κατά τον  Taylor η ενότητα του έργου του Πλάτωνα «Πολιτεία» επιβεβαιώνεται από τον 

υπότιτλο αυτού »Περί Δικαίου» καθόσον η πρόταση του Πλάτωνα ο φιλόσοφος-άρχοντας της

πόλης να προέρχεται από τον φιλόσοφο-στρατηγό, αποτελεί συνέχεια του περί δικαίου λόγου  

του στο ίδιο έργο.

Βέβαια η πρότασή του αυτή ίσχυε μέχρις ότου ίδρυσε ο Πλάτων την Ακαδημία, η οποία ήταν 

το πρώτο πανεπιστήμιο και από την οποία εξέρχοντο οι πολιτικοί επιστήμονες.

-Επίσης κατά τον Taylor, η ουσία του «Αγαθού» προσδιορίζει ένα «όλον» από το οποίο πηγάζει  

η ύπαρξη και η ουσία κάθε πράγματος στον κόσμο, έχοντας έτσι έναν καθολικό οντολογικό 

δυναμικό χαρακτήρα..   

- Δημήτριος Κούτρας. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Η Αλήθεια στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία.  

Σελίδες 39-45. Περί του Μύθου του Σπηλαίου. Ερμηνεία. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2002.

30. Πλάτων. Αντεραστές. 137c-138b. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια. Π. Πετρίδης. Εκδόσεις

Ι. Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

31. Πλάτων. Νόμοι. 650b. Πρόλογος. Κ.Δ. Γεωργούλης. Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. 

Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

32. Πλάτων. Πολιτεία. 535a-b, 536d-e, 537a, 537d, 539d-540c. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης.

Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

33. Πλάτων. Μένων. 82b-e, 83b, 84a-c, 84d, 85b, 85c-d. Μετάφραση-Σχόλια Β. Τατάκης-Ηλίας 

Λάγιος. Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

34. G.S. Kirk-J.E.Raven-M.Schofield.Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι. Παρμενίδης. Το Εξάμετρο

Ποίημά του. Σελίδες 248-251. Μετάφραση Δημοσθένης Κούρτοβικ. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα

Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

35. Κων/νος Δ. Γεωργούλης. Δημόκριτος. Γνώμαι. Αποσπάσματα 56, 59. Σελίδα 238. Εγκυκλοπαι-

δικό Λεξικό «Ήλιος» Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα.

- H. Diels-W. Kranz. Οι Προσωκρατικοί. Τόμος Β΄. Δημόκριτος. Γνώμαι. Αποσπάσματα 

56, 59. Μετάφραση-Επιμέλεια Βασίλειος Κύρκος. Εκδόσεις Δημ. Παπαδήμα. Αθήνα 2007.

36.  Ι.Μ. Μποχένσκι. Δρόμοι Φιλοσοφικού Στοχασμού. Η Γνώση. Σελίδα 65.

Μετάφραση  Γρηγόρης Φιλ. Κωσταράς. Εκδόσεις Πανεπιστημίου. Αθήνα 1986.

37. Κων/νος Δ. Γεωργούλης. Ηράκλειτος. Απόσπασμα 123. Σελίδα 211. Εγκυκλοπαιδικό 

Λεξικό «Ήλιος» Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα.

- H. Diels-W. Kranz. Οι Προσωκρατικοί. Α΄Τόμος. Ηράκλειτος. Απόσπασμα 123. Σελίδα 364.

Μετάφραση-Επιμέλεια Βασίλειος Κύρκος. Εκδόσεις Δημ. Παπαδήμας. Αθήνα 2005.

38.  Άρης Διαμαντόπουλος. Δημόκριτος. Γνωσιολογία. Χειρόγραφη. Ανέκδοτη Εργασία.

-H. Diels-W. Kranz. Οι Προσωκρατικοί. Τόμος Β΄. Δημόκριτος. Δημοκρίτου Γνώμαι.

Αποσπάσματα   117,117a, 125, 165a. Φυσική Φιλοσοφία. Αποσπάσματα 9, 10, 11. 

Μετάφραση-επιμέλεια Βασίλειος Κύρκος. Εκδόσεις Δημ. Παπαδήμας. Αθήνα 2007.

39.Χ. Θεοδωρίδης. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Γνωσιοθεωρία. Σελίδα 125. Εκδόσεις Εστία

Αθήνα 1982.

-W.K.C. Guthrie. Οι Σοφιστές. Γοργίας. Σελίδες 328-333. Μετάφραση Δαμιανός Τσεκουράκης.   

Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1989.

40. Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας Τόμος Α’. Προσωπικότητα.. 
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Εισήγηση-Πρόλογος. Σελίδες 14-31. Μέρος Τέταρτο. Γνωσιοψυχολογία. Σελίδες 71-200.

Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2001.

- Άρης Διαμαντόπουλος. Η φυσική στην Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό της Ζωής.

Η Τοπολογία και οι Μορφές των Ειδών. Σελίδες 14-20. Ο Εγκέφαλος. Σελίδες 33-45.

Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2008.

41. Πλάτων. Νόμοι. Βιβλίο VII 814b. Βιβλίο VIII 828-834. Πρόλογος Κ.Δ. Γεωργούλης.

Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

Αλλά εάν στην Πολιτεία όσα, περί παιδείας ο Πλάτων αναφέρει, δείχνουν ότι αφορούν ειδικά

τους «Φύλακες» και τις «Φυλακίδες», στο καταληκτικό του έργο, τους «Νόμους», τονίζεται 

καθαρά ότι η μορφή αυτή παιδείας αφορά όλους τους πολίτες. 

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η παιδεία κατά τον Πλάτωνα βαθέως διέπεται από τον στρατιωτικό 

χαρακτήρα και επί πλέον είναι προοδευτική ανάλογα με την ηλικία των νέων.

Ότι ο Πλάτων προσέδιδε μεγάλη βαρύτητα στη στρατιωτική παιδεία αποδεικνύεται διότι πρότεινε 

και οι γυναίκες να ασκούνται στη στρατιωτική γυμναστική και στην οπλομαχητική, για να μπορούν 

να αμύνονται για τη σωτηρία των παιδιών τους, διότι αυτή η προς άμυνα ορμή, υπάρχει σε όλα τα 

όντα.

Ακόμα, προκειμένου οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν ένα πόλεμο, 

καθιέρωνε στις μεγάλες εορτές του έτους να τελούνται κάθε είδους πολεμικές ασκήσεις, παρόμοιες 

με τις πραγματικές συνθήκες.
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Πολιτεύματα

1.  Εισαγωγικά

Τις μορφές των πολιτευμάτων ο Πλάτων παρομοιάζει με τις φωνές ζώων,

λέγοντας ότι άλλη είναι η φωνή της δημοκρατίας, άλλη της ολιγαρχίας και άλλη

πάλι της μοναρχίας.

Πολλοί λέγουν ότι γνωρίζουν τις φωνές των ζώων αλλά λίγοι τις κατανοούν,

κάτι ανάλογο που συμβαίνει και με τις μορφές των πολιτευμάτων, οι οποίες

παρομοιάζονται με τις φωνές των ζώων
1
.

Γι’ αυτό τον λόγο ο Πλάτων αναλαμβάνει να κάνει μια σύντομη εισαγωγή

στις μορφές των πολιτευμάτων της εποχής του, πριν από την λεπτομερή ανά-

λυση αυτών.

Ανάλογα με τους χαρακτήρες που παρουσιάζουν αυτές οι μορφές σε σχέση

με τη βία και την ελευθερία, την φτώχεια και τον πλούτο, την νομιμότητα

και την παρανομία, επιδέχονται των εξής περαιτέρω διαιρέσεων:

Η μοναρχία προσφέρει δυο είδη πολιτευμάτων με τα ονόματα τυραννία

και βασιλεία.

Το πολίτευμα, όπου η δύναμη της εξουσίας είναι στα χέρια των ολίγων, κα-

λείται άλλοτε αριστοκρατία και άλλοτε ολιγαρχία.

Το δε πολίτευμα της δημοκρατίας, στην οποία το πλήθος πάντα άρχει, είτε

με την βία, είτε με την θέληση των πλουσίων, είτε τηρεί, είτε παραβαίνει τους

νόμους, το όνομά της δεν αλλάζει.

Με αυτά τα κριτήρια, αλλά και όπως θα φανεί από την εν συνεχεία λεπτο-

μερή ανάλυση των μορφών των πολιτευμάτων, ο Πλάτων κατά προτεραιότητα

θεωρεί πρώτον αυτό της βασιλείας, δεύτερον αυτό της αριστοκρατίας και τρί-

τον την δημοκρατία, στην οποία η εξουσία ανήκει στο πλήθος.

Καταλήγει επίσης στην ίδια αξιολόγηση των πολιτευμάτων κρινόμενα επί-

σης αυτά με το ερώτημα: σε ποιο από αυτά η ζωή του πολίτη είναι λιγότερο δύ-

σκολη και σε ποιο πιο ανυπόφορη, με βάση την εφαρμογή των νόμων από
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αυτά.

Με αυτό το κριτήριο θεωρεί και την δημοκρατία σε δύο κατηγορίες, σ’

αυτήν που άρχει κανείς σύμφωνα με τους νόμους και σ’ αυτήν που άρχει παρά

τους ισχύοντας νόμους.

Εξακολουθεί να θεωρεί την βασιλεία με τους καλούς γραπτούς νόμους ως

το άριστον απ’ όλα, αλλά χωρίς νόμους η ζωή είναι ανυπόφορη.

Την αριστοκρατία με τους καλούς επίσης νόμους, αφού είναι το μέσο με-

ταξύ της βασιλείας και της νόμιμης δημοκρατίας, ας θεωρηθεί το ενδιάμεσο

μεταξύ αυτών πολίτευμα.

Τέλος το πολίτευμα των πολλών της νόμιμης δημοκρατίας είναι ένα ασθε-

νές πολίτευμα, γιατί οι αρχές σ’ αυτό είναι μοιρασμένες σε μικρά κομμάτια

ανάμεσα σε πολλά πρόσωπα.

Γι’ αυτό, όταν όλα τα άλλα πολιτεύματα είναι νόμιμα, η δημοκρατία είναι

το πιο χειρότερο και όταν τ’ άλλα είναι παράνομα, η νόμιμη δημοκρατία είναι

το καλύτερο.

Και συμπληρώνει λέγοντας, όταν όλα τα άλλα είναι αχαλίνωτα, είναι κα-

λύτερα να ζει κανείς με την νόμιμη δημοκρατία, αλλά αν όλα τ’ άλλα είναι κα-

νονικά αυτή είναι η τελευταία, που θα ήθελε κανείς να ζήσει.

Με παρόμοιο τρόπο χαρακτηρίζει και ο Αριστοτέλης τις μορφές των πολι-

τευμάτων, ο οποίος διακρίνει αυτά κατά πρώτον από τον αριθμό των χειρών

που κατέχων την εξουσία (ένας, ολίγοι, πολλοί) και ως δεύτερο κριτήριο κα-

θορισμού του πολιτεύματος λαμβάνει τον σκοπό αυτού, εάν δηλαδή εξυπηρετεί

το δημόσιο ή το ατομικό συμφέρον.

Στις περιπτώσεις που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον λέγοντας ορθές πο-

λιτείες και αυτές είναι: η βασιλεία, η αριστοκρατία και η πολιτεία. 

Και στις άλλες περιπτώσεις που εξυπηρετεί το ατομικό συμφέρον παρεκ-

βάσεις της πολιτείας και αυτές κατ’ αντιστοιχία προς τις ορθές είναι: η τυραν-

νία, η ολιγαρχία και η δημοκρατία.

Η βαρύτερη μορφή εκτροπής κατά τον Αριστοτέλη είναι η τυραννία και

δευτερευόντως η ολιγαρχία ενώ ως πρώτη και άριστη πολιτεία θεωρεί και

αυτός την βασιλεία.

Μια κατηγοριοποίηση των πολιτευμάτων από τον Αριστοτέλη, η οποία ου-

σιαστικά δεν είναι διάφορη απ’ αυτή του Πλάτωνος και του οποίου το κριτήριο

της διάκρισης αυτών σε νόμιμα ή όχι πολιτεύματα, εκφράζεται με το αντίστοιχο

του Αριστοτέλη, περί καθορισμού αυτών από τον σκοπό που εκφράζουν.

Καθόσον δύναται να θεωρηθεί, ότι ο σκοπός του δημόσιου ή του ατομικού

συμφέροντος προϋποθέτει αντίστοιχα και την νομιμότητα ή όχι του πολιτεύμα-

τος.
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Αλλά εάν αυτά ήταν τα πολιτεύματα στην εποχή του Πλάτωνα και του Αρι-

στοτέλη, δεν σημαίνει ότι με κάποια άλλη μορφή ή και με την ίδια δεν υπήρξαν

και δεν υπάρχουν και σήμερα στις κοινωνίες των ανθρώπων επί της γης.

Βέβαια σήμερα κυρίαρχη παραμένει η νόμιμη δημοκρατία του Πλάτωνα

και η πολιτεία του Αριστοτέλη, έστω κι αν έχει διάφορες ονομασίες ως προ-

εδρική ή βασιλευομένη δημοκρατία.

Βασική λειτουργία όμως των σημερινών δημοκρατιών είναι τα κόμματα,

των  οποίων  οι  εκπρόσωποι   εκφράζουν  την  βούληση   των πολλών, εναλ-

λασσόμενα στην εξουσία σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας.

Τα κόμματα είναι οργανωμένα ανάλογα με την ιδεολογία από την οποία

διαπνέονται , κυρίως του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού σε όλο το

φάσμα των διαβαθμίσεων αυτών, σύμφωνα με την οποίαν ιδεολογία εμπραγ-

ματώνουν την πολιτική τους στην εξουσία.

Αυτήν όμως τη νόμιμη δημοκρατία ο Πλάτων, όπως είδαμε, θεωρεί ένα

ασθενές πολίτευμα γιατί σ’ αυτό οι αρχές είναι μοιρασμένες σε μικρά κομμάτια

ανάμεσα σε πολλά πρόσωπα.

Αλλά ο Πλάτων, πέρα απ’ αυτή την διαίρεση των πολιτευμάτων και αφού

επιβεβαιώνει επαναλαμβάνοντας ότι το πρώτον και άριστον όλων είναι η βα-

σιλεία, στον λόγο του ανοίγει έναν υπαινιγμό και για έβδομο πολίτευμα ξεχω-

ριστό από όλα τα άλλα και μάλιστα με τόση διαφορά όση αυτή του Θεού από

τον άνθρωπο.

Δεν κατονομάζει αυτό το έβδομο πολίτευμα, πλην όμως χαρακτηρίζει αυτό

θεϊκό, αφήνοντας τον μελετητή του να διαγνώσει ποιο είναι αυτό ή θέλει με

τον υπαινιγμό του αυτό να δείξει την μεταβλητότητα και την έλλειψη τελειότη-

τας και στο πλέον άριστο εξ αυτών.

Μεταβλητότητα την οποίαν αποδέχεται και ο Αριστοτέλης στα πολιτεύματα

μεταπίπτοντα το ένα στο άλλο περιοδικά, όπως συμβαίνει με την κυκλική κί-

νηση των ουράνιων σωμάτων.

Μια γραμμική εξελικτικότητα, η οποία διαφαίνεται μέσα από τις περιγρα-

φές των μεταβολών των πολιτευμάτων, που από τον Πλάτωνα αναφέρονται

στην συνέχεια, αλλά συμπεραίνεται και από το συνολικό έργο του.

Στα αρχικά του έργα στον «Μένωνα» και στον «Λάχη» ο Πλάτων υποστη-

ρίζει ως άρχοντα της πόλης με μόνον γνώρισμα την χαρισματική του προσωπι-

κότητα.

Στα μετέπειτα χρόνια της «Πολιτείας» του, στο «θεϊκό» αυτό πολίτευμα θα

τοποθετήσει στην αρχή τον «φιλόσοφο – βασιλιά», στον «Πολιτικό» περισσό-

τερο βελτιωμένα αναθέτει την εξουσία της πόλης στον «επιστήμονα – πολιτικό»

και τέλος στους «Νόμους» τον απόλυτα αφοσιωμένο στους νόμους κυβερνήτη,
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με κυρίαρχο άρχοντα της πολιτείας αυτούς τους νόμους. 

Ο Πλάτων, ως φαίνεται, καθόλη τη διάρκεια της ζωής του παρατηρεί και

μελετά τις πολιτικές καταστάσεις κάθε περιόδου και ανάλογα προτείνει το πο-

λίτευμα που θα ταίριαζε  στην πόλη, ώστε ο τρόπος διακυβέρνησης αυτής να

προσαρμόζεται προς τις απαιτήσεις της κάθε εποχής.

Ίσως αυτή την προσαρμογή να θεωρεί και ως «θεϊκό» πολίτευμα, καθόσον

η προσαρμογή αυτή απαιτεί ηγετική ικανότητα και επιστήμη.

Επομένως το «θεϊκό» πολίτευμα, το οποίο ο Πλάτων επικαλείται δεν είναι

άλλο απ’ αυτή την ίδια την επιστήμη διότι αυτή είναι μεταξύ Θεού και αν-

θρώπων.

Ερμηνεία η οποία επιβεβαιώνεται μέσα από τα ίδια τα λόγια του Πλάτωνα,

ο οποίος λέει ότι ο όρος που πρέπει να χρησιμοποιείται για να διακρίνονται

τα πολιτεύματα, δεν είναι ούτε οι λίγοι ή οι πολλοί, ούτε η ελευθερία ή η βία,

ούτε η φτώχεια ή ο πλούτος, αλλά κάποια επιστήμη.

Αυτό το αίτημα του Πλάτωνα, να διοικούνται οι πόλεις σύμφωνα με τους

όρους της επιστήμης, έχει διαχρονική και καθολική αξία, διότι και σήμερα οι

όροι των πολιτικών ιδεολογιών έχουν τραυματίσει τόσον το πολίτευμα της δη-

μοκρατίας, όσον το ήθος και την ενότητα της κοινωνίας.

Επομένως είναι αναγκαία η επιστημονικοποίηση της πολιτικής, της οποίας

οι όροι αξίζουν ν’ αντικαταστήσουν τα κομματικά ιδεολογήματα, χάριν της

υγιέστερης λειτουργίας της δημοκρατίας και της κοινωνίας.

Απαιτούν αυτή την προσαρμογή στο δημοκρατικό μας πολίτευμα τόσο η

πολυσυνθετότητα της κοινωνίας, όσο και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων,

τα οποία δεν επιλύονται μέσω των ιδεολογημάτων, αλλά μόνον με τους όρους

της επιστήμης
2
.

Επίσης ο Πλάτων μελετά και τη βαθύτερη προέλευση των πολιτευμάτων

συνδέοντας τις μορφές αυτών αντίστοιχα με τους ανθρώπινους χαρακτήρες.

Διότι θεωρεί ότι ανάλογα με τη μορφή που διοικείται η πόλη θα είναι και

οι ανθρώπινοι χαρακτήρες άριστοι ή κάκιστοι και μας επιτρέπει ακόμα αυτή

η σχέση να συμπεράνουμε αν ο άριστος άνθρωπος είναι ευδαιμονέστατος και

ο κάκιστος αθλιότατος ή αν συμβαίνει κάτι άλλο.

Γι’ αυτήν όμως την έρευνα ο Πλάτων λαμβάνει ως δεδομένα ότι υπάρχουν

τόσα είδη χαρακτήρων ανθρώπων, όσες ακριβώς είναι και οι μορφές των πο-

λιτευμάτων και επί πλέον ότι τα πολιτεύματα γεννιούνται από το ήθος, δηλαδή

από τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά των ανθρώπων.

Άποψη των οποίων δείχνει ν’ ασπάζεται και ο Αριστοτέλης λέγοντας ότι ο

δημοκρατικός χαρακτήρας εγκαθιστά το δημοκρατικό πολίτευμα και ο ολιγαρ-

χικός το ολιγαρχικό επίσης πολίτευμα.
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Πλην όμως ο Αριστοτέλης παράλληλα τονίζει και την σημασία της παι-

δείας των νέων, η οποία δύναται να διαμορφώνει ανάλογα τον ιδιαίτερο χα-

ρακτήρα κάθε ανθρώπου, ώστε να διασώζονται άθικτα και ανόθευτα τα

πολιτεύματα.

Το οποίο πολίτευμα, θα πει πάλι ο Αριστοτέλης, είναι η έννομη οργάνωση

των στην πόλη κατοικούντων ανθρώπων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω λεγόμενα δείχνει να υπάρχει μια αμφί-

δρομη σχέση μεταξύ του ήθους των πολιτών με αυτό της πολιτείας. 

Επομένως από ενάρετους ή διεφθαρμένους πολίτες προκύπτει και ενά-

ρετη ή διεφθαρμένη πολιτεία και αντιστρόφως μία ενάρετη ή διεφθαρμένη

πολιτεία διαμορφώνει ανάλογα και τους πολίτες της.

Το δημόσιο ήθος επομένως αντανακλάται και στους πολίτες σε μια αμφί-

δρομη αλληλοεπίδραση.

Έτσι λοιπόν ο Πλάτων με κύριο θέμα το ήθος ερευνά την σχέση μεταξύ

πολιτών και πολιτείας αναλύοντας όλα τ’ ανωτέρω είδη των πολιτευμάτων,

όπως αυτά διαδοχικά εξελίσσονται, διότι με αυτή την διαδικασία όπως ισχυ-

ρίζεται διακρίνονται καλύτερα τα πράγματα
3
.

Επομένως κατ’ αυτόν τον τρόπον ο Πλάτων θέτει και το θέμα της αλλαγής

των πολιτευμάτων, την οποίαν βέβαια εντάσσει στον γενικό κανόνα που

ισχύει στην φύση, ότι καθετί που έχει γένεση έχει και φθορά.

Άρα ούτε και η πόλη με την άριστη σύσταση μπορεί να μείνει στον αιώνα

τον άπαντα, αλλά θα διαλυθεί, όπως συμβαίνει με τα φυτά που ριζώνουν μέσα

στην γη, αλλά και στα ζώα που περπατούν επάνω στο πρόσωπο της γης.

Μάλιστα ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται ότι αυτή η αλλαγή των πολιτευμάτων

συμβαίνει όπως η περιοδική κυκλική κίνηση στο σύμπαν.

Θεωρία περί κυκλικής μεταβολής των πολιτευμάτων η οποία προβάλλεται

και από την σύγχρονη πολιτική επιστήμη, μαζί με την άλλη περί γραμμικής εξέ-

λιξης αυτών.

Επίσης ο Πλάτων επικαλείται ως αδιαφιλονίκητο κανόνα της αλλαγής κάθε

πολιτείας ότι αυτή ξεκινά από την τάξη που έχει στα χέρια της την εξουσία,

όταν μέσα στους κόλπους αυτής της τάξης – του κόμματος όπως θα λέγαμε σή-

μερα – δημιουργηθεί διχοστασία.

Όταν όμως τα μέλη αυτής της τάξης είναι μονοιασμένα, είναι αδύνατον ο

κλονισμός της.

Αυτόν τον γενικό κανόνα της διχοστασίας μέσα στο «κόμμα» που κατέχει

την εξουσία στην πόλη, ο Αριστοτέλης θα εξειδικεύσει για την αλλαγή κάθε

πολιτεύματος ως ακολούθως:

Λαμβάνεται ως αφετηρία ότι οι βασιλείς αναδεικνύονται στην εξουσία από
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ευγνωμοσύνη εκ μέρους των αγαθών ανδρών της πόλης.

Αλλά εφόσον πολλοί εγένοντο στην αρετή όμοιοι με τον βασιλέα, δεν ανέ-

χοντο εφεξής αυτόν και ήταν επόμενον να ζητούν αλλαγή του πολιτεύματος,

στο οποίον θα συμμετείχαν και οι πολίτες.

Έτσι κατά τον Αριστοτέλη εγκαθίσταται το πολίτευμα της ιδανικής δημο-

κρατίας, που ο ίδιος ονόμασε «Πολιτεία». 

Αλλά όταν και αυτοί διεφθάρησαν και άρχισαν να εκμεταλλεύονται τα

κοινά, αποδίδοντας στον προσωπικό τους πλουτισμό την πρώτη τιμητική

θέση, εύλογα μεταβλήθηκε το πολίτευμα σε ολιγαρχία.

Και στη συνέχεια από την ολιγαρχία μεταπηδούν κατ’ αρχάς στην τυραν-

νία και από την τυραννία τέλος στην πολυάνθρωπη και αναρχούμενη δημο-

κρατία. 

Υπάρχει αυτή η κατάληξη διότι οι ολιγαρχικοί ένεκα της αισχροκέρδειάς

τους περιόριζαν βαθμηδόν σε ολοένα και λιγότερους την εξουσία με αποτέ-

λεσμα να καταστήσουν τον λαόν ισχυρότερον, ο οποίος αντεπιτίθεται και εγ-

καθιστά την πολυάριθμη και αναρχούμενη δημοκρατία.

Συνθήκες αλλαγής των πολιτευμάτων που συνοπτικά περιγράφονται εδώ

από τον Αριστοτέλη και αναλυτικά θα δούμε στη συνέχεια να περιγράφονται

από τον Πλάτωνα, τα οποία όμως από τώρα μας επιτρέπουν να γίνουν πα-

ραλληλισμοί με τη σημερινή λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος,

στο οποίο παρατηρούνται σοβαρά συμπτώματα διαφθοράς και πλουτισμού από

τους εκάστοτε κατέχοντας την εξουσία, με συνέπεια το εκάστοτε επίσης κυ-

βερνόν κόμμα να παρουσιάζει μορφή ολιγαρχικού πολιτεύματος.

Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της σημερινής δημοκρατίας, εμ-

φανίζονται και συμπτώματα αναρχούμενης δημοκρατίας από πολιτικές – κοι-

νωνικές και επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες παρουσιάζουν σοβαρά επίσης

συμπτώματα απείθειας, μέχρι της απαίτησης επιβολής της θέλησης τους στην

νόμιμη εξουσία με την βία. 

Αυτές τις μεταβολές των πολιτευμάτων και το ήθος αυτών και των πολιτών

τους σύμφωνα με τις σκέψεις του Πλάτωνα εφεξής θα μελετήσουμε, καθόσον

όπως λέει και ο Αριστοτέλης ότι η πόλη είναι πράγματι η κοινωνία των πολιτών

στη βάση ενός πολιτεύματος, όταν όμως αυτό το πολίτευμα μεταβληθεί κατ’

είδος και γίνει διάφορο του προηγουμένου, είναι ανάγκη να θεωρηθεί και η

πόλη διάφορη της προηγούμενης
4
.

2.   Τιμοκρατία

Εάν ο Αριστοτέλης την φθορά των πολιτευμάτων αρχίζει από το πολίτευμα

της βασιλείας, ο Πλάτων κάνει έναρξη από την φθορά της άριστης πόλης των
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φιλόσοφων στρατηγών, οι οποίοι και συνιστούν το πολίτευμα της αριστοκρα-

τίας.

Προφανώς ήταν εκείνη η εποχή, πριν ο Πλάτων δημιουργήσει την Ακαδη-

μία του από την οποίαν αποφοιτούσαν πολιτικοί επιστήμονες, κατά την οποίαν

ο Πλάτων επρέσβευε ότι η αρχή της πόλης πρέπει να περιέρχεται στον φιλό-

σοφο στρατηγό.

Λόγος για τον οποίον εισάγει στην παιδεία των Αξιωματικών και θεωρη-

τικά μαθήματα επί πλέον της οπλικής και της τακτικής των πολεμικών επιχει-

ρήσεων.

Έτσι την μεταβολή της αριστοκρατίας των στρατηγών σε τιμοκρατία ο Πλά-

των θα αποδώσει στην αδυναμία αυτών να διακρίνουν καλύτερα τον καιρό της

ευγονίας από τον καιρό της αφορίας, με αποτέλεσμα να ξεφύγει από αυτούς ο

έλεγχος και να γεννηθούν παιδιά που δεν θα είναι «θεϊκά όντα», δηλαδή εξαι-

ρετικών από την φύση τους χαρισμάτων.

Ο Πλάτων πράγματι αποδεχόταν την ευγονία, ως και από την φύση προ-

ικισμένες με ικανότητες προσωπικότητες, οι οποίες καλλιεργούνται ακόμα πε-

ρισσότερο με την παιδεία και την αγωγή, διαφοροποιούμενος κάπως από τον

Αριστοτέλη, ο οποίος αποδεχόταν μόνο κάποια από τη φύση προδιάθεση.

Ο Πλάτων όχι απλώς αποδεχόταν την ευγονία, αλλά ως φαίνεται είχε επι-

στημονικοποιήσει αυτή, εφόσον στην «Πολιτεία» του εισαγάγει ολόκληρο σύ-

στημα επιλεκτικών γάμων μεταξύ φυλάκων και φυλακίδων χάριν αυτής της

ευγονίας.

Αλλά οι κανόνες αυτοί της ευγονίας δεν τηρήθηκαν ακριβώς, με συνέπεια

από τους γάμους αυτούς να μην γεννηθούν «θεϊκά όντα» και ως εξ αυτού οι

άρχοντες – στρατηγοί ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν πολιτικά αξιώματα στα

καλύτερα και όχι στ’ άριστα από αυτά τα παιδιά. 

Αυτά τα παιδιά, αν και με πολιτικά αξιώματα, δεν ήταν ικανά να ανταπο-

κριθούν στην παρεχόμενη σ’ αυτά παιδεία, μόρφωση και αγωγή, με συνέπεια

όσα από αυτά έγιναν άρχοντες της πόλης να νοθεύσουν ακόμα περισσότερον

αυτό το σύστημα της ευγονίας.

Διότι δεν είχαν την ικανότητα να διακρίνουν τις κατηγορίες των ανθρώπι-

νων χαρακτήρων, δηλαδή ποιο είναι το χρυσό, ποιο το αργυρό, ποιο το χάλκινο

ή το σιδερένιο, σύμφωνα με τους όρους των μετάλλων κατά τον Πλάτωνα, ο

οποίος φέρεται αυτούς τους όρους να δανείσθηκε από τον Ησίοδο, με την ίδια

σκοπιμότητα.

Από αυτή την ανάμιξη των κατηγοριών των ανθρώπων στα πολιτικά και

στα διοικητικά αξιώματα, αναμιγνύοντας το σίδηρο με το ασήμι και το χαλκό

με το χρυσό, θα δημιουργηθεί ανομοιότητα και ανάρμοστη ανωμαλία στην



140

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

λειτουργία των θεσμών, που σημαίνουν πόλεμο και έχθρα, ως και προϋποθέ-

σεις στάσης μέσα στους κόλπους της ίδιας της πολιτείας, όπως λέει ο Πλάτων

ερμηνεύοντας ευρύτερα τις σκέψεις του.

Οι απόψεις αυτές του Πλάτωνα περί ανάμιξης των μετάλλων, με τις κατη-

γορίες των οποίων αποδίδει τις ποιότητες των ανθρώπων, αποτελούν συνέχεια

και είναι συνέπειες με όσα ο ίδιος πρεσβεύει περί της έννοιας της δικαιοσύ-

νης.

Η οποία έννοια της δικαιοσύνης συνίσταται από μία βασική αρχή:

Ο κάθε πολίτης στην πόλη ν’ ασχολείται αποκλειστικά με το επάγγελμα

που ταιριάζει στην φύση του, χωρίς να ανακατεύεται στις ασχολίες των

άλλων.

Διότι έτσι και μόνον εξασφαλίζεται η ενότητα και η ευημερία των πολιτών

μέσα στην πόλη. 

Είναι η αρχή που σήμερα αποκαλούμε ως καταμερισμό εργασίας και η

οποία, σύμφωνα με τις Πλατωνικές απόψεις, πρέπει να αποτελεί συνέχεια

αυτών περί ευγονίας του ιδίου.

Συνεχίζοντας ο Πλάτων την περιγραφή των συνθηκών για την μετάπτωση

από την αριστοκρατία των στρατηγών στο πολίτευμα της τιμοκρατίας, θα πει

ότι μετά τον στασιασμό μέσα στην πόλη γεννήθηκαν δύο ομάδες στους κατέ-

χοντες την εξουσία στρατηγούς.

Αυτή της οποίας τα μέλη διατηρούσαν το αξίωμά τους για να πλουτίζουν

και οι άλλοι οι οποίοι απέβλεπαν μόνον στις τιμές που από το αξίωμά τους

απολάμβαναν, μη επιδεικνύοντας το αρμόζον ενδιαφέρον για το καλό του κοι-

νωνικού συνόλου.

Φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και σήμερα σε μερίδα –ίσως στην πλει-

ονότητα– αυτών που επιδιώκουν δημόσια αξιώματα με μοναδικά κίνητρα τον

πλουτισμό και τις τιμές, που δύνανται να απολαμβάνουν από αυτά.

Αιτία και αυτών που σήμερα συμβαίνουν, πιθανόν η ίδια που ο Πλάτων

πρεσβεύει περί ανάμιξης των «μετάλλων», καθόσον είναι αμφίβολο εάν λει-

τουργούν οι θεσμοί με αξιολογικά κριτήρια σύμφωνα με την έννοια της Πλα-

τωνικής δικαιοσύνης.

Αυτές οι ομάδες –τα γένη όπως από τον Πλάτωνα αποκαλούνται– χάριν

της διατήρησης της εξουσίας τους συμβιβάστηκαν και αφαίρεσαν από τους

συμπολίτες τους, που πριν προστάτευαν, την ελευθερία τους και τις περιου-

σίες τους, μετατρέποντας αυτούς σε δουλοπάροικους.

Έτσι λέει ο Πλάτων γεννήθηκε η τιμοκρατία, η οποία είναι ένα πολίτευμα

ανάμεσα στην αριστοκρατία και στην ολιγαρχία
5
.

Αφού εξετάσθηκε πως γεννήθηκε η τιμοκρατία, ο Πλάτων ακολουθώντας
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την τάξη με την οποίαν αρχικά προσδιόρισε τη μεθοδολογία ανάλυσης των πο-

λιτευμάτων, έρχεται στην σειρά του να περιγράψει το ήθος της τιμοκρατίας, το

οποίον γενικά τοποθετεί στην μεσότητα της προηγούμενης αριστοκρατίας και

της ολιγαρχίας.

Παρουσιάζει βέβαια και ορισμένα δικά της χαρακτηριστικά, αλλά ως επί

τον πλείστον στον τρόπο με τον οποίον πολιτεύονται οι άρχοντες είναι μίμηση,

σε άλλα σημεία μιμείται την αριστοκρατία και σε άλλα την ολιγαρχία.

Το πολίτευμα αυτό, όπως παρουσιάζεται από τον Πλάτωνα, δεν έχει δική

του ταυτότητα και επομένως τόσο αυτό το συγκεκριμένο –όπως και κάθε άλλο

που μιμείται– δημιουργεί ενδογενείς προϋποθέσεις για την πτώση του και την

μεταβολή του. 

Επειδή οι άρχοντες αυτού του πολιτεύματος δεν έχουν δικό τους ουσια-

στικό πολιτικό περιεχόμενο, δεν είναι αυτοδύναμες και αυτόφωτες προσωπι-

κότητες, αλλά μιμούνται μια ανάμεικτη συμπεριφορά, φοβούνται να

ανεβάσουν στην εξουσία τους σοφούς πολίτες, ένας φόβος που διακατέχει

διαχρονικά τους πολιτικούς άρχοντες, έναντι των σοφών ανθρώπων.

Απεναντίας οι τιμοκράτες αισθάνονται προτίμηση προς τους θυμοειδείς

ανθρώπους, τους μονομερώς πλασμένους για πόλεμο, εκτιμούν τους πολεμι-

κούς δόλους και τα πολεμικά στρατηγήματα, τον οποίον πόλεμο διαρκώς επι-

διώκουν, διότι προφανώς μέσω του πολέμου δύνανται οι τιμοκράτες να

διατηρούν και την εξουσία τους, καλύπτοντας τα δικά τους ανομήματα. 

Είναι επίσης αυτονόητο λέει ο Πλάτων ότι οι άρχοντες αυτής της πολιτείας

να έχουν μεγάλη δίψα για το χρήμα, ανάλογη με αυτή των ολιγαρχικών, λα-

τρεύοντας με ασυγκράτητο κρυφό πάθος τον χρυσό και τον άργυρο. 

Τα χρήματα αυτά που απέκτησαν παράνομα και κρυφά ως δικά τους τα

λατρεύουν και τα φυλάττουν σαν «κόρη οφθαλμού», ενώ αλύπητα ξοδεύουν,

ικανοποιώντας τις επιθυμίες τους σε ηδονές, τα ξένα χρήματα του δημοσίου.

Ασφαλώς αυτό το ήθος των αρχόντων δεν οφείλεται μόνον στο είδος των

«μετάλλων» με το οποίον γεννήθηκαν, αλλά είναι και αποτέλεσμα της παιδείας

την οποίαν δεν έλαβαν.

Από την οποία έλλειψε η καλλιέργεια της διαλεκτικής και της φιλοσοφίας,

δηλαδή του συλλογισμού, του διαλόγου και της ορθής κρίσης, ενώ έδειξαν με-

γαλύτερη προτίμηση στην γυμναστική και στη μουσική, μαθήματα τα οποία πε-

ρισσότερον καλλιεργούν το θυμοειδές τμήμα της ψυχής, παρά τη λογική,

σύμφωνα πάντα με τις σκέψεις του Πλάτωνα.

Επομένως εφόσον ανάμεικτος είναι ο χαρακτήρας με τον οποίον γεννιούν-

ται οι άρχοντες και ανάλογη είναι και η παιδεία την οποίαν δέχθηκαν,  ανά-

μεικτο  θα  είναι  και το ήθος της τιμαρχούμενης πόλης με υπερίσχυση του
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θυμοειδούς στοιχείου, της οποίας το επικρατούν γνώρισμα θα είναι οι φιλονι-

κίες και οι συγκρούσεις μεταξύ τους χάριν της εξουσίας, αλλά και τον περισ-

σότερο πλουτισμό, εφόσον το άλλο συστατικό της είναι το ολιγαρχικό της

γνώρισμα. 

Στην συνέχεια ο Πλάτων, αφού περιέγραψε πόθεν προέρχεται το τιμοκρα-

τικό πολίτευμα και ποιο είναι το ήθος αυτού, έρχεται να περιγράψει ποιο είναι

το ήθος των πολιτών ενός τέτοιου πολιτεύματος, προκειμένου να επιβεβαιώσει

τον ισχυρισμό του ότι το πολίτευμα μιας πολιτείας αντανακλάται και στο ήθος

των πολιτών.

Περιγράφει τις συμπεριφορές των ανθρώπων μιας τέτοιας πόλης, λέγοντας

ότι αυτοί γενικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυθάδεια και λιγότερη μόρφωση.

Η μόρφωσή τους και οι συζητήσεις τους είναι επιπόλαιες, χωρίς ουσιαστικό

περιεχόμενο.

Η δε συμπεριφορά τους είναι τέτοια, που δείχνει την ελλιπή παιδεία την

οποίαν έλαβαν, εφόσον είναι σκληρή προς τους δούλους, ήμερη προς τους

ελεύθερους και με τυφλή υπακοή προς τους άρχοντες, χωρίς κριτική διάθεση

απέναντί τους.

Από παιδιά μεγαλώνουν με την αγάπη στην ψυχή τους για τις τιμητικές δια-

κρίσεις, αλλά και πως θα κατακτήσουν την εξουσία, επιδιώκοντας αυτούς τους

στόχους όχι με τα απαιτούμενα γι’ αυτά τα αξιώματα προσόντα, αλλά επικα-

λούμενοι τα πολεμικά τους κατορθώματα και τις γνώσεις τους που έχουν μόνον

για τον πόλεμο, χωρίς να έχουν μια περαιτέρω παιδεία και εμπειρία και για

τα πολιτικά αξιώματα.

Συγχρόνως όμως αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος, που μεγαλώνει με τη δίψα για

τις τιμές, όσο είναι νέος πιθανόν να καταφρονεί τα χρήματα, αλλά όσο μεγα-

λώνει και αντιλαμβάνεται την δύναμη αυτών, τόσο αυξάνεται η αγάπη, και η

απληστία του για τα χρήματα και αυτό διότι από την παιδεία του εξέλειπε η

καλλιέργεια της λογικής και της μουσικής που δημιουργούν αρετή, αυτούς τους

άριστους φύλακες της ψυχής του ανθρώπου. 

Στη συνέχεια για να γίνει ακόμα πειστικότερος ο λόγος του, περί μετάδοσης

του τιμοκρατικού ήθους της πολιτείας και στους πολίτες, ο Πλάτων έρχεται και

περιγράφει τα μηνύματα αγωγής που δέχεται ένα παιδί από την οικογένειά

του και το περιβάλλον της, μεγαλώνοντας σ’ ένα τέτοιο τιμοκρατικό κλίμα της

κοινωνίας.

Αξίζει ν’ αναφερθεί αυτό το παράδειγμα, τόσο για την αξία του αποδεικτι-

κού λόγου του Πλάτωνα, όσο και διότι δείχνει τη συνέχεια των νοοτροπιών

που μπορεί να υπάρχουν μέσα στις οικογένειες εκείνης της εποχής με αυτές

σήμερα.
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Παρουσιάζεται πως μεγαλώνει το παιδί ενός φιλήσυχου πατέρα, ο οποίος

προτιμά να ζει παράμερα χωρίς να έχει ενοχλήσεις, αποφεύγοντας τις τιμές,

τα αξιώματα, τους δικαστικούς αγώνες και όλες αυτού του είδους τις ασχολίες,

που δημιουργούνται από μια πόλη άσχημα οργανωμένη να λειτουργεί.

Από την άλλη πλευρά το παιδί αυτής της οικογένειας ακούει τα παράπονα

της μητέρας, διότι στεναχωρείται που ο άνδρας της δεν είναι ένας από τους

αξιωματούχους της πολιτείας, ώστε να έχει τιμές και χρήμα, με συνέπεια να

αισθάνεται η ίδια μειωμένη έναντι των άλλων γυναικών, μια ψυχολογία που

παραμένει η ίδια μέσω των εποχών, έστω κι αν η σημερινή γυναίκα αυταξιώ-

θηκε με την δική της προσωπικότητα.

Αυτά και άλλα την οδηγούν μπροστά στο παιδί τους ν’ αποκαλεί τον πατέρα

άνανδρο και όλα τ’ άλλα τα γνωστά που συνηθίζουν οι γυναίκες σε τέτοιες πε-

ριπτώσεις.

Ανάλογες προτροπές δέχεται το παιδί και από το κοινωνικό περιβάλλον

της οικογένειας, να γίνει αυτό περισσότερο άνδρας από τον πατέρα του και

να εκδικηθεί αυτούς που έβλαψαν τον πατέρα του.  

Η ψυχή του νέου αυτού ανθρώπου, η οποία από την φύση της όσο καλή κι

αν είναι, βρισκόμενη όμως ανάμεσα σ’ αυτή την διελκυστίδα μεταξύ της επί-

δρασης του λογιστικού από την συμπεριφορά του πατέρα και από την άλλη

στην καλλιέργεια του θυμοειδούς και του επιθυμητικού της ψυχής του από τη

μητέρα και το κοινωνικό περιβάλλον, έχει ως αποτέλεσμα η ψυχή του παιδιού,

ως επί το πλείστον, να παραδοθεί στο φιλότιμο και φιλόνικο ήθος του, διαγρά-

φοντας ανάλογη συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίον δεν αποκαλύπτει μόνον πως

το ήθος της πολιτείας διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά συγχρόνως ο

Πλάτων αποκαλύπτει και  τη δύναμη επίδρασης της κοινωνικής αγωγής στην

διαμόρφωση του επίκτητου χαρακτήρα της ψυχής, έστω και αν ο γονότυπός της

είναι διάφορος.

Γι’ αυτό τον λόγο, οι ίδιοι Πλάτων και Αριστοτέλης, ονόμασαν τον επίκτητο

χαρακτήρα της ψυχής δεύτερη φύση.

Επίσης το ίδιο αυτό παράδειγμα καταδεικνύει την μεγάλη παιδαγωγική

αξία της συμπεριφοράς των γονέων προς τα παιδιά, γεγονός το οποίον και στην

σύγχρονη επιστήμη της οικογενειακής ψυχολογίας, ν’ αποτελεί ιδιαίτερο κε-

φάλαιο, το οποίον καταγράφει το ανάλογο ήθος των παιδιών που διαμορφώ-

νεται από την αντίστοιχη ποιότητα της συμπεριφοράς των γονέων προς τα

παιδιά τους, ώστε αυτά να έχουν μια υγιή ή διαταραγμένη συμπεριφορά στην

κοινωνία, όπως από τον Πλάτωνα αυτή περιγράφεται.

Τελικά εάν ήθελε γίνει μια ανακεφαλαίωση για όσα ο Πλάτων λεπτομερώς
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περιγράφει για το τιμοκρατικό ήθος της πολιτείας, θα μπορούσε να υποστη-

ριχθεί ότι αυτό οφείλεται στην κατάληψη της εξουσίας από διεφθαρμένους

στη φύση τους χαρακτήρες ανθρώπων, οι οποίοι αποβλέπουν στα αξιώματα

και στον πλουτισμό τους και μόνον, αδιαφορώντας για το κοινωνικό καλό.

Ένα ήθος αυτών που κατέχουν την εξουσία, το οποίον διαχέεται και στο

σύνολο της κοινωνίας, μολύνοντας έτσι τόσο το πολίτευμα, όσο και τους πολίτες

του
6
.

3.   Ολιγαρχία

Ο Πλάτων στη συνέχεια έρχεται να περιγράψει και να αναλύσει κατά την

ίδια διαδικασία το πολίτευμα της ολιγαρχίας, το οποίον παρουσιάζει να δια-

δέχεται την τιμοκρατία, κατά τον ακόλουθο τρόπο.

Κατ’ αρχάς η ολιγαρχία εγκαθίσταται συνεπεία του εξαντλητικού αποθη-

σαυρισμού από χρυσάφι των τιμοκρατών, ο οποίος φέρνει και τον όλεθρον

στην πόλη.

Και αυτό διότι η νομιμοφανής σπατάλη των χρημάτων των άλλων αλλά

και του δημοσίου εκ μέρους αυτών που κατέχουν την εξουσία, μεταδίδεται

από τον ένα στον άλλο και μη θέλοντας κανένας να φανεί ότι υστερεί σε τέ-

τοιες «έξυπνες» ανομίες, φτάνουμε σε τέτοια κατάσταση ώστε όλος ο λαός

να γίνει τέτοιος, δηλαδή όπως θα λέγαμε σήμερα όλοι να γίνουν κλέφτες και

απατεώνες χάριν των χρημάτων.

Όσο δεν προχωρά περισσότερον η μανία του χρηματισμού μέσα στους πο-

λίτες, τόσο φθάνει στο σημείο περισσότερον ο λαός να τιμά το χρήμα και λιγό-

τερο την αρετή. 

Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ επικίνδυνο για την συνοχή της κοινωνίας,

διότι ο πλούτος που αποκτήθηκε ανήθικα κατ’ αυτόν τον τρόπο, ουδεμία σχέση

έχει με την αρετή, η οποία εξυψώνει το ήθος του ανθρώπου και διατηρεί υγιή

την κοινωνία.

Όσο μέσα στην πόλη, λοιπόν, ο πλούτος και οι πλούσιοι συγκεντρώνουν

όλες τις εξουσίες και τις τιμές, τόσο μεγαλύτερη ανυποληψία θα υπάρχει για

τους ενάρετους ανθρώπους. 

Αυτό, όπως είναι γνωστό, συμβαίνει διότι ο καθένας ασχολείται με αυτό

που θεωρείται τιμημένο και με αυτόν επίσης που έχει την δύναμη, ενώ ότι είναι

περιφρονημένο και αδύναμο ουδόλως γυρίζει να τα δει. 

Στο τέλος οι φιλόνικοι και οι φιλότιμοι άνθρωποι της τιμοκρατίας καταν-

τούν να γίνονται παραδόπιστοι και φιλοχρήματοι, τον πλούσιο επαινούν και

θαυμάζουν και αυτόν ανεβάζουν στην εξουσία, ενώ από την άλλη πλευρά πε-

ριφρονούν τον φτωχό.
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Μάλιστα φθάνουν στο σημείο με νόμο να πωλούν τα αξιώματα έναντι

υψηλών και διαβαθμισμένων χρηματικών ποσών, αποκλείοντας μάλιστα από

την πολιτική κοινότητα αυτούς με τα χαμηλότερα χρηματικά ποσά.

Έτσι λοιπόν, είτε με την ένοπλη βία, είτε με τους εκφοβισμούς κατορθώ-

νουν να εγκαταστήσουν και να εδραιώσουν την ολιγαρχία, η οποία από τον

Πλάτωνα ορίζεται ως η Πολιτεία που στηρίζεται στην εκτίμηση του πλούτου

και κάνει τους πλούσιους μετόχους της εξουσίας, αποκλείοντας απ’ αυτήν τους

φτωχούς.

Ενώ σήμερα από την δημοκρατία μας δεν αποκλείονται οι φτωχοί από την

εξουσία και οι πλούσιοι μπορεί να μην μετέχουν άμεσα αυτής, πλην όμως τα

δημοκρατικά κόμματα, τα οποία άμεσα μετέχουν της εξουσίας, έχουν χρημα-

τική εξάρτηση από τους πλούσιους της κοινωνίας μας. 

Με ανάλογο πνεύμα και ο Αριστοτέλης θα ορίσει το ήθος της ολιγαρχικής

πολιτείας, κατονομάζοντας μάλιστα και τις μορφές που μπορεί να έχει και το

ολιγαρχικό πολίτευμα. Κατ’ ανάγκη λοιπόν, θα πει ο Αριστοτέλης, όπου τα

αξιώματα δίδονται ένεκα του πλούτου, είτε περισσότεροι είτε λιγότεροι είναι

οι ευπορότεροι, αυτή είναι η ολιγαρχία.

Θα συμφωνήσει και ο Αριστοτέλης με τον Πλάτωνα ότι κυρίαρχη μορφή

της ολιγαρχίας είναι αυτή στην οποία οι αρχές δίδονται στους έχοντες τόσο με-

γάλα εισοδήματα, ώστε οι πτωχοί, που είναι και οι περισσότεροι, να αποκλεί-

ονται από αυτές και να επιτρέπεται η συμμετοχή τους μόνον όταν αποκτήσουν

ένα ορισμένο πλούτο.

Κάποιο ανάλογο φαινόμενο συμβαίνει σήμερα με την κατάληψη της εξου-

σίας  από  το κόμμα, το οποίον δίδει τα αξιώματα στους δικούς του ανθρώπους

και αφήνει τους άλλους εκτός των αρχών, έστω κι αν είναι οι άριστοι σε ήθος

και σε προσόντα.

Μια άλλη μορφή ολιγαρχίας είναι αυτή που οι ολιγάρχες εκλέγουν τους ελ-

λείποντες από τους άρχοντες από ένα ορισμένο κύκλο πλουσίων πολιτών.

Εάν όμως η εκλογή αυτή γίνει από το σύνολο των πολιτών προφανώς για

τους άριστους, τότε, θα πει ο Αριστοτέλης, το πολίτευμα αυτό ομοιάζει περισ-

σότερον προς την αριστοκρατία.

Με ανάλογο πνεύμα και ο Πλάτων επίσης την ολιγαρχία θα χαρακτηρίσει

ως αριστοκρατία, εάν οι ολιγάρχες μιμούνται στη δημόσια διοίκηση του επι-

στήμονα πολιτικό και διοικούν σύμφωνα με τον νόμο, χωρίς όμως την συμμόρ-

φωσή τους προς τους νόμους είναι ολιγαρχία.

Ολιγαρχία επίσης κατά τον Αριστοτέλη είναι όταν ο γιος διαδέχεται στην

εξουσία τον πατέρα, σύμφωνα με κάποιο κληρονομικό δικαίωμα.

Και αν μεν ο διάδοχος εκτός του κληρονομικού δικαιώματος κυβερνά σύμ-
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φωνα με την γνώμη των συμβούλων του και όχι σύμφωνα με τους ισχύοντας

νόμους, τότε η ολιγαρχία αυτή είναι ανάλογη προς την τυραννία και ονομάζεται

δυναστεία.

Τέλος ο Αριστοτέλης θα κλείσει τις μορφές των ολιγαρχιών θεωρώντας ως

τέτοια, όταν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ανήκει σε μια ορισμένη

μειοψηφία των πολιτών.

Εάν δε ήθελε πέσει μια «ματιά» και στο σημερινό επικρατούν κομματικό

δημοκρατικό μας σύστημα, με την αντίληψη που ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης

περιέγραψαν την ολιγαρχία, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το εκάστοτε κυ-

βερνόν κόμμα παρουσιάζει μία ολιγαρχική μορφή.

Βέβαια εκλέγεται το εκάστοτε κυβερνόν κόμμα σύμφωνα με την αρχή της

πλειοψηφίας και με τις νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες από το σύνολο των

πολιτών, δεν παύει όμως αυτό το σύνολο των πολιτών να είναι ιδεολογικά δι-

αιρεμένο και επομένως η εξουσία να περιέρχεται σε μερίδα του συνόλου, έστω

κι αν τα κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία. 

Επί πλέον δε η βουλή ως νομοθετούσα αρχή, νομοθετεί, ως επί το πλείστον,

σύμφωνα με τις αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, η οποία κατέχει την πλει-

οψηφία των βουλευτών στην βουλή και επομένως η πλειοψηφία της βουλής, ως

προέκταση της εκάστοτε κυβέρνησης, κυρώνει νομοθετικά τις αποφάσεις της

εξουσίας
7
.  

Δυστυχώς, θα συνεχίσει ο Πλάτωνας να λέγει, το ήθος της ολιγαρχικής  πο-

λιτείας  παρουσιάζει ένα πλήθος σφαλμάτων, αλλά το χειρότερο όλων είναι η

επιλογή των αρχόντων της πόλης με μόνο κριτήριο τον πλούτο αυτών και στον

αποκλεισμό του φτωχού, έστω κι αν ήξερε καλύτερα την κυβερνητική τέχνη.

Θεωρεί ο Πλάτων αυτή την επιλογή το μεγαλύτερο σφάλμα και πολύ επι-

κίνδυνο για την πόλη, διότι εάν επιλεγόταν ένας τέτοιος ως κυβερνήτης πλοίων,

θα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άσχημο ταξίδι.

Ενώ η επιλογή ενός άσχετου από την τέχνη της διοίκησης ως άρχοντα

της πόλης  είναι πολύ σοβαρό ως καταστροφικό γι’ αυτή ταύτη την πόλη,

διότι τα θέματα αυτής είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος, δυσκολότερα και σπου-

δαιότερα και απαιτούν άνθρωπο με γνώση και εμπειρία στην διοίκηση. 

Επομένως δεν μπορεί να αναλαμβάνει οιασδήποτε άλλης επαγγελματικής

εμπειρίας διοικητικά αξιώματα στην πόλη, εάν δεν κατέχει την εμπειρία της

διοικητικής τέχνης, εάν δεν είναι ο επιστήμονας κατά περίπτωση διοικητικού

αξιώματος πολιτικός.

Αλλά και το δεύτερο ελάττωμα της ολιγαρχίας, δηλαδή του αποκλεισμού

των φτωχών από τα αξιώματα δεν υστερεί σε καταφρόνηση, διότι περιορίζει

την εξουσία ακόμα περισσότερον μέσα στα στενά όρια των ακατάλληλων ολι-



147

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

γαρχών.

Καθόσον σύμφωνα με αυτό το ελάττωμα η πόλη επί πλέον δεν θα είναι

μία και ενωμένη αλλά θα είναι διαιρεμένη σε δύο πόλεις, την μια θ’ αποτελούν

οι φτωχοί και την άλλη οι πλούσιοι, οι οποίοι αν και θα ζουν στο ίδιο μέρος,

η μια τάξη θα επιδιώκει τον εξολοθρευμό της άλλης, δημιουργώντας συνθή-

κες επαναστάσεων αυτές οι μεγάλες ανισότητες,  όπως λέγει ο Αριστοτέλης,

αλλά και οι σύγχρονοι θεωρητικοί της πολιτικής επιστήμης.

Κοντά σ’ αυτά τα ελαττώματα της  ολιγαρχίας ο  Πλάτων θεωρεί επίσης,

ως σημαντικό σφάλμα αυτής, την αδυναμία να διεξαγάγει πολέμους, διότι φο-

βούνται μήπως το εξοπλισμένο πλήθος των φτωχών στραφεί εναντίον τους ή

αποφεύγουν τον πόλεμο, έστω κι αν είναι αναγκαίος, ως γνήσιοι κεφαλαιοκρά-

τες για να μην καταναλώσουν τα χρήματά τους γι’ αυτόν.

Μέγιστο όμως κακό από όλα τα άλλα, ο Πλάτων επίσης θεωρεί αυτό που η

ολιγαρχούμενη πόλη επιτρέπει στους πολίτες της να πωλούν ολόκληρη την πε-

ριουσία τους, χωρίς να τίθεται κάποιο όριο, με συνέπεια οι πολίτες αυτοί να

καταλήγουν να γίνονται ανεχείς και άποροι.

Το φαινόμενο αυτό ο Πλάτων θεωρεί μεγάλη κακοδαιμονία για την  ολι-

γαρχούμενη  πόλη, όχι λόγω απουσίας του ενάρετου χαρακτήρος της και της

καλλιέργειας της φιλοσοφίας, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα του πλουτισμού

και του χρηματισμού, αλλά διότι στην πόλη αυτή, εκτός από τους άρχοντες,

όλοι οι άλλοι θα καταντήσουν να είναι ζητιάνοι ή οπλισμένοι κακούργοι, ή

αναρχικοί, τρομοκράτες και ένοπλοι ληστές (με τη σημερινή ορολογία) εξ αι-

τίας της απαιδευσίας, της κακής αγωγής και της κακής οργάνωσης και λει-

τουργίας της πόλης.

Η οποία ολιγαρχούμενη πολιτεία, όπως λέγεται από τον Πλάτωνα, εγκα-

θίσταται ως πολίτευμα ένεκα της μετάπτωσης και της διαμόρφωσης των αν-

θρώπινων χαρακτήρων των πολιτών σε φιλοχρήματους με μόνη επιδίωξη τον

πλουτισμό τους.

Αλλά και αφού αυτοί οι άνθρωποι εγκαθιδρύσουν την ολιγαρχική πολιτεία

– σύμφωνα με τις πάγιες αντιλήψεις του – κατορθώνουν να διαχέουν αυτό το

ήθος και στην κοινωνία, έτσι ώστε και οι πολίτες αυτής της πόλης να παρου-

σιάζουν τα χαρακτηριστικά ενός ολιγαρχικού ανθρώπου στις συμπεριφορές

τους και οι οποίες είναι:

-   Το βασικό τους γνώρισμα να δίδουν υπερβολική αξία στο χρήμα κατά το

πνεύμα της ολιγαρχούμενης πολιτείας.

-    Επίσης, αν και είναι εργατικοί, λυπούνται την κατανάλωση των χρημά-

των τους σε περιττά κατ’ αυτούς έξοδα, ικανοποιώντας μόνον τις πλέον βα-

σικές τους ανάγκες, ενώ άλλες επιθυμίες τους τις καταπιέζουν θεωρώντας
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αυτές άσκοπες, διότι σκοπός της ζωής τους είναι ο αποθησαυρισμός, στην

επιτυχία του οποίου και καταξιώνονται στην προσωπική τους συνείδηση.

-   Αυτοί οι κυνηγοί του πλούτου δεν ενδιαφέρονται για την παιδεία τους και

λόγω της απαιδευσίας τους αναπτύσσονται στην ψυχή τους εκτός της λογικής

τους επιθυμίες, αδικοπραγούν και γνωρίζουν πολύ καλά να υποκρίνονται.

-     Δεν παύει όμως αυτοί οι άνθρωποι να έχουν στη ψυχή τους μέσα διχο-

στασία, επειδή δεν είναι σταθεροί και συνεπείς στις πράξεις τους, αλλά και

διότι δεν μπορούν να υποτάξουν τις κατώτερες στις ανώτερες επιθυμίες τους.

Απεναντίας η ενάρετη ψυχή είναι μονοιασμένη και αρμονική και πολύ

μακριά από την διχοστασία.

-    Τέλος δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας και το άλλο γνώρισμα του

φιλοχρήματου (του φιλάργυρου ή του τσιγκούνη, όπως σήμερα λέγεται) αν-

θρώπου, ότι είναι ένας εύκολος αντίπαλος σε αγώνες για κάποια νίκη ή τιμη-

τική διάκριση, διότι δεν συγκινείται από την λάμψη της δόξας που προσφέρουν

τέτοιου είδους αγώνες, αφενός   για τον φόβο μη χάσει τα χρήματά του και

αφετέρου –θα  μπορούσε  να  προστεθεί–   διότι ως λάμψη της δόξας στη συ-

νείδησή του έχει τον αποθησαυρισμό του και μόνον.

Αφού ο Πλάτων κατονόμασε τα γνωρίσματα της συμπεριφοράς των φιλο-

χρήματων πολιτών, μετά από αυτά της ολιγαρχούμενης πολιτείας, δικαίως συμ-

περαίνει ότι οι πολίτες αυτής της πόλης αποτελούν αντίτυπο αυτής της

ομοίας πολιτείας.

Αλλά θα ήταν ελλιπείς οι σκέψεις του Πλάτωνα εάν δεν περιέγραφε με πα-

ράδειγμα πως συμβαίνει η μεταμόρφωση και η μετάπτωση από το τιμοκρατικό

στο ολιγαρχικό ήθος των πολιτών, ώστε αυτοί να θεωρούνται πραγματικά αν-

τίτυπα της ολιγαρχούμενης πολιτείας. 

Το παιδί του τιμοκράτη μεγαλώνει με τον θαυμασμό στον πατέρα του, ο

οποίος είναι στρατηγός ή κατέχει κάποιο άλλο αξίωμα μέσα στην ολιγαρχού-

μενη πολιτεία και θέλει να γίνει σαν τον πατέρα του, ακολουθώντας το παρά-

δειγμά του.

Τα πράγματα όμως αλλάζουν και παίρνουν άλλη τροπή στο παιδί, όταν

βλέπει τον πατέρα του από τους συκοφάντες να πέφτει στην δίνη των δικα-

στηρίων, να χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα, να στερείται όλη την περιου-

σία του ή να εξορίζεται ή και να θανατώνεται ακόμα.

Με αφορμή αυτόν τον διωγμό του πατέρα του η ψυχή του παιδιού μετα-

στρέφεται και από την ορμή για τιμές και διακρίσεις μετατρέπεται σε ορμή για

απόκτηση χρημάτων, διότι αυτό είναι και το κλίμα της εποχής του.

Έχει βάλει τόσο δυνατά στον νου του να αποκτήσει χρήματα και περιου-

σία, ώστε να μην αισθάνεται ταπείνωση ακόμα κι αν κάνει εξευτελιστικές ερ-
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γασίες, διότι έχει βάλει ως σκοπό πλέον στην ζωή του να ζήσει και πάλιν με-

γαλοπρεπώς, ικανοποιώντας όμως τώρα το φιλοχρήματο επιθυμητικό μέρος

της ψυχής του, αντί του φιλότιμου θυμοειδούς, που είχε πριν ως παιδί κοντά

στον τιμοκράτη πατέρα του.

Πρότυπο πλέον στο παιδί δεν είναι ο φιλότιμος πατέρας του, αλλά ο φιλο-

χρήματος πλούσιος, ο οποίος έχει την δύναμη και τ’ αξιώματα πλέον μέσα στην

πόλη.

Και καταλήγει ο Πλάτων συμπερασματικά, λέγοντας ότι κανένας άλλος

δρόμος δεν οδηγεί τόσο γρήγορα και αναπόδραστα από τον φιλότιμο νέον στον

φιλοχρήματο τύπον ανθρώπου της πόλης.

Από μια εμβάθυνση στην ψυχή αυτού του ανθρώπου του παραδείγματος

του Πλάτωνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα φιλόδοξο και δυναμικό

άτομο και ήταν επόμενο ο πιο γρήγορος και αναπόδραστος δρόμος μεταβίβα-

σης της δόξας και του μεγαλείου, που το παιδί ζούσε κοντά στον πατέρα του,

να το κατευθύνει προς τον πλούτο, έχοντας ως πρότυπά του πλέον τους πλού-

σιους ολιγάρχες.

Επίσης αυτή η μεταφορά των ιδανικών του δύναται να χαρακτηρισθεί από

ψυχολογικής πλευράς ως μία φυσιολογική συμπεριφορά διότι αν και έχασε τα

πάντα και σφοδρά ταπεινώθηκε, δεν έμεινε στην καταστροφή, αλλά επέδειξε

δυναμισμό, ώστε και πάλι να καταξιωθεί μέσα από τον πλουτισμό του.

Ακόμα αυτή η περιγραφή του παραδείγματος αναδεικνύει την δύναμη προς

μίμηση των προτύπων, ως επίσης και τη δύναμη του κοινωνικού περιβάλλοντος

στην διαμόρφωση των χαρακτήρων των ανθρώπων, αναδεικνύοντας ταυτοχρό-

νως με αυτές τις περιγραφές και τον Πλάτωνα σε έναν βαθύ ψυχολόγο πρό-

δρομο τον Φρόυντ, Άντλερ, αλλά και τον Γιουνγκ με όσα περί δικαιοσύνης

διατυπώνει. 

Επειδή ο ολιγαρχικός τύπος ανθρώπου έχει ένα σκοπό στην ζωή του, έστω

κι αν αυτός είναι ο στόχος του πλουτισμού του, ένεκα του οποίου ενεργοποιεί-

ται και δραστηριοποιείται για την επιτυχία του, ικανοποιώντας τον ψυχισμό

του, ο Πλάτων από πλευράς πραγματικής ευδαιμονίας τοποθετεί αυτόν τον άν-

θρωπο τρίτο στη σειρά μετά τον ιδανικό βασιλικό και αριστοκρατικό και δεν

τον απορρίπτει εντελώς, όπως κάνει για τον άναρχο και τον τυραννικό τύπο

ανθρώπου.

Κατατάσσεται τρίτος από πλευράς ευδαιμονίας ο ολιγαρχικός άνθρωπος,

διότι ο βασιλικός και ο αριστοκρατικός τύπος ανθρώπου ομοιάζουν προς τον

φιλόσοφο, ο οποίος είναι πλησιέστερα απ’ όλους προς την αληθινή ηδονή. 

Η δε αληθινή ηδονή είναι μεν σύμφυτη με την ύπαρξη του ανθρώπου, πλην

όμως είναι απαραίτητη ανάγκη να καθοδηγείται από τον ορθό λόγο και την



150

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

φρόνηση και των οποίων τα όρια ο ολιγαρχικός τύπος ανθρώπου δεν σέβεται

και δεν ακολουθεί.

Έτσι η απεριόριστη ελευθερία ικανοποίησης των επιθυμιών του στον ολι-

γαρχικό άνθρωπο δημιουργεί πάθη και γίνεται άναρχος ως προς τις επιθυμίες

του, με συνέπεια να χάνει την αρμονία στην ψυχή του.

Κατακρίνεται μεν από τον Πλάτωνα ο ολιγαρχικός άνθρωπος για τις άμ-

μετρες επιθυμίες του, αλλά δεν απορρίπτεται, αλλά απεναντίας κατατάσσει

αυτόν τρίτον και τελευταίον.

Τέλος σύμφωνα με τις απόψεις του αυτές και κατ’ αντιστοιχία προς τον ολι-

γαρχικόν τύπον ανθρώπου, τρίτον στην σειρά, από πλευράς ποιότητας διακυ-

βέρνησης της πόλης, τοποθετείται και το ολιγαρχικό πολίτευμα, ενώ ο ίδιος

απορρίπτει εντελώς την άναρχη δημοκρατία και την τυραννία
8
.

4.   Η Δημοκρατία

α.  Η Πολυχρωμία της

Αυτή η ανεξέλεγκτη απληστία των ολιγαρχικών αρχόντων από τη μια

πλευρά και η εξαθλίωση των φτωχών πολιτών (φαινόμενο το οποίον παρου-

σιάζουν οι σημερινές «αγορές» σε διεθνές επίπεδο) από την άλλη έχει ως συ-

νέπεια την μετάπτωση από την ολιγαρχία στην δημοκρατία του πλήθους, όπως

από τον Πλάτωνα τα πράγματα με τόση λεπτομέρεια περιγράφονται.

Επειδή λοιπόν οι ολιγαρχικοί άρχοντες που κατέχουν την εξουσία στηρί-

ζουν την δύναμή τους στο πλούτο, επειδή προφανώς με τα χρήματα εξαγορά-

ζουν οπαδούς ή μισθώνουν και στρατό, αποφεύγουν να περιορίσουν με νόμους

τους νέους ανθρώπους να κατασπαταλούν και να εξολοθρεύουν την περιουσία

τους χάριν των ηδονών, προς τις οποίες και ασφαλώς ενθαρρύνονται, προκει-

μένου να τους εξουδετερώσουν ως μελλοντικούς αντιπάλους αυτών των ιδίων. 

Έτσι μέσα στην πόλη φθάνουμε στο αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύο

εκ διαμέτρου αντίθετες τάξεις, αυτή των πλουσίων κεφαλαιοκρατών, που

έχουν  όλη  την  δύναμη  και τη δόξα και οι οποίοι μάλιστα έχουν το θράσος να

ζητούν από τους πολίτες σωφροσύνη και την άλλη των εξαθλιωμένων πλέον

φτωχών πολιτών.

Αυτούς τους εξαθλιωμένους πολίτες αποτελούν οι άνεργοι, αυτοί οι οποίοι

είναι πνιγμένοι στα χρέη και οι άλλοι που έχουν χάσει τα πολιτικά τους δι-

καιώματα.

Η ψυχή αυτών των ανθρώπων είναι ωστόσο επόμενο να είναι γεμάτη από

μίσος και έχθρα εναντίον αυτών που πήραν την περιουσία τους και δεν σκέ-

πτονται τίποτε άλλο παρά μόνον την επανάστασή τους, με τα όπλα στα χέρια
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τους.

Και δεν φθάνει αυτή η εξαθλίωση των φτωχών, αλλά μαθαίνουν και παρο-

τρύνουν επί πλέον τους νέους ανθρώπους να πέφτουν στην τρυφηλότητα και

στην φυγοπονία, αποθαρρύνοντας αυτούς από τις σωματικές και τις ψυχικές

δοκιμασίες. 

Σε αυτή την κατάσταση είχαν φέρει οι κεφαλαιοκράτες της εξουσίας τους

πολίτες μέσα στην πόλη και αυτό διότι δεν έφεραν νόμους και δεν έλαβαν τα

αναγκαία μέτρα, ώστε να περιορίσουν την σπατάλη και να προλάβουν τον

εξολοθρευμό των περιουσιών των πολιτών, ούτε έδειξαν το αρμόζον ενδιαφέ-

ρον για να καλλιεργήσουν την  αρετή  μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων

με συνέπεια να πέσει η πόλη ολόκληρη σ’ αυτήν την αθλιότητα έτοιμη για

την πτώση της.

Μια πτώση την οποία θα φέρει η εξαθλίωση του προλεταριάτου, σύμφωνα

με τη θεωρία του Μαρξ, λόγω της συνεχούς εκμετάλλευσης των φτωχών εργα-

τών εκ μέρους των κεφαλαιοκρατών εργοδοτών τους, οι οποίοι αποβλέπουν το

υπερκέρδος και μόνον.

Μία πτώση ολόκληρων κρατών που είναι σε θέση να φέρουν σήμερα οι λε-

γόμενες «αγορές», οι οποίες κατέχονται από άπληστους και ανεξέλεγκτους

από την διεθνή κοινότητα κεφαλαιοκράτες και οι οποίοι δανείζουν τα αδύνατα

οικονομικά κράτη με υπερβολικούς τόκους, εξαθλιώνοντας τις κοινωνίες αυτών

των κρατών προκειμένου να επιτύχουν τα δικά τους υπερκέρδη.

Συνεχίζοντας ο Πλάτων την περιγραφή της διαδικασίας μετάπτωσης από

την ολιγαρχία στην δημοκρατία, αφήνει να εννοηθεί ότι αυτή προκαλείται από

τους εξαθλιωμένους πολίτες, αφού μέσα από τις επαφές τους με τους ολιγαρ-

χικούς άρχοντες διαπιστώσουν ότι αυτά «τα αφεντικά τους δεν αξίζουν τίποτε»,

είναι «κούφιοι» και θρασύδειλοι. 

Διαπιστώνουν πόσο ασθενικό και αδύναμο είναι αυτό το σώμα των ολιγαρ-

χικών αρχόντων, το οποίον είναι έτοιμο να πέσει τόσον από κάποια εξωτερική

δύναμη με μία απλή ώθηση, όσο και από μία εσωτερική δική τους διχοστασία,

κηρύσσοντας η μία μερίδα πόλεμο εναντίον της άλλης. 

Μια τέτοια ως φαίνεται διχοστασία των ολιγαρχικών αξιοποιούν οι φτωχοί

και οι εξαθλιωμένοι πολίτες για να ανατρέψουν την ολιγαρχία και να εγκα-

ταστήσουν την δημοκρατία, αφού άλλους από τους αντιπάλους τους φονεύσουν,

άλλους εξορίσουν ή οι ίδιοι δραπετεύσουν από την πόλη.

Έτσι εγκαθιστούν την δημοκρατία παρέχοντας σε όλους τους άλλους πο-

λίτες τα ίδια δικαιώματα μετοχής στην πολιτεία και στ’ αξιώματα της, τα οποία

μάλιστα μοιράζουν με κλήρο.

Αλλά αυτή η ανατροπή επιτεύχθηκε αφού πρώτα οι φτωχοί και εξαθλιω-
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μένοι πολίτες ήλθαν σε στενή επαφή με τους άρχοντες και γνώρισαν τις αδυ-

ναμίες τους. 

Γεγονός το οποίον δείχνει την αναγκαιότητα πληροφόρησης για τους αντι-

πάλους πριν από οποιαδήποτε ανάληψη επιχείρησης εναντίον τους.

Συγχρόνως αποκαλύπτουν ότι αυτές οι αποστάσεις γενικά των αρχόντων

από τους πολίτες ή και από τους συνεργάτες τους είναι σκόπιμες και αποβλέ-

πουν να δημιουργήσουν μια μυθώδη προσωπικότητα αποκρύπτοντας τις αδυ-

ναμίες της. 

Ακριβώς αυτή την σκοπιμότητα εξυπηρετεί και η μεγαλιώδης δημόσια πα-

ρουσία και η εμφάνιση των αρχόντων, προκειμένου να φανούν στα μάτια των

πολιτών ότι είναι κάποια ανώτερα όντα από αυτούς, καθιστώντας έτσι περισ-

σότερον πειθήνιους στις αποφάσεις τους.

Ενώ απεναντίας ο άρχοντας ή ο οποιοσδήποτε άλλος ηγέτης που έχει εμ-

πιστοσύνη στην προσωπικότητά του και κυβερνά με αρετή είναι πλησίον των

ανθρώπων με όλη την απλότητα, που η ίδια η προσωπικότητα εκπέμπει ουσια-

στικά. 

Σε ανάλογο πνεύμα με τον Πλάτωνα, για τις συνθήκες ανατροπής των ολι-

γαρχικών, κινείται και ο Αριστοτέλης ο οποίος συνοψίζει σε δύο κύριες αιτίες

μεταβολής αυτών.

Μία αιτία θεωρεί όταν οι ολιγαρχικοί κάνουν αδικίες σε βάρος του λαού

και η άλλη όταν ολιγαρχικός σφετερισθεί την βούληση του λαού και ηγηθεί

αυτού προς ανατροπή της ολιγαρχίας.

Αυτές οι δύο κύριες αιτίες, κατά τον Αριστοτέλη, παρουσιάζουν διάφορες

ποικιλίες περιπτώσεων, όπως:

Όταν οι πλούσιοι έλθουν σε ρήξη μεταξύ τους, ο λαός (και μάλλον ο Αρι-

στοτέλης ως λαό ευνοεί τους φτωχούς και εξαθλιωμένους πολίτες που ο Πλά-

των κατονομάζει) επωφελείται της ευκαιρίας της μεταξύ τους διαίρεσης και

ανακηρύσσοντας ως αρχηγόν έναν από τους πλουσίους ολιγάρχες επαναστάτες

ανατρέπει την ολιγαρχία.

–   Επίσης τα ολιγαρχικά πολιτεύματα μεταβάλλονται πάλιν από τις μεταξύ

τους διαιρέσεις, όταν αναπτύσσεται μέσα στο δικό τους κύκλο ένας δημαγωγός

ή οι ίδιοι δημαγωγούν τον λαό.

–   Όταν κυρίως κλέπτουν τα δημόσια χρήματα και ένεκα αυτού έρχονται πάλιν

σε ρήξη μεταξύ τους ή στασιάζουν οι πολίτες, οι οποίοι επιτίθενται εναντίον

των κλεπτών του δημοσίου.

–    Ανατρέπεται ακόμα η ολιγαρχία όταν μέσα στους κόλπους της εμ-

φανισθεί άλλη ολιγαρχία και αυτό συμβαίνει από τους πλουσίους που δεν

μετείχαν στην εξουσία, διότι η διακυβέρνηση της πόλη απαιτούσε ολίγιστο
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αριθμό απ’ αυτούς και ήταν αδύνατο όλοι οι πλούσιοι να κυβερνούν.

–   Τέλος οι ολιγαρχικοί μπορεί ν’ ανατραπούν από τους φύλακες της πόλης

τόσο σε καιρό πολέμου, όσο και σε περίοδο ειρήνης, γι’ αυτό σε  αμφότερες

τις περιπτώσεις  χρησιμοποιούν μισθοφόρους πολίτες, με ουδέτερο αρχηγό, ο

οποίος να χαίρει της εμπιστοσύνης όλων των παρατάξεων.

Ο Αριστοτέλης παρουσιάζει και άλλες περιπτώσεις που οι ολιγαρχικοί στα-

σιάζουν μεταξύ τους, όπως λόγω των αξιωμάτων, των γάμων και των δικαστι-

κών σε βάρος τους αποφάσεων. 

Από όλες αυτές και ανεξάρτητα αν αφορούν τους ολιγαρχικούς, προκύπτει

σαν συμπέρασμα η ανάγκη της εναλλαγής των αρχόντων στην εξουσία και της

δίκαιης διοίκησης εκ μέρους αυτών, ώστε να μην ανακύπτουν συνθήκες διαί-

ρεσης μεταξύ των κυβερνώντων, αλλά και μεταξύ αυτών με τους πολίτες, υπο-

χρεώνοντας αυτούς να επαναστατούν.

Ακόμα οι αναφορές αυτών των περιπτώσεων από τον Αριστοτέλη αναδει-

κνύουν την αξία του ενός φιλόσοφου άρχοντα, που αναδεικνύεται στην εξουσία

με δημοκρατικές διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχουν ρήξεις ανάμεσα στους

κυβερνώντες και τέλος πόσο επίκαιρες φαίνονται οι παρατηρήσεις αυτές του

Αριστοτέλη  εάν ερμηνευθούν ως αιτίες δυσλειτουργίας ακόμα και των σύγ-

χρονων δημοκρατιών. 

Αλλά εάν από τον Αριστοτέλη παρουσιάζονται περισσότερο διευρυμένες

οι αιτίες ανατροπής των ολιγαρχιών, ο Πλάτων ως κύρια αιτία ανατροπής τους

θεωρεί μόνο την εξαθλίωση των πολιτών.

Πλατωνικές και Αριστοτελικές όμως θεωρήσεις, οι οποίες θα δώσουν

αφορμή στον σύγχρονο φιλόσοφο Καρλ Πόπερ να αποδώσει τις αλλαγές των

πολιτειών στην ηρακλείτεια έριδα, η οποία είναι η οδηγητική δύναμη κάθε κί-

νησης.

Και η οποία έριδα, σύμφωνα με τις Πλατωνικές απόψεις, ως εσωτερική

διαμάχη αφενός και ως ταξικός πόλεμος αφετέρου υποδαυλισμένος από το

ατομικό συμφέρον και ιδιαίτερα από την υλική ή την οικονομική ιδιοτέλεια,

αποτελεί το κύριο καθοριστικό παράγοντα της κοινωνικής δυναμικής.

Αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον ότι ο Καρλ Πόπερ συμμερίζεται

τις απόψεις του Ηράκλειτου περί επέκτασης του φυσικού δικαίου των αντιθέ-

των και στην κοινωνία.

Ιδιαίτερα όμως τον ανωτέρω ιστορικισμόν του Πλάτωνα περί  εξαθλίωσης

των πολιτών από τους πλουσίους – ολιγαρχικούς, ο Κάρλ Πόπερ θα συσχετίσει

με την Μαρξιστική φόρμουλα περί εξαθλίωσης του προλεταριάτου, λόγω της

συσσώρευσης όλου και περισσότερου πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια της

άρχουσας αστικής τάξης σε βάρος της αθλιότητας της μεσαίας και εργατικής
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τάξης.

Αυτή η μεγάλη οικονομική ανισότητα μεταξύ των τάξεων οδηγεί σε κοινω-

νική επανάσταση και στην εγκαθίδρυση μιας αταξικής χωρίς εκμετάλλευση

κοινωνίας.

Και αν ο Κάρλ Πόπερ μονομερώς συσχετίζει τη θεωρία του Μαρξ περί

εξαθλίωσης του προλεταριάτου με αυτές του Πλάτωνα˙ δεν θα διστάσει να εκ-

φράσει τις επιφυλάξεις του για τις θέσεις του αυτές κάνοντας αναφορά στους

λεγόμενους «αγοραίους Μαρξιστές», οι οποίοι συνδυάζουν την θεωρεία του

Μαρξ με τις ψυχολογικές θεωρήσεις του Φρόϋντ και του Άντλερ, καταλήγοντας

στην θέση ότι η πείνα, η αγάπη και η απληστία για δύναμη, αποτελούν τις τρεις

φυσικές δυναμικές του ανθρώπου για κοινωνική αλλαγή, όπως καθαρά φαί-

νονται ως βαθύτερες αιτίες από τις λεπτομερείς περιγραφές του Πλάτωνα,

αλλά και του Αριστοτέλη, για τις αλλαγές εν γένει των πολιτειών.

Επίσης ο Κάρλ Πόπερ δεν θα παραλείψει ν’ αναφερθεί και στις απόψεις

του Άνταμ, ο οποίος θα ισχυριστεί για τις αλλαγές των πολιτειών κατά Πλά-

τωνα, ότι αυτές πρωταρχικά καθορίζονται από ψυχολογικά και όχι από ιστο-

ρικά κριτήρια, αλλά και ότι γενικότερα ο Πλάτων συνδέει την ψυχή με την

πόλη, άποψη την οποία δείχνει να συμμερίζεται και ο Κάρλ Πόπερ, όταν φέρει

τον Πλάτωνα, την ενδοψυχική διαμάχη να μετατρέπει σε ταξικό πόλεμο
9
.

Αυτή λοιπόν η εξαθλίωση των πολιτών και ο αποθησαυρισμός των πλου-

σίων από την άλλη πλευρά καταλήγει σε λαϊκή επανάσταση και στην εγκαθί-

δρυση της αταξικής κοινωνίας σύμφωνα με την θεωρία του Μαρξ και κατά τον

Πλάτωνα αντίστοιχα στην ισότιμη πολιτεία της δημοκρατίας, η οποία παρου-

σιάζει τα εξής χαρακτηριστικά, όπως από τον ίδιο περιγράφονται:

Κύριο γνώρισμα αυτής της πολιτείας είναι ότι οι άνθρωποι εντός αυτής ζουν

εντελώς ελεύθεροι, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μέσα στην κοινωνία

κάθε λογής άνθρωποι, με όλα τα είδη των συμπεριφορών.

Όλη η κοινωνία μοιάζει ωσάν να έχει φορέσει, ένα πολύχρωμο φόρεμα στο-

λισμένο με όλα τα είδη των λουλουδιών, τα οποία δεν είναι άλλα από τα είδη

των ηθών όλων των πολιτευμάτων, τα οποία έφεραν η αχαλίνωτη ελευθερία

με την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας (μήπως και σήμερα η δημοκρατία μας

δεν έχει όλα τα είδη των ηθών;).

–   Επίσης η δημοκρατία αυτής της απόλυτης ισότητας και της αχαλίνωτης

ελευθερίας, έχει και αυτό το γνώρισμα να μην αναδεικνύονται υποχρεωτικά

στ’ αξιώματα οι ικανοί και οι κατάλληλοι γι’ αυτά, ούτε υποχρεώνει τους πο-

λίτες σε υπακοή, είτε πρόκειται για συμμετοχή τους στην στράτευση, είτε για

ειρηνικούς σκοπούς.

–  Επί πλέον ανάλογα με τις ορέξεις του καθενός αναδεικνύεται ο αξιωματού-
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χος και ο δικαστής και γενικά ο «ημέτερος» όπως θα λέγαμε σήμερα, ανεξάρ-

τητα αν ο νόμος ορίζει ή όχι. 

–    Ακόμα οι κατάδικοι αντιμετωπίζονται με τόση επιείκεια με αποτέλεσμα

ορισμένοι από αυτούς να εξακολουθούν  να  περιτριγυρίζουν ελεύθερα

μέσα στα δημόσια  μέρη ως ήρωες, αν και είναι βέβαιοι ότι περιφρονούνται

από άλλους.

–    Και, το χειρότερο, δεν ενδιαφέρεται αυτή η δημοκρατία για τη φυσική

υγεία, την παιδεία και την αγωγή ιδιαίτερα της παιδικής ηλικίας, τα οποία πο-

δοπατεί, αντιμετωπίζοντας αυτά με μεγαλοπρεπή υπεροψία, γιατί εκείνο για

το οποίον νοιάζονται, προκειμένου να αναδειχθούν στ’ αξιώματα, είναι να δη-

λώσουν οι ενδιαφερόμενοι ότι ασπάζονται την δημοκρατική πολιτεία του

πλήθους, δηλαδή ότι είναι άνθρωπος του κόμματος με την σημερινή αντίληψη.

Αλλά μια τέτοια δημοκρατική πολιτεία, της αχαλίνωτης ελευθερίας και

της απόλυτης ισότητας, υπαγορεύει ανάλογη νοοτροπία και συμπεριφορά

στους πολίτες μέσα στην κοινωνία της πόλης.

– Και οι οποίοι χλευάζουν τους άλλους πολίτες που δείχνουν υπακοή στους

άρχοντες, θεωρώντας αυτούς δουλοπρεπείς και τιποτένιους. 

–    Ενώ,  απεναντίας, επαινούν και τιμούν αυτούς οι οποίοι, αν και αρχόμε-

νοι,  συμπεριφέρονται εξουσιαστικά σαν άρχοντες και αντιθέτως τους άρ-

χοντες όταν εξουσιάζονται σαν αρχόμενοι.

Ακόμα αυτό το πνεύμα της δημοκρατικής πολιτείας που ο Πλάτων περι-

γράφει προχωρά χωρίς φραγμούς σε όλους τους κοινωνικούς χώρους. 

Στην οικογένεια ο πατέρας συνηθίζεται να εξισώνεται με το παιδί του, φθά-

νοντας σε σημείο να φοβάται τα παιδιά του, διότι οι ρόλοι τους στην οικογέ-

νεια αντιστρέφονται εξ αιτίας της αρχής της ισότητας, χωρίς κάποια εντροπή

και χωρίς να θεωρούνται ασέβεια τέτοιες συμπεριφορές χάριν ικανοποίησης

της ελευθερίας και μόνον.

–    Επίσης, χάριν των ιδίων αξιών ότι συμβαίνει στην οικογένεια ανάλογα πα-

ρατηρείται και στο σχολείο.

Ο δάσκαλος να φοβάται τους μαθητές χαϊδεύοντάς τους, ενώ οι μαθητές

δεν δείχνουν κανένα σεβασμό στους παιδαγωγούς και στους δασκάλους (κά-

νοντας καταλήψεις των σχολείων τους κτυπώντας και κλειδώνοντας στα γρα-

φεία τους αυτούς όπως συμβαίνει σήμερα). 

–    Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, το κακό διαχέεται και μέσα στο σύ-

νολο της κοινωνίας, όπου οι νέοι παίρνουν τις θέσεις των μεγαλύτερών τους,

θεωρώντας τους εαυτούς τους εμπειρότερους και ικανότερους, ενώ από την

άλλη πλευρά οι πλέον ηλικιωμένοι αντιγράφουν και μιμούνται σε ευτραπελιά

και σε χαριεντισμούς την νεανική συμπεριφορά, για να δείχνουν ότι είναι
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ευχάριστοι και όχι καθυστερημένοι. 

Τέλος, όσον αφορά για τις σχέσεις των γυναικών και των ανδρών, τα

πάντα θυσιάζονται στον βωμό της απόλυτης ισότητας και ελευθερίας.

Ασφαλώς σ’ αυτή τη δημοκρατική πολιτεία είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει

σύγχυση των εννοιών της ελευθερίας και της ισότητας ως κοινωνικών αξιών

και ασφαλώς έχει παρεξηγηθεί κάθε ρυθμιστικός κανόνας πειθαρχίας και ιε-

ράρχησης, οι οποίοι έχουν εξοστρακισθεί ως αηδείς και δεσποτικοί. 

Διότι ακόμα και στην φύση τα πράγματα δεν χαρακτηρίζονται από αυτή

την απόλυτη ισότητα και την αχαλίνωτη ελευθερία, καθόσον μέσα στην φύση

κάθε ύπαρξη κατέχει τον δικό της κατάλληλο χώρο μέσα στον οποίον ελεύ-

θερα, αλλά με δικαιοσύνη δημιουργείται και αναπτύσσεται. 

Έτσι λοιπόν, η φύση δεν διδάσκει την απόλυτη ελευθερία και ισότητα, αλλά

την ελευθερία «εν δικαιοσύνη», αλλά και την αναλογία της ισότητας.

Ακόμα και στην μαθηματική επιστήμη η αναλογία και όχι η εξίσωση εκ-

φράζει την καθολικότητα της έννοιας της ισότητας.

Το ίδιο συμβαίνει και με την αρχή της ισότητας των πολιτών έναντι των νόμων.

Ναι μεν οι πολίτες είναι ίσοι έναντι των νόμων, πλην όμως αυτοί εφαρμό-

ζονται ανάλογα με το κύρος και την δύναμη της παραβαίνουσας προσωπικό-

τητας.

Μετά από όλες αυτές τις περιγραφές, ο Πλάτων καταλήγει συμπερασμα-

τικά και λέγει ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας και όπως φαί-

νεται είναι μια πολιτεία ευχάριστη, αναρχική και με πολύχρωμη φορεσιά,

διανέμοντας κάποια ισότητα χωρίς διάκριση και σε ίσους και σε άνισους κατά

τον ίδιο τρόπο.

Αφού ο Πλάτων με τόσο γλαφυρό τρόπο περιέγραψε το ήθος της δημοκρα-

τικής πολιτείας και της εξ αιτίας αυτής απορρέουσας συμπεριφοράς των πολι-

τών στην κοινωνία της πόλης, έρχεται στην συνέχεια, κατά την γνωστή

διαδικασία, να αιτιολογήσει την μεταβολή του ολιγαρχικού χαρακτήρα ανθρώ-

που σ’ αυτόν του δημοκρατικού.

Μία περιγραφή μεταβολής του ατομικού χαρακτήρα, ο οποίος γενικεύεται

σε καθολικό μέσα στην πόλη και ο οποίος επίσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ψυ-

χολογικό ενδιαφέρον, όπως   και οι άλλες παρόμοιες περιγραφές του Πλάτωνα

περί μετατροπής των χαρακτήρων των πολιτών λόγω της μεταβολής των πολι-

τευμάτων. 

Λέει λοιπόν ο Πλάτων ότι ο οικονόμος – ολιγαρχικός πατέρας μεγαλώνει

το παιδί του κάτω από την εποπτεία του, αλλά πάντα μέσα στο δικό του πνεύμα

της οικονομίας και των στερήσεων.

Έτσι, εξ αιτίας αυτών των στερήσεων, καταπιέζονται οι φυσικές ορμές για
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ηδονή και απόλαυση της ζωής, θεωρώντας αυτές ως μη αναγκαίες και περιττές,

εφόσον είναι δαπανηρές και ότι θα χάσουν άδικα τα χρήματά τους.

Αλλά εάν ο ολιγαρχικός χαρακτήρας έχει αυτό το γνώρισμα καταπίεσης

των ηδονών του (επί των οποίων ερωτικών καταπιέσεων ο Φρόϋντ στην εποχή

του στηρίχθηκε για να δημιουργήσει σχολήν ψυχανάλυσης, προκειμένου να ερ-

μηνεύσει και να θεραπεύσει ψυχικές διαταραχές), ο κηφήνας είναι ο εντελώς

διάφορος άνθρωπος, που έχει παραδοθεί στην ικανοποίηση και των πλέον πο-

λυτελών απολαύσεων της ζωής.

Η μεταβολή του χαρακτήρα αυτού του ολιγαρχικού παιδιού σε δημοκρα-

τικό αρχίζει όταν πέσει στις παρέες αυτών των κηφήνων και δοκιμάσει την

γλύκα που έχει το μέλι από το κάθε είδους των ηδονών. 

Αυτοί οι δύο κόσμοι, από την μια πλευρά αυτός των ολιγαρχικών και από

την άλλη ο άλλος των δημοκρατικών κηφήνων, έχουν ως συνέπεια να δημιουρ-

γούν ενδοψυχικές συγκρούσεις στον νέον αυτόν άνθρωπο, για τις οποίες βέ-

βαια βοηθούν η απαιδευσία του και η έλλειψη ορθής κατεύθυνσης από τον

πατέρα του.

Έτσι λοιπόν ένεκα αυτής της διαπάλης ο νέος άνθρωπος, άλλες από τις

απολαύσεις αρνείται απωθώντας αυτές, ενώ για άλλες χρησιμοποιεί τους μη-

χανισμούς της μεταφοράς και της εξιδανίκευσης και άλλες απ’ αυτές ικανο-

ποιεί, όπως αυτές γνώρισε μέσω των κηφήνων.

Όσον όμως κι αν το παλεύει αυτός ο νέος άνθρωπος, ο οποίος αβοήθητος

από την οικογένειά του και συνεχώς βρισκόμενος στον επηρεασμό της παρέας

των κηφήνων, τελικά παραδίδεται και η ψυχή του καταλαμβάνεται απόλυτα

από την απόλαυση όλων των ειδών των ηδονών, τις οποίες όλες θεωρεί εξίσου

αξιοτίμητες.

Από την μια πλευρά το ανικανοποίητο των επιθυμιών (ψυχολογικό φαινό-

μενο για το οποίον ιδιαίτερα ασχολήθηκε ο Φρόϋντ, αλλά και ο Πλάτων που

μίλησε για την ικανοποίηση με μέτρο των μερών της τρισυπόστατης ψυχής) και

από την άλλη η δύναμη επίδρασης του κοινωνικού περιβάλλοντος της παρέας

των κηφήνων, είχε ως αποτέλεσμα το παιδί αυτό να κάνει μια ζωή, που δεν

ξέρει τι θα πει τάξη, τι θα πει αναγκασμός. 

Χαρακτηρίζει την ζωή αυτή ως γλυκιά, ελεύθερη και ευλογημένη και μένει

σταθερά προσκολλημένος σ’ αυτή.

Παρουσιάζεται ως φίλος της ισότητας και της ελευθερίας, ενώ στ’ αλήθεια

αυτά τα ίδια γέμισαν αυτόν μ’ ένα μεγάλο πλήθος συμπεριφορών, που θεωρεί

ότι είναι ομορφιά, όπως είναι η πολύχρωμη φορεσιά της δημοκρατούμενης

πόλης. 

Έτσι έγινε, θα πει ο Πλάτων, ο δημοκρατικός χαρακτήρας του ανθρώπου,
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διότι κυριεύθηκε από το πάθος της ελευθερίας όλων των ηδονών, χωρίς να

μπορεί να διαχωρίσει τις ευγενικές από τις πρόστυχες ηδονές και χωρίς να

μπορεί, ακριβώς λόγω του πάθους της αχαλίνωτης ελευθερίας, να ακούσει

από συγγενείς και φίλους την αλήθεια.

Μετά απ’ αυτήν την δραματική περιγραφή θα καταλήξει ο Πλάτων λέγον-

τας: αυτή είναι η απεικόνιση της δημοκρατίας, η πολυχρωμία των ανθρώπων

της οποίας οδηγεί σε ανώμαλα πολιτεύματα, όπως είναι αυτό της τυραννίας
10

.

β.  Η εξέλιξή της.

Αλλά πριν από την πτώση της δημοκρατίας στην τυραννία, είναι αναγκαίο

να δούμε λίαν συνοπτικά, πως αυτή εξελίχθηκε στις απόψεις κατ’ αρχάς του

ιδίου του Πλάτωνα και στην συνέχεια στις σκέψεις του μαθητού του Αριστο-

τέλη.

Όλες οι παραπάνω απόψεις περί δημοκρατίας του Πλάτωνα διατυπώνον-

ται στο έργο του «Πολιτεία», το οποίον εκτιμάται ότι γράφηκε στην ώριμη ηλι-

κία του, των 45 – 50 ετών περίπου. 

Ενώ στην όψιμη ηλικία του (πιθανόν μεγαλύτερος των 55 και πολύ μικρό-

τερος των 80 ετών) και με ανάλογο πολιτικό περιεχόμενο ο Πλάτων συντάσσει

το έργο του «Πολιτικός».

Και στο έργο του αυτό ο Πλάτων εξακολουθεί να απορρίπτει την εξουσία

της δημοκρατίας του πλήθους, διότι όση μόρφωση και επιστήμη και αν λάβει ο

άρχοντας δεν θα μπορέσει να διοικήσει με φρόνηση την πόλη σε μία τέτοια

δημοκρατία . 

Την εξουσία της οποίας, όπως στην συνέχεια των πολιτευμάτων θα φανεί,

εμπιστεύεται στον άριστο επιστήμονα άρχοντα, στον οποίο προσδίδει και νο-

μοθετικές αρμοδιότητες. 

Σε περίπτωση όμως που δεν θα υπάρχει αυτός ο θεϊκός κυβερνήτης, ο Πλά-

των αποδέχεται την δημοκρατία των νόμων, τους οποίους το πλήθος θα ορίζει

σύμφωνα με τους οποίους οι άρχοντες θα κυβερνούν, αλλά και θα λογοδοτούν,

όταν παραβαίνουν αυτούς, καθόσον ούτε άρχοντες ούτε αρχόμενοι είναι υπε-

ράνω των νόμων.

Στον «Πολιτικό» παρατηρείται μια σημαντική εξέλιξη στις απόψεις του

Πλάτωνα, διότι είδε, ως φαίνεται, ότι ο άριστος επιστήμονας ως άρχοντας και

νομοθέτης είναι μια λίαν εξαιρετική περίπτωση – θεϊκή όπως ο ίδιος λέει – και

στην θέση αυτού θέτει τους άριστους νόμους, οι οποίοι από τον λαό θεσμοθε-

τούνται.

Με άλλα λόγια απορρίπτει την άναρχη και αποδέχεται ως πρακτικά δυνατή

την έννομη δημοκρατία. 
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Την οποία ευνομούμενη δημοκρατία θα συνεχίσει ν’ αποδέχεται και στο

καταληκτικό της ζωής του έργο τους «Νόμους», στους οποίους πάλιν άρχοντες

και αρχόμενους θέτει υπό την εξουσία των αρίστων νόμων, βάσει των οποίων

θα ορίζονται οι άρχοντες της πόλης, ιδιαιτέρως διακρινόμενοι για το άριστο

ήθος.

Αρχή για την άριστη σε επιστήμη και αρετή προσωπικότητα από την

οποίαν ο Πλάτων ουδόλως απομακρύνθηκε, έστω κι αν υπήρξε εξελικτικός

στις απόψεις του ως προς τα πολιτεύματα.

Στους «Νόμους» ο Πλάτων λίαν επισταμένως ασχολείται με την λεπτομερή

οργάνωση και την λειτουργία μιας ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας, της

οποίας οι νόμοι συντάσσονται από τον πλέον κατάλληλο νομοθέτη και της

οποίας η οργάνωση της πολιτείας διακρίνεται από τότε για τον διαχωρισμό

των εξουσιών της: στην δικαστική με κυρίαρχο το σώμα των «νομοφυλάκων»,

που ήταν υπεύθυνο για την εποπτεία εφαρμογής των νόμων, στην βουλή των

αντιπροσώπων, την οποία εξέφραζε το προτεινόμενο από τον Πλάτωνα «τα-

κτικό μεγάλο συμβούλιο», από το οποίο στο δωδέκατο μέρος αυτού ανατίθετο

η εκ περιτροπής εξουσία της πόλης. 

Όλοι δε οι άρχοντες της πόλης αναδεικνύονταν, είτε με ψήφο είτε με κλήρο

από το λαό με αυστηρές διαδικασίες, ώστε το σύστημα να είναι απαλλαγμένο

από ψηφοθηρικές  εξαρτήσεις και έτσι να αποκλείονται οι πλεκτάνες και οι

σκευωρίες στην λειτουργία του.

Τελικά στους «Νόμους» του Πλάτωνα έχουμε μια μίξη πολιτευμάτων με

βάση την ευνομούμενη δημοκρατία, πλην όμως την εξουσία κατέχει μια αρι-

στοκρατία, με άρχοντα τον πλέον κατάλληλο από τους άριστους.

Ο Πλάτων λοιπόν στους «Νόμους», θα μπορούσαμε να πούμε ότι θεμελιώ-

νει την ευνομούμενη δημοκρατία, πλην όμως αυτή καλλιεργήθηκε συστηματικά

από τον Αριστοτέλη τον μαθητή του στο έργο του «Πολιτικά» και του οποίου

οι απόψεις του συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

Διατυπώνει ευθύς εξ αρχής τη θέση του ότι πρέπει μάλλον οι πολλοί να

ασκούν την κυριαρχική εξουσία, παρά οι άριστοι μεν αλλά ολίγοι.

Αιτιολογεί αυτή τη θέση του ισχυριζόμενος ότι η πόλη θα ήταν πλήρης από

εχθρούς, εάν ο λαός στερείτο τα πολιτικά του δικαιώματα και αξιώματα, ενώ

συγχρόνως θα υπήρχαν και πολλοί φτωχοί.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Σόλων και άλλοι νομοθέτες έδωσαν στον λαό

το δικαίωμα να εκλέγουν και να ελέγχουν τις αρχές, χωρίς όμως οι ίδιοι προ-

σωπικώς να κατέχουν και τ’ αξιώματα.

Είναι ασυμβίβαστο για τους παλιούς νομοθέτες οι βουλευτές σήμερα που

συνθέτουν το νομοθετικό και ελεγκτικό σώμα της εκτελεστικής εξουσίας να
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ορίζονται ταυτοχρόνως και ως υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης.

Στη λειτουργία της δημοκρατίας ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει μεν τη σπου-

δαιότητα της γνώμης των ειδικών επιστημόνων λόγω της μόρφωσης και της

εμπειρίας αυτών, αλλά είναι δίκαιο επί των σπουδαίων θεμάτων να κυριαρχεί

η απόφαση των πολλών, δηλαδή αυτή του δήμου σ’ ένα λαϊκό δημοψήφισμα ή

στην εκλογή των αρχόντων, ή στα νομοθετήματα της βουλής και τέλος να γί-

νονται σεβαστές οι αποφάσεις των δικαστηρίων.

Αφήνοντας να εννοηθεί με αυτές τις θέσεις του, ότι ο Αριστοτέλης προτιμά

μια δημοκρατία, μίξης αυτής με την αριστοκρατία, μη απομακρυνόμενος από

τις βασικές καταληκτικές θέσεις του δασκάλου του Πλάτωνα.

Προς τις απόψεις του οποίου παρόμοιες είναι και οι άλλες θέσεις του Αρι-

στοτέλη, που θεωρεί ως κυρίαρχη δύναμη εφόλων των λειτουργιών της πολι-

τείας τους ορθώς κείμενους νόμους, αφήνοντας τέτοια δικαίωμα κατ’ εξαίρεση

μόνον στους άρχοντες και για εκείνα τα θέματα που οι νόμοι δεν προβλέπουν

λεπτομερώς.

Εισάγει ακόμα μία νέα αρχή, η οποία και σήμερα είναι βασική και η οποία

καθορίζει, ότι οι νόμοι πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τον θεμελιώδη νόμο

του πολιτεύματος, που είναι το Σύνταγμα κάθε πολιτείας, σύμφωνα με την

σύγχρονη ορολογία.

Θεωρεί μέγιστο αγαθό στον πολιτικό δημοκρατικό ηγέτη να είναι δίκαιος,

να ενδιαφέρεται για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και να χειρίζεται

τους πολίτες ως ίσους μεταξύ ίσων.

Με το ίδιο πνεύμα και ο νομοθέτης πρέπει τους νόμους να συντάσσει, έτσι

ώστε να εξυπηρετεί το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, αλλά και το ατομικό

κάθε πολίτη. 

Διότι, κατά το άριστο πολίτευμα, πολίτης είναι το άτομο το οποίο έχει τη

δύναμη και τη θέληση να άρχει και να άρχεται σύμφωνα με τις αρχές της

αρετής, τονίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Αριστοτέλης πόση μεγάλη σημα-

σία έχει η ατομική αρετή για το σύνολο της κοινωνίας, ώστε η ατομική να γί-

νεται κοινωνική αρετή.

Συνεχίζοντας ο Αριστοτέλης την έκθεση των απόψεών του, θα θεωρήσει

ως πρώτη εκείνη την δημοκρατία η οποία κατ’ εξοχήν διακρίνεται για την ισό-

τητα και την ελευθερία «εν δικαιοσύνη», όταν όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δι-

καιώματα να συμμετέχουν στα πολιτικά αξιώματα και εφόσον ισχύει η αρχή

της πλειοψηφίας στη λειτουργία της  ως γνώμη και απόφαση, όπως ο νόμος

ορίζει.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δημοκρατία εκείνη στην οποία ισχύουν όλα

τα παραπάνω δικαιώματα των πολιτών, πλην όμως ο νόμος δεν είναι ο κυ-
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ρίαρχος, αλλά η θέληση της εκάστοτε πλειοψηφίας, όπως συμβαίνει  στην

Εκκλησία του δήμου.

Σ’ αυτή την περίπτωση της δημοκρατίας ο λαός γίνεται δεσποτικός, ο

λαός κολακεύεται και δημαγωγείται, με αποτέλεσμα να καταλήγει σε τυραν-

νία.

Έτσι καταργείται το κύρος όλων των αρχών και φαίνεται δικαιολογημένη,

λέει ο Αριστοτέλης, η επίκριση εκείνου – προφανώς εννοώντας τον δάσκαλό

του τον Πλάτωνα που περιγράφει την αναρχούμενη δημοκρατία, που καταλήγει

σε τυραννία – ο οποίος ούτε καν πολίτευμα την χαρακτήρισε.

Για τον λόγο αυτόν ο Αριστοτέλης δεν θα παύσει να επαναλαμβάνει ότι ο

νόμος πρέπει να είναι πάντων κυρίαρχος και στις λεπτομέρειες που ο νόμος

δεν προβλέπει, να κρίνουν οι αρχές σύμφωνα με το πνεύμα του δημοκρατικού

πολιτεύματος.

Καταδεικνύοντας με αυτές τις θέσεις του ο Αριστοτέλης αφενός την αρχή

της πειθαρχίας στους νόμους και αφετέρου στην άλλη αρχή της πρωτοβουλίας

εκ μέρους των φορέων των αρχών, να λαμβάνουν αποφάσεις για την επίλυση

θεμάτων των πολιτών που δεν προβλέπει ο νόμος, αλλά οι πρωτοβουλίες τους

να είναι εντός του πνεύματος των νόμων.

Τη μορφή αυτής της δημοκρατίας ο Αριστοτέλης ονομάζει «Πολιτεία», της

οποίας την ομαλή λειτουργία στηρίζει σε τρεις βασικούς θεσμούς:

Πρώτον το σώμα το οποίο διαβουλεύεται  για  τα  κοινά  συμφέροντα της

πόλης και το οποίον θα μπορούσε να είναι η σημερινή «βουλή» πλην όμως

τα μέλη αυτού του σώματος δεν μετέχουν στην εκτελεστική εξουσία.

–   Δεύτερον  το  σώμα των δημόσιων αρχών, του οποίου ο νομοθέτης καθορί-

ζει  την οργάνωση,  τη λειτουργία του,  τα καθήκοντά τους και τον τρόπον

εκλογής τους και το οποίον θα μπορούσε επίσης να παραλληλισθεί με την

«εκτελεστική εξουσία» σήμερα.

–    Τρίτον είναι το σώμα των δικαστών.

Ορισμός των θεμελιωδών εξουσιών για την ομαλή λειτουργία της «Πολι-

τείας» του Αριστοτέλη, οι οποίες διακρίνονται για τους μεταξύ τους διακριτούς

ρόλους, ως και για την μεταξύ τους στεγανότητα στις αρμοδιότητες των φορέων

τους και των οποίων βέβαια η βάση αυτών των θεσμών πρέπει ν’ αναζητηθεί

στους «Νόμους» του Πλάτωνα, όπως ανωτέρω είδαμε. 

Όχι όμως να γίνει και αποδεκτό, ότι τις αρχές αυτές εισήγαγε πρώτος στην

πολιτική επιστήμη ο πολύ μετέπειτα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη πρόδρο-

μος της Γαλλικής Επανάστασης Μοντεσκιέ (1689 – 1755).

Όσον αφορά για τον τρόπο εγκατάστασης των αρχών αυτών στα καθή-

κοντά τους, ο Αριστοτέλης ορίζει ότι στην δημοκρατία όλοι οι πολίτες συμμε-
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τέχουν στην εκλογή τους με ψήφο ή με κλήρωση ή και με τους δύο τρόπους,

ανάλογα με την περίπτωση.

Αλλά ο Αριστοτέλης, έχοντας μελετήσει όλα τα πολιτεύματα της εποχής του

και διατυπώνοντας και τις δικές του θεωρητικές απόψεις για την δημοκρατία,

δεν παύει να έχει κατά νουν ότι όλα τα πολιτεύματα αποτυγχάνουν στην εφαρ-

μογή τους.

Γι’ αυτό τον λόγο δεν θα παραλείψει να επισημάνει τον κίνδυνο που δια-

τρέχει η δημοκρατία από την κατάχρηση των αρχών της ισότητας και της

ελευθερίας εκ μέρους των πολιτών της και τις οποίες αρχές τοποθετεί μέσα

στην περί δικαίου νομολογία του, ενώ συγχρόνως στηρίζει την δημοκρατία

στην πλειονότητα της μεσαίας τάξης των πολιτών και όχι στις ακραίες κοι-

νωνικές νομάδες των πολύ φτωχών και των κεφαλαιοκρατών, όπως κάποιος

θα μπορούσε να συμπληρώσει με σύγχρονη αντίληψη.

Και για τις οποίες κοινωνικές ομάδες ο Αριστοτέλης θ’ αφήσει τις παρα-

κάτω παρακαταθήκες:

Ο πραγματικός δημοκρατικός ηγέτης πρέπει να επιδιώκει πως ο λαός να

μην είναι πολύ φτωχός, διότι αυτή η φτώχεια του λαού εκφαυλίζει την δημο-

κρατία.

Ανάγκη λοιπόν στον δημοκρατικό ηγέτη είναι να εξευρίσκει διαρκώς τον

τρόπον με τον οποίον η ευπορία του λαού να είναι σταθερά σ’ ένα ικανοποι-

ητικό επίπεδο.

Ενώ οι πλούσιοι άνθρωποι που είναι οξυδερκείς και σκέπτονται σωστά

αποφασίζουν να βοηθούν τους φτωχούς, αποδεικνύοντας ότι είναι ικανοί να

συγκροτούν νέες επιχειρήσεις δημιουργώντας θέσεις εργασίας γι’ αυτούς.

Διότι εάν δεν τύχουν της δέουσας προσοχής αυτές οι αρχές τότε είναι δυ-

νατόν να συμβούν επαναστάσεις, των οποίων τους λόγους ο Αριστοτέλης θα

αποδώσει κατ’ αρχάς στις ψυχικές καταστάσεις των πολιτών, οι οποίες δη-

μιουργούνται από τις πραγματικές συνθήκες και τους σκοπούς που επιδιώ-

κουν οι επαναστάτες, ως επίσης και στις αφορμές ένεκα των οποίων αρχίζουν

οι εμφύλιες ταραχές.

Μια ανατομία των λόγων των εξεγέρσεων εκ μέρους του Αριστοτέλη, κατά

την οποίαν παρατηρείται να ιεραρχεί ως πρώτη αιτία αυτών, όπως και ο Πλά-

των, την ψυχολογική κατάσταση των εξεγερμένων παρά τις πραγματικές ανάγ-

κες, όπως υποστηρίζεται από σύγχρονους θεωρητικούς.

Αν και οι δύο αιτίες είναι άρρηκτα μεταξύ τους συνδεδεμένες, εκτιμάται

ότι είναι δικαιότερες οι απόψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη να ιεραρ-

χούν στην πρώτη θέση των εξεγέρσεων την ψυχολογική κατάσταση των πολι-

τών, διότι εάν η πραγματική ανάγκη δεν κυριαρχήσει επί του θυμικού μέρους
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της ψυχής του ανθρώπου, ίσως η εξέγερση να μην καταστεί δυνατή.

Αυτές είναι οι απόψεις μου περί δημοκρατίας, θα πει ο Αριστοτέλης, διευ-

κρινίζοντας όμως ότι τελικά το είδος του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι

ανάλογο με την γεωγραφία και την ψυχολογία του λαού ενός κράτους.

Πράγματι άλλη είναι η ψυχολογία των λαών των βορείων ψυχρών περιοχών

του πλανήτη, άλλη αυτή των μεσογειακών και άλλη η συμπεριφορά αυτών του

θερμού κλίματος.

Εφόσον λαμβάνεται ως δεδομένη η επίδραση του κλίματος στην ψυχοσύν-

θεση του ανθρώπου, είναι επόμενον να διαμορφώνεται και ανάλογη ψυχολογία

σ’ αυτούς.

Έτσι λοιπόν θα διαμορφώνεται και κάποια κλιμάκωση στον βαθμό αυτο-

ελέγχου της ελευθερίας τους και της αντίληψης περί του δικαίου στην ισότητα

και στις άλλες δημοκρατικές αρχές, οπότε ανάλογα πρέπει να συντάσσεται

και το δημοκρατικό πολίτευμα για κάθε λαό, σύμφωνα με όσα ο Αριστοτέλης

λέει περί αυτού.

Και επί πλέον ότι η οργάνωση και η λειτουργία των θεσμών ενός κράτους

δύνανται να αποτελούν συνδυασμούς πολιτευμάτων αριστοκρατικών, ολιγαρ-

χικών και δημοκρατικών, στοιχεία μίξης των οποίων  διακρίνονται  και  στο

σύγχρονο δημοκρατικό κράτος, όπου στην αριστοκρατία του υπουργικού συμ-

βουλίου προεδρεύει ο πρωθυπουργός ακόμα και της μίξης μεταξύ προεδρικής

και κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπου οι νόμοι της βουλής κυρώνονται από

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ανακεφαλαιώνοντας τις θέσεις του ο Αριστοτέλης επαναλαμβάνει τις

αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και του δικαίου κατά περίπτωση και αξία,

από τις οποίες πρέπει να διέπεται η δημοκρατία και της οποίας ασφαλώς η πο-

λιτεία της πρέπει να στηρίζεται στην πλειοψηφία του λαού, ενώ εφιστά πάλιν

την προσοχή σ’ αυτήν για τον κίνδυνο που διατρέχει από τους δημαγωγούς και

ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται ο λαός να γίνεται φτωχός. 

Τελειώνοντας ο Αριστοτέλης αφήνει τις παρακάτω αποφθεγματικές σκέ-

ψεις του για την πολιτική, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι απόρροια και των δικών

του μελετών για τα πολιτεύματα, αλλά επηρεασμένες και απ’ όσα ο Πλάτων ο

δάσκαλός του περιγράφει για την εκφαυλισμένη και άναρχη δημοκρατία και

οι οποίες είναι:

Χωρίς τις απαραίτητες αναγκαίες αρχές είναι αδύνατον να υπάρξει κρά-

τος και χωρίς τις αρχές, επίσης είναι αδύνατον να κυβερνηθεί καλώς το κρά-

τος, εάν αυτές δεν είναι καλά οργανωμένες και δεν εξασφαλίσουν την χρηστή

διοίκηση.

Αλλά αυτές οι Αριστοτελικές αρχές για την λειτουργία της Πολιτείας στο
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πολίτευμα της δημοκρατίας, όπως απέδειξαν σύγχρονες έρευνες για την απο-

τελεσματικότητα των διαφόρων μορφών ηγεσίας (απολυταρχικός, αδιάφορος,

συγκεντρωτικός, δημοκρατικός ηγέτης), κατέχουν και σήμερα την πρώτη και

κυρίαρχη θέση απέναντι σε οποιεσδήποτε από τις άλλες παρόμοιές τους. 

Αυτού του ήθους η ηγεσία (στον στρατό, στη δημόσια διοίκηση, στις επι-

χειρήσεις, στην οικογένεια) χαρακτηρίζεται από τις Αριστοτελικές αρχές της

πρωτοβουλίας, της ελευθερίας, της ισονομίας, της μέριμνας, της εκτίμησης και

της συμπάθειας, της εμπιστοσύνης και της αμοιβής των συνεργατών της και

τέλος της συμμετοχής αυτών στην λήψη των αποφάσεων της ομάδας προς επι-

τυχίαν του τελικού σκοπού αυτής (είτε αυτός είναι πολιτικός, είτε οικονομικός,

είτε στρατιωτικός, είτε οικογενειακός, για την αγωγή των παιδιών) και ο οποίος

στην δημοκρατία ασφαλώς είναι η ευδαιμονία των πολιτών, όπως καθορίσθηκε

από τον Αριστοτέλη.

Αλλά και πάλι πρέπει να ομολογηθεί ότι αυτήν την δημοκρατία έκτισε και

ο Πλάτων στο καταληκτικό του έργο στους «Νόμους», επί των αρχών της

οποίας θεμελίωσε μετέπειτα ο Αριστοτέλης την δική του δημοκρατία στα «Πο-

λιτικά» του και της οποίας οι αρχές ισχύουν και σήμερα.

Μία κατάληξη του Πλάτωνα, που μας επιτρέπει, έστω και με αυτά τα δε-

δομένα να υποστηριχθεί, ότι ο Πλάτων υπήρξε ένας εξελικτικός πολιτικός φι-

λόσοφος
11

.

5.   Τυραννία

Μέσα απ’ αυτή τη διεφθαρμένη, τη διαπλεκόμενη και άναρχη δημοκρατία

έγινε ολοφάνερο, λέει ο Πλάτων, ότι βγαίνει η τυραννία, το ακριβώς αντίθετο

πολίτευμα της δημοκρατίας.

Και δεν αρκεί μόνον αυτή η διαπίστωση, αλλά ότι και αυτή  βγαίνει με τον

ίδιο τρόπο με τον οποίον γεννιέται η δημοκρατία από την ολιγαρχία.

Διαπιστώσεις που σημαίνουν ότι ο Πλάτων είχε μελετήσει επισταμένως τις

αιτίες και τις διαδικασίες φθοράς κάθε πολιτεύματος, ως επίσης και το είδος

που θα διαδέχετο το εφθαρμένον πλέον πολίτευμα.

Αιτία λοιπόν της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας, όπως είδαμε, ήταν η αχόρ-

ταστη επιθυμία των ολιγαρχικών (κεφαλαιοκρατών με την σημερινή καθιερω-

μένη ορολογία) για πλούτο και η παραμέληση όλων των άλλων υποχρεώσεών

τους εξ αιτίας του θησαυρισμού τους και μόνον. 

Και διερωτάται ο Πλάτων: δεν είναι σωστό επομένως, ότι και η αχόρταστη

επιθυμία γι’ απόλαυση του αγαθού της ελευθερίας, που η δημοκρατία ορίζει

ως τελική της επιδίωξη, να φέρει και την καταστροφή της;

Αυτό λοιπόν το μέγιστο αγαθό της ελευθερίας είναι και συγχρόνως η με-
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γάλη ασθένεια της δημοκρατίας.

Καθόσον η απληστία απόλαυσης αυτού του αγαθού της ελευθερίας και η

ταυτόχρονη παραμέληση των άλλων αγαθών (της δικαιοσύνης, της φρόνησης,

της σωφροσύνης, του καθήκοντος, της εφαρμογής των νόμων κ.λ.π.) γίνεται

αφορμή να μετατραπεί η δημοκρατική πολιτεία σε τυραννία.

Αυτή των πάντων ισοπέδωση που συμβαίνει στην δημοκρατία χάριν της

ελευθερίας, είναι η αρχή για να φυτρώσει η αναρχία, η οποία τελικά φέρνει

την τυραννία.

α.  Η Εγκατάσταση

Με μόνη την διαφορά ότι η τυραννία στην πόλη εγκαθίσταται απ’ αυτούς

που ήδη κατέχουν την εξουσία και κάνουν κατάχρηση αυτής.

Και αυτοί δεν είναι άλλοι από το γένος των κηφήνων, όπως εύστοχα ονο-

μάζονται από τον Πλάτωνα αυτά τα παράσιτα της κοινωνίας, που κατέλαβαν

και καταχρώνται την εξουσία.

Αυτοί ακριβώς αποτελούν το νόσημα μέσα στην πόλη και το οποίον υπάρχει

κίνδυνος να προκαλέσει ταραχή σε ολόκληρο το σώμα των πολιτών.

Απέναντι σ’ αυτόν τον κίνδυνο πρέπει κάθε καλός γιατρός και πολιτικός,

απαράλλακτα σαν τον καλό μελισσουργό, να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλ-

ληλα προληπτικά μέτρα που να μην επιτρέπουν να εμφανισθούν τα νοσήματα

των κηφήνων.

Εάν όμως εμφανισθούν αυτά τα νοσήματα, να έχει λάβει ο καλός γιατρός

και πολιτικός τα μέτρα του, ώστε να είναι δυνατή και ταχίστη η αποκοπή τους

από το σώμα μαζί με τις κηρήθρες, δηλαδή τους θεσμούς που εκτρέφουν κη-

φήνες.

Εδώ ο Πλάτων τόσο για την πρόληψη, όσο και για την θεραπεία της τυραν-

νίας, φαίνεται να ομιλεί αλληγορικά χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα τον

καλό γιατρό και τον καλό πολιτικό, που θ’ αναλάβουν μάλιστα ν’ αποκόψουν

τάχιστα τους κηφήνες μαζί με τις κηρήθρες και τέλος ποιες είναι πραγματικά

αυτές που ο Πλάτων ονομάζει κηρήθρες.

Μάλλον θα πρέπει να υποτεθεί ότι ο Πλάτων υπαινίσσεται τον φιλόσοφο

κυβερνήτη, ο οποίος με την θέληση των πολιτών ν’ αναδεικνύεται στην αρχή,

ανατρέποντας κυριολεκτικά το σώμα των κηφήνων από την εξουσία και κα-

ταρτίζοντάς τους κατάλληλους νόμους να δύναται να προλαμβάνει και να θε-

ραπεύει τέτοια νοσήματα κηφήνων στην πόλη, εάν ήθελαν εμφανισθεί.

Αποτελεί κανόνα ηγεσίας η πρόληψη και η πλήρης καταστολή οιουδή-

ποτε νοσήματος, που θα έθετε σε κίνδυνο την υγιή λειτουργία της κοινωνίας.

Είναι υποχρέωση κάθε ηγέτη να προλαμβάνει τον υπερπλουτισμό, που δη-
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μιουργεί αναρχικούς κηφήνες, αλλά και την άκρατη ελευθερία, που δημιουργεί

κηφήνες καταχραστές της εξουσίας και εκμεταλλευτές του δημόσιου πλούτου

σε βάρος των πολιτών.

Καθόσον, όπως είδαμε, ο μεν υπερπλουτισμός έφερε την άναρχη δημοκρα-

τία, η δε απόλυτη ελευθερία της δημοκρατίας φέρνει την τυραννία.

Επομένως τα νοσηρά πολιτεύματα γεννιούνται από τις υπερβολές, διότι η

μια υπερβολή γεννά την αντίθετη υπερβολή, προκειμένου η πόλη να σωθεί

από το προηγούμενο νόσημα, ενώ πλέον έχει εμφανισθεί ένα άλλο νοσηρό πο-

λίτευμα.

Αφήνει και πάλι με αυτές τις σκέψεις του ο Πλάτων να εννοηθεί ότι είναι

αναγκαίον να βρεθεί ένα άριστο πολίτευμα, το οποίον θ’ ανακόψει αυτόν τον

φαύλο κύκλο των νοσηρών πολιτευμάτων.

Και αυτό δεν είναι άλλο, από την πρότασή του για τον φιλόσοφο «βασιλιά»,

όπως θα δούμε στην συνέχεια. 

Έτσι θα πει ότι στην κοινωνία αυτής της αρρωστημένης δημοκρατούμενης

πόλης διαμορφώθηκαν τρεις τάξεις ανθρώπων:

Ως πρώτη είναι αυτή από το γένος των κηφήνων, οι οποίοι, εξ αιτίας της άναρ-

χης ελευθερίας, κατάλαβαν και καταχρώνται την εξουσία, κυβερνώντας τυραν-

νικά και ελέγχοντας όλες τις λειτουργίες της πόλης, μην αφήνοντας άλλον να

έχει διάφορη γνώμη.

–   Η δεύτερη τάξη αποτελείται από εκείνη την ομάδα των κηφήνων, οι οποίοι

με μεγάλη επιδεξιότητα κατόρθωσαν να γίνουν πλουσιότατοι, πλουτοκράτες

με την σημερινή συνήθη ορολογία και οι οποίοι ακριβώς λόγω του πλούτου

τους ξεχωρίζουν από τον λαό.

–   Την τρίτη και τελευταία κοινωνική τάξη αποτελεί ο λαός, ο οποίος περι-

λαμβάνει όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν ανακατεύονται στην πολι-

τική και οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους κάποια ασήμαντη περιουσία.

Αυτή η τελευταία λαϊκή τάξη δεν είναι μόνον η πολυπληθέστερη, αλλά είναι

και η κυριαρχικότερη, εάν μπορέσει ή την αφήσουν να αντιληφθεί την δύ-

ναμή της και παρουσιασθεί ενωμένη.

Μια λαϊκή ενότητα εκτός της πολιτικής, η οποία και σήμερα εξακολουθεί

να ισχύει ως ευχή, διότι η ιδεολογική διαιροτότητα του λαού εξυπηρετεί την

διατήρηση της κομματικής πολιτικής κάστας της εποχής μας, η οποία δυστυχώς

ανέχεται τα παραπάνω συπμτώματα των «κηφήνων».

Και συνεχίζει ο Πλάτων να περιγράφει αυτή την τρίτη τάξη, λέγοντας

ακόμα ότι αυτός ο λαός συχνά δεν έχει την διάθεση να κάνει κάποια μεγαλύ-

τερη κίνηση, καθόσον παίρνει και αυτός, ως εργαζόμενος ένα μερίδιο από τη

διανομή των κερδών των πλουτοκρατών, αφού βέβαια οι κηφήνες της εξουσίας
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λάβουν επιδέξια ως προμήθεια την «μερίδα του λέοντος».

Έτσι στην δημοκρατία της ισονομίας δημιουργούνται τάξεις και προϋπο-

θέσεις αδικίας, εξ αιτίας του αθέμιτου πλουτισμού των κηφήνων της εξουσίας.

Είναι οι κηφήνες αυτοί, οι οποίοι ήταν στερημένοι από πάντα και η δημο-

κρατία τους παρέχει την ευκαιρία να εκμεταλλευθούν την εξουσία προς ίδιον

όφελος.

Απεναντίας οι κανόνες μιας δημοκρατικής ηγεσίας υπαγορεύουν την πρω-

ταρχική φροντίδα του άρχοντα να μεριμνά για την ευημερία και γενικά για το

καλό του λαού που διοικεί και όχι να εκμεταλλεύεται την εξουσία για το δικό

του συμφέρον.

Αυτή η αδικία όμως καταγγέλλεται από τους πλούσιους ολιγαρχικούς, οι

οποίοι κατηγορούν τους κηφήνες εξουσιαστές ότι οδηγούν την δημοκρατία

στην καταστροφή και καταγγέλλουν αυτούς επίσης στον λαό ότι αυτοί πλέον

είναι οι νέοι πλουτοκράτες.

Έτσι μέσα στην πόλη αρχίζουν αμοιβαίοι δικαστικοί αγώνες σε μεγάλο μά-

λιστα βαθμό, ώστε να δεσμεύονται ολόκληρες περιουσίες των πλουσίων.

Ύστερα από αυτές τις καταστάσεις, βλέποντας οι κηφήνες εκμεταλλευτές

της εξουσίας την έλλειψη διάθεσης εκ μέρους του λαού για καθεστωτική αλ-

λαγή, προκαλούν οι ίδιοι τον λαό σ’ επανάσταση εναντίον των πλουτοκρατών,

εμφανιζόμενοι ως προστάτες αυτού, ενώ μετατρέπονται σε τύραννό του με

τον ακόλουθο τρόπο:

Επειδή η ζωή ενός τυράννου διαρκώς θα απειλείται από τους εχθρούς του,

αναγκάζεται, για την ασφάλειά του, να ζητήσει από τον λαό μερικούς εθελον-

τές ως σωματοφύλακες με το πρόσχημα να μην χάσει ο λαός τον προστάτη του. 

Ο τύραννος αυτός όμως δεν θα αισθάνεται ασφαλής, ούτε θα έχει εδραι-

ώσει την τυραννία του, εάν δεν εξοντώσει κάθε αντίπαλό του μέσα στην πόλη˙

τότε ο θρόνος του θα είναι ασφαλής, με την μόνη διαφορά ότι από προστάτης

έχει γίνει πλέον ένας διώκτης του λαού, δηλαδή ένας αληθινός τύραννος, εφό-

σον θα εξουδετερώνει κάθε πολίτη τον οποίον θα υποψιάζεται ότι υπονομεύει

την θέση του.

Δυστυχώς, ένας διωγμός πολιτικών αντιπάλων, ο οποίος παρατηρείται και

σήμερα στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, τοποθετώντας η εκάστοτε κυβέρ-

νηση σε θέσεις κλειδιά, της δημόσιας διοίκησης ανθρώπους της δικής της εμ-

πιστοσύνης, απομακρύνοντας από τις θέσεις αυτές τους ανθρώπους που είχε

διορίσει η προηγούμενη διοίκηση.

Με αποτέλεσμα τα κόμματα ως δημοκρατική πολιτεία να δημιουργεί στους

πολίτες της, ανάλογη διαιρετική συνείδηση, παρουσιάζοντας αυτή την πολιτική

ως δίκαια και ορθή.
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Αλλά αυτή η τυραννία, όπως αφήνει ο Πλάτων να νοηθεί, είναι βασανιστική

κατ’ αρχάς για τον ίδιο τον τύραννο, διότι θα βλέπει παντού εχθρούς, αλλά και

για τον λαό που θα βασανίζεται από τον τύραννό του.

Αλλ’ όσα μέτρα ασφαλείας κι αν λάβει ο τύραννος δεν θα μπορέσει ν’ απο-

φύγει το μοιραίο τέλος της εξόντωσής του από τους αντιπάλους του, ενώ και οι

ίδιοι δεν είναι ευτυχείς καθόσον χρόνο θα διαρκεί το τυραννικό αξίωμά τους.

Θα συνεχίσει ο Πλάτων να λέει ότι πολλοί μπορούμε να πούμε ότι επεθύ-

μισαν ν’ αποκτήσουν το τυραννικό αξίωμα και φρόντισαν να επιτύχουν αυτό,

διότι νόμιζαν ότι θ’ αποκτήσουν κάποια ευτυχία απ’ αυτό, πλην όμως, επειδή

επιβουλεύθηκαν την ζωή των άλλων, εξοντώθησαν. 

Για παράδειγμα φέρεται από τον Πλάτωνα ο τύραννος – βασιλιάς της Μα-

κεδονίας Αρχέλαος, τον οποίον εφόνευσε ο ευνοούμενός του – μία διαχρονική

αλήθεια, που ιστορικά επαληθεύεται να εξοντώνονται οι αρχηγοί από τους ευ-

νοούμενούς τους – με την ελπίδα ότι θα γίνει κι αυτός τύραννος προκειμένου

να βρει την ευτυχία του.

Αυτός πάλιν αφού κράτησε την τυραννία τρεις ή τέσσερες ημέρες φονεύ-

θηκε από άλλους, που είχαν και αυτοί με την σειρά τους επιβουλευθεί την τυ-

ραννία ως ευτυχία τους.

Γεγονότα αυτών που επιβουλεύονται την τυραννία χάριν της προσωπικής

τους ευτυχίας, τα οποία αποδεικνύουν ότι η τυραννία επιδιώκεται από ανθρώ-

πους ψυχικά διαταραγμένους, διότι μόνον διαταραγμένα πρόσωπα αισθάνον-

ται ευτυχία με τον πόνο των άλλων ανθρώπων.

Αυτά τα πρόσωπα διακατέχονται μάλλον από μια παθολογία ιδεοληψίας,

ότι μόνον με τις δικές τους θεωρίες θα φέρουν και την ευημερία στους συναν-

θρώπους τους.

Η ιστορία της ανθρωπότητας έχει να επιδείξει τέτοιες ασθενείς προσωπι-

κότητες, που οδήγησαν σε χάος και σε τραγωδίες την ανθρωπότητα, χωρίς κά-

ποιο θετικό αποτέλεσμα το οποίον και ευαγγελίζοντο. 

Ακόμα αυτά τ’ αρνητικά παραδείγματα διδάσκουν και ένα άλλο γενικότερο

θέμα για όσους επιδιώκουν αξιώματα με μοναδικό κίνητρο να ικανοποιήσουν

τις προσωπικές τους και μόνον φιλοδοξίες, χωρίς να είναι διατεθειμένοι ή να

είναι ικανοί ν’ ανταποκριθούν στις κοινωνικές υποχρεώσεις τους που απορρέ-

ουν από τις θέσεις αυτές, με συνέπεια οι θέσεις αυτές να γίνονται «τυραννία»

για τους κατέχοντες αυτές, αλλά και για τους άλλους γύρω τους.

Συμπερασματικά θα μπορούσε να διατυπωθεί τόσο η δημαγωγία που εξα-

πατά τον λαό, όσο και η βία εκ μέρους της εξουσίας έναντι του λαού, όση  δύ-

ναμη  παροδικά  κι αν αποκτούν, σύντομα εξολοθρεύονται από τις αιώνιες

αξίες και αρετές της αλήθειας, της ελευθερίας μαζί με την δικαιοσύνη
12

.
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β.    Συμπεριφορά Τυράννου.

Απ’ όσα αναφέρθηκαν, διαπιστώνεται ότι το τυραννικό καθεστώς προ-

έκυψε από άνθρωπο που βρισκόταν μέσα στην εξουσία της άναρχης δημοκρα-

τίας. 

Αυτός ήταν ένας από τους άγριους κηφήνες –όπως από τον Πλάτωνα

αυτοί χαρακτηρίζονται– αλλά συνέπραξε και επαναστατικά με τον αγανακτι-

σμένο λαό, κατά δόλιο τρόπο. 

Αυτός ο τύραννος που εγκαταστάθηκε στην πόλη, τις πρώτες ημέρες είναι

σοβαρός χωρίς χαμόγελο και χαιρετισμό σε όλους (φορώντας και μαύρο γυαλί

με τις σημερινές συνήθειες), ενώ συγχρόνως μπροστά σε όλους εμφανίζεται

ευσπλαχνικός και πράος (δείχνοντας να συμπάσχει με τον πονεμένο λαό), μη

αποκρύβοντας όμως τον τυραννικό του ρόλο, με τον οποίον είναι προορισμένος

να κυβερνήσει την πόλη.

Πρωταρχικό και διαρκές όμως μέλημά του στην διακυβέρνησή του είναι

πως θα διατηρήσει την τυραννία ως καθεστώς.

Γι’ αυτό τον λόγο αποκαθιστά τις σχέσεις του με μερικούς από τους εξόρι-

στους που δηλώνουν συνεργασία με το καθεστώς, ενώ τους άλλους εξολο-

θρεύει.

Συγχρόνως δημιουργεί συνθήκες πολεμικού κινδύνου ή ακόμα προκαλεί

και πολέμους προκειμένου ο λαός να συσπειρώνεται γύρω του, διότι γνωρίζει

ότι σε τέτοιους κινδύνους ο κόσμος συγκεντρώνεται κοντά στον αρχηγό του,

έστω κι αν πρόκειται περί τυράννου, ενώ σε τέτοιες πολεμικές συνθήκες δίδε-

ται η ευκαιρία να εξοντώσει αυτούς που έχουν ελεύθερο φρόνημα και προκα-

λούν εμπόδια στην τυραννία του.

Ακόμα επιδιώκει να διατηρεί χαμηλό το οικονομικό επίπεδο του λαού, προ-

κειμένου να εργάζεται πολύ σκληρότερα για να εξοικονομήσει τ’ απαραίτητα

για την οικογένειά του, ώστε να μην έχει τον χρόνο να σκέπτεται την ανατροπή

του τυράννου αρχηγού του.

Πλην όμως όλα αυτά τα εξοντωτικά μέτρα παράλληλα δημιουργούν προ-

οδευτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό απέχθεια των πολιτών εναντίον του τυράν-

νου.

Αυτή την απέχθεια που προκαλεί στον λαό του, ο οποίος εύχεται το θάνατό

του, δηλώνει κατ’ ευθείαν στην επιστολή που ο Πλάτων ο ίδιος έστειλε προς

Διονύσιο τον Α’ τύραννο των Συρακουσών.

Επίσης την ίδια απέχθεια δηλώνει και η απειθαρχία του δασκάλου του Σω-

κράτη προς εντολή των τριάκοντα τυράννων, προκειμένου να μην γίνει συνερ-

γός σε άδικη και ανόσια πράξη αυτών.

Αλλά αυτές οι άδικες και οι ανόσιες πράξεις του τυράννου δεν εξοργίζουν
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και δεν εγείρουν αντιδράσεις μόνον στους ελευθερόφρονες και ανδρείους πο-

λίτες, αλλά εξεγείρει την αντίδραση και ορισμένων από τους στενούς του συ-

νεργάτες, οι οποίοι κατακρίνουν τα γινόμενα ελεύθερα και γενναία.

Δυστυχώς, όλους αυτούς ο τύραννος εξολοθρεύει, διότι ο σκοπός του είναι

να διατηρήσει την εξουσία του και προκειμένου να κρατήσει την αρχή κατα-

στρέφει κάθε άξιον, είτε είναι εχθρός είτε είναι φίλος.

Μάλιστα, «εν ονόματι» του καθαρμού της πόλης, θέτει σε στενή παρακο-

λούθηση, προκειμένου να τους εξοντώσει με την πρώτη ευκαιρία, κάθε πλούσιο

που έχει την δύναμη του πλούτου, αλλά και κάθε μεγαλόφρονα και ανδρείο

πολίτη, που θεωρεί επικίνδυνο στην τυραννία του.

Έτσι ο τύραννος, μη έχοντας τις κατάλληλες διοικητικές γνώσεις, αλλά κυ-

ρίως κυριευμένος ο νους του από το πάθος διατήρησης της εξουσίας και έχον-

τας στα χέρια του την απόλυτη εξουσία, καταστρέφει το υγιέστερο σώμα της

κοινωνίας με το ανόητο πρόσχημα του καθαρμού της πόλης.

Εξολοθρεύοντας τους άριστους πολίτες, συντελεί στο να αρρωστήσει και

το σύνολο του κοινωνικού σώματος, διότι, όπως είναι γνωστό, αυτής της ποι-

ότητας οι προσωπικότητες είναι που έλκουν ολόκληρη την κοινωνία προς την

πρόοδο και την ευημερία της.

Αφού λοιπόν εξολόθρευσε κάθε ικανόν φίλο και εχθρό, είναι εξαναγκα-

σμένος να καλέσει κοντά του στα αξιώματα της πολιτείας τους πλέον ανίκανους

και πρόστυχους πολίτες, διότι έχει γίνει μισητός σε όλους και επομένως πρέπει

να περιβάλλεται από τους πλέον πιστούς αυλοκόλακες. 

Επειδή έχει γίνει μισητός σε όλους τους πολίτες και τίθεται ακόμα και θέμα

επιβίωσής του, εξαναγκάζεται να καλέσει γύρω του μισθοφόρους αυλοκόλα-

κες, συμπληρώνοντας το αυλικό του περιβάλλον ακόμα και με δούλους, τους

οποίους ελευθέρωσε.

Αυτοί οι άνθρωποι πλέον αποτελούν τους φίλους και τους εμπίστους, που

παντού συνοδεύουν το τύραννο, χειροκροτώντας και θαυμάζοντας αυτόν και

ο οποίος δεν παύει, μετά απ’ όσα εγκλήματα έχει κάνει σε βάρος των πολιτών,

να εξακολουθεί να μιμείται το ευσπλαχνικό και πράο προς τον λαό ύφος του.

Φαινόμενο αυλοκόλακων αξιωματούχων που έχει παρατηρηθεί από τους

σύγχρονους κοινωνιολόγους, σε δικτάτορες και γενικά σε απολυταρχικές ηγε-

σίες να περιβάλλουν αυτούς και γενικά να πλαισιώνουν  ανώτατα  αξιώματα

της   πολιτείας   άτομα  υποδεέστερης ικανότητας των αξιωμάτων τους, διότι

προέχει το κριτήριο της πίστης και της αφοσίωσης στον σύγχρονο τύραννο, του

οποίου βέβαια οι προσταγές να περνούν πιο άνετα, εφόσον τα άτομα αυτά στε-

ρούνται κριτικής διάθεσης και βούλησης.

Ακριβώς λόγω αυτής της αντίθεσης του ύψους των απαιτήσεων του αξιώ-
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ματος και της ανικανότητας του φορέα του, ο οποίος δεν μπορεί να ανταπο-

κριθεί στις ανάγκες της πολιτείας, φθείρονται και πέφτουν ως σαθρά αυτά τα

απολυταρχικά καθεστώτα, όπως ιστορικά έχει αποδειχθεί.

Γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και θεωρητικά από τις σκέψεις του Πλά-

τωνα, ο οποίος λέει ότι τα αντίθετα δεν μπορούν από την φύση τους να ταυτι-

σθούν, ώστε οι δεσπότες με τους δούλους να γίνουν φίλοι, ο φαύλος ίσος με

τον σπουδαίο και να έχουν τις ίδιες τιμές, διότι στους ανίσους η ισότητα δη-

μιουργεί ανισότητα, εάν δεν επικρατήσει το μέτρο της αναλογίας. 

Και αυτό διότι η ισότητα της ανισότητας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις τρι-

βής και φθοράς όλων των όντων, επομένως και της πολιτείας όταν τ’ αξιώματα

πλαισιώνονται από ανίκανους γι’ αυτά φορείς.

Πολιτικές σκέψεις του Πλάτωνα περί της καταλληλότητας του προσώπου

κατ’ αναλογία προς τα αξιώματα, οι οποίες είναι σύμφωνες με την περί δικαιο-

σύνης θεωρία του ιδίου.

Ο καθένας να κάνει στην πόλη την εργασία εκείνη που στην φύση του ται-

ριάζει.

Αλλά –συνεχίζει ο Πλάτων– όταν έλθει ο χρόνος του καθαρμού της πόλης

από τους συνεργάτες του τυράννου και κατά τον οποίον καθαρμόν πρέπει να

επικρατήσει πραότητα, χωρίς εξοντωτικούς διωγμούς, ώστε ειρηνικά να απο-

κατασταθεί η συμφιλίωση των πολιτών, αυτούς που ακολούθησαν τον τύραννο

από ανάγκη επιβίωσης, ευφήμως να απαλλαγούν, καθόσον γι’ αυτούς η τυραν-

νία θα θεωρηθεί ως νόσημα της πόλης.

Αφήνοντας ο Πλάτων να εννοηθεί, χαρακτηρίζοντας την τυραννία ως νό-

σημα της πόλης, ότι ένα σοβαρό μερίδιο ευθύνης για την παρεκτροπή των

ορθών πολιτευμάτων δεν έχει τόσον ο πρωταγωνιστής τύραννος που εγκατέ-

στησε αυτήν, άλλα η ίδια διαφθορά του πολιτικού συστήματος, που προκάλεσε

τον τυραννικό άνθρωπο να πράξει κατ’ αυτόν τον τρόπον.

Και εάν μεν ο Πλάτων αθωώνει τους συνεργάτες του τυράννου που προ-

σέφυγαν  στην αυλή  του για να επιβιώσουν, δεν είναι ο ίδιος για τους ποιητές,

οι οποίοι έψαλλαν ύμνους εγκωμιάζοντας την τυραννία χάριν των υψηλών

αμοιβών και των τιμών που απολάμβαναν από το τυραννικό καθεστώς, τους

οποίους χαρακτηρίζει ως ανεπιθύμητους στην κεκαθαρμένη πλέον πολιτεία.

Από αυτές τις θέσεις του δεν εξαιρεί ούτε τον Ευριπίδη, ο οποίος στις τρα-

γωδίες του εγκωμιάζει την τυραννία, καθιστώντας ισόθεους τους τυράννους,

δίνοντας και άλλα εγκωμιαστικά επίθετα σ’ αυτούς.

Όχι μόνον αυτόν αλλά και τους άλλους ποιητές, οι οποίοι χώριζαν τις πό-

λεις συγκεντρώνοντας τον λαό, προπαγανδίζοντας υπέρ της τυραννίας και

εναντίον της δημοκρατίας, προκειμένου να προσελκύσουν τον λαό προς αυτήν.
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Από αυτές τις αναφορές του Πλάτωνα για χρησιμοποίηση των τραγωδών

και των ποιητών, προκειμένου να προπαγανδίζουν υπέρ του τυραννικού καθε-

στώτος, διαπιστώνεται ότι δεν αποτελεί ανακάλυψη μόνον της σύγχρονης πο-

λιτικής, αλλά από τότε η προπαγάνδα χρησιμοποιείτο ως ένα βασικό τμήμα

αυτής προς εδραίωση του εγκαθιδρυμένου πλέον καθεστώτος.

Πράγματι η προπαγάνδα, αν και αθέμιτη, εν τούτοις αποτελεί κλάδο της

πολιτικής ψυχολογίας, η οποία ευρέως και συστηματικά χρησιμοποιείται κυ-

ρίως στις πολεμικές επιχειρήσεις με την μορφή του ψυχολογικού πολέμου, αλλά

και από τα απολυταρχικά καθεστώτα.

Ακόμα και η παρατήρηση αυτή του Πλάτωνα επιβεβαιώνει και σ’ αυτή την

περίπτωση της αναφοράς του στην προπαγάνδα, την επισταμένη μελέτη του

στην λειτουργία και στις μεταβολές όλων των πολιτευμάτων της εποχής του, δί-

δοντας πρωταρχικό ρόλο γι’ αυτά στην ψυχολογία των ανθρώπων, παρά τους

πραγματικούς όρους «πλούσιος και φτωχός», όπως έπραξε αργότερα ο σύγ-

χρονος θεωρητικός της πολιτικής, ο Μαρξ.

Αλλά, όσο κι αν προπαγανδίσουν υπέρ της τυραννίας, ο τύραννος δεν θα

κατορθώσει να συντηρήσει αυτήν την πολυτελή και σπάταλη αυλή του, κατα-

ναλίσκοντας σε συμποσιασμούς με τους φίλους του και τις γυναίκες ακόμα και

αυτά τα ιερά χρήματα του δημοσίου, εξαντλώντας τέλος και την πατρική του

περιουσία.

Και αυτός ο δύστυχος λαός, τον οποίον έχει φέρει, ένεκα της σπατάλης

και της διαφθαρμένης αυλής του, σε άθλια οικονομική κατάσταση, τότε αφυ-

πνίζεται και μετανοιωμένος αισθάνεται προδομένος διότι τον εμπιστεύθηκε

ως προστάτη από την καταπίεση των πλουσίων και αυτός αναδείχθηκε από

ελευθερωτής σε δούλο στους δούλους των συμμαζωμάτων της αυλής του.

Τότε θα καταλάβει αυτός ο λαός πόσο ανόητος υπήρξε να γεννήσει και ν’

αναθρέψει στους κόρφους του ένα τέτοιο θρεφτάρι, αλλά συγχρόνως τότε επί-

σης θ’ αντιληφθεί πόσον είναι αργά και ανίσχυρος να διώξει αυτόν τον τύραννο

και την αυλή του από «πάνω του».

Διότι αυτός ο τύραννος δεν θα διστάσει να σκοτώσει και αυτόν τον πατέρα

του ακόμα, εάν εναντιωθεί στην γνώμη του.

Έτσι θα πει ο Πλάτων, ο λαός έπεσε στην «φωτιά» και στο «στόμα του

λύκου» του πλέον σκληρού τυράννου, από τον οποίον δεν μπορεί ν’ απαλλαγεί

και να ελευθερωθεί.

Κατόπιν όλων αυτών συμπερασματικά ο Πλάτων θα καταλήξει να πει ότι

η τυραννία δεν χρειάζεται ούτε για το καλό του εαυτού μας ούτε της πόλης,

όπως προπαγάνδιζαν οι ποιητές και οι άλλοι, καθόσον η τυραννία δεν φέρνει

την ευτυχία, αλλά μόνον η αρετή της πολιτικής και των πολιτικών
13

.
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γ.  Ο Τυραννικός Άνθρωπος

Ότι η τυραννία δεν είναι για το καλό του ίδιου του ανθρώπου, θα φανεί

από τις λεπτομερείς περιγραφές που ο Πλάτων κάνει για τη διαμόρφωση του

τυραννικού από τον δημοκρατικό χαρακτήρα, πως στη συνέχεια αυτός συμπε-

ριφέρεται και εάν αισθάνεται ευτυχισμένος ή άθλιος από τον τρόπον της ζωής

του.

Προκειμένου όμως ο Πλάτων να γίνει κατανοητός περιγράφοντας την με-

τατροπή του τυραννικού από τον δημοκρατικό χαρακτήρα, κάνει ένα εισαγω-

γικό ψυχολογικό άνοιγμα περί των καταπιεσμένων επιθυμιών του ανθρώπου,

λέγοντας:

Μερικές από τις ηδονές και τις επιθυμίες του ανθρώπου θεωρούνται πα-

ράνομες, τόσον από τους ηθικούς κανόνες της κοινωνίας, όσο και από την

ορθή κρίση της ίδιας της προσωπικότητας˙ αυτές όμως απωθούνται στο

βάθος της ψυχής του και έτσι δεν βιώνονται.

Από αυτή την απώθηση άλλες επιθυμίες σβήνουν ολοκληρωτικά και αφή-

νουν μονάχα ασήμαντα και αδύνατα κατάλοιπα, υποκαθιστώντας αυτές με

άλλες εξιδανικεύσεις, ενώ σε άλλους ανθρώπους αυτή η απώθηση ακόμα πε-

ρισσότερον δυναμώνει και πληθαίνει αυτές τις ηδονές και τις επιθυμίες τους.

Αυτές όμως οι απωθημένες επιθυμίες θα βρουν τρόπο να εκφρασθούν και

αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου, κατά τον οποίο το λογικό, το εξου-

σιαστικό τμήμα της ψυχής, βυθίζεται σε νάρκη.

Μάλιστα ορισμένες φορές είναι τόσον έντονες και άγριες που διαταράσ-

σουν  και  διακόπτουν  αυτόν  τον ύπνο,  γεγονός  το  οποίο  δεν συμβαίνει,

όταν ο άνθρωπος έχει ψυχική υγεία και ελέγχει τα πάθη του με σωφροσύνη. 

Τους εφιάλτες αυτούς στον ύπνο τους θα αποφύγουν και θα βρουν την ηρε-

μία της ψυχής τους εκείνοι οι άνθρωποι, οι οποίοι κατορθώνουν να έχουν σε

κάποια ισορροπία τα ένστικτα και το συναίσθημα με το λογικό, ώστε να μην

υπάρχει ούτε έλλειψη ούτε υπερβολή, διότι τότε ο άνθρωπος μπορεί να βλέπει

την πραγματικότητα και να γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια.

Με το εισαγωγικό του αυτό άνοιγμα, περί απωθημένων επιθυμιών και την

έκφρασή τους κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο Πλάτων αποδεικνύεται –όπως

και αλλού έδειξε– ως πρόδρομος για το ίδιο ψυχολογικό φαινόμενο του σύγ-

χρονου ψυχαναλυτή Σίγμουντ Φρόυντ, ο οποίος   ομιλεί για τις καταπιεσμένες

στο υποσυνείδητο καταστάσεις και την ψυχανάλυση αυτών μέσω των ονείρων.

Ακόμα μίλησε και για τους μηχανισμούς άμυνας μέσω των οποίων οι ανάγ-

κες των επιθυμιών μετατρέπονται σε άλλες ευεργετικές για τη ψυχή καταστά-

σεις, εκτός αυτού του μηχανισμού της απώθησης αυτών στο υποσυνείδητο, ώστε
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οι βλαπτικές επιθυμίες να αποσβένονται ή να είναι ολιγότερον πιεστικές.

Αυτή η ψυχολογική εισαγωγή θα βοηθήσει να γίνει καλύτερα αντιληπτή η

μετάπτωση από τον δημοκρατικό στον τυραννικό τύπο ανθρώπου, για την

οποία στη συνέχεια ο Πλάτων θα μιλήσει:

Φέροντας και πάλι στη μνήμη τον τρόπο μετάπτωσης του ολιγαρχικού στον

δημοκρατικό τύπο ανθρώπου, ο οποίος μεγάλωνε με την εποπτεία του ολιγαρ-

χικού πατέρα μη ικανοποιώντας τις άλλες επιθυμίες του, παρά μόνον αυτές που

συντελούσαν στον πλουτισμό τους.     

Μεγαλώνοντας όμως αυτό το παιδί μέσα στο άναρχο δημοκρατικό καθε-

στώς, άρχισε να συναναστρέφεται με ανθρώπους περισσότερο έμπειρους και

οι οποίοι απολαμβάνουν όλες τις χαρές της ζωής.

Έτσι ο νέος αυτός άνθρωπος ρίχτηκε με δίψα σε κάθε είδους απόλαυση

της ζωής μαζί με τη συντροφιά του, ενώ η ψυχή του γέμισε από μίσος προς την

τσιγκουνιά του πατέρα του.

Σε μια όμως μεγαλύτερη ηλικία, που άρχισε η σκέψη του να ωριμάζει και

επειδή ο νέος αυτός είχε από τη φύση του κάποιον ανώτερο χαρακτήρα, άρχισε

να επανεκτιμά αυτή την υπερβολικά φιλήδονη ζωή.

Δεν έπαυε όμως να ζει μέσα σ’ ένα δημοκρατικό καθεστώς, που από την

μία πλευρά η παρέα του να τον τραβά στην άναρχη φιλήδονη ζωή και από την

άλλη το οικογενειακό του περιβάλλον να προσπαθεί να τον διατηρήσει σε ένα

συντηρητικό επίπεδο.

Αλλά τότε αυτοί οι τρομεροί μάγοι και τυραννοποιοί, όπως από τον Πλά-

τωνα χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι της παρέας του παιδιού, όταν δουν ότι πρό-

κειται να τον χάσουν από την συντροφιά τους, μηχανεύονται και παγιδεύουν

ρίπτοντας αυτόν τον νέο στο πάθος και στη μανία του έρωτα.

Έτσι από τη ψυχή του εκτοπίζεται η σωφροσύνη και ενθρονίζεται η τυραν-

νία της ερωτομανίας, συνεπεία της οποίας ο νέος αυτός πλέον αποκτά μία τυ-

ραννική συμπεριφορά, δικαιώνοντας αυτό που λέγεται, ότι ο έρωτας είναι

τύραννος.

Είναι τύραννος πράγματι ο έρωτας, όπως δέχεται και η επιστήμη της ψυ-

χολογίας σήμερα, αυτός που έχει εκτραπεί από τα λογικά όρια και έχει φθάσει

στα παθολογικά επίπεδα της μανίας. 

Καταλήγοντας να κάνει τον άνθρωπο παρανοϊκό, αλλοιώνοντας την πραγ-

ματικότητα μέσα από τις παθολογικές του φαντασιώσεις, οι οποίες τελικά τύ-

ραννο καθιστούν τον έρωτα.

Τον ερωτομανή ο Πλάτων παρομοιάζει με τον αλκοολικό, τον οποίον τυ-

ραννεύουν οι επιθυμίες του όταν βρίσκεται επάνω στο μεθύσι του και τον

οποίον σύρουν στο πάθος της ικανοποίησής τους χωρίς να έχει κάποια δύναμη
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αντίστασης.

Τελικά η συμπεριφορά του τυράννου είναι παρόμοια με αυτή του ερωτο-

μανή, του αλκοολικού και παρανοϊκού ανθρώπου, διότι από παρανοϊκή μανία

διακατέχεται ο τύραννος, του οποίου έχει διαταραχθεί η λογική του πιστεύον-

τας ότι έχει τη δύναμη να εξουσιάζει όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυ-

τούς τους θεούς ακόμα.

Επομένως ο Πλάτων τον τύραννο κατατάσσει στον παθολογικά μανιώδη

παρανοϊκό άνθρωπο, ο οποίος με την δύναμη της εξουσίας μπορεί και ικανο-

ποιεί, χωρίς κάποιον έλεγχο, όλες εκείνες τις επιθυμίες, που άλλοτε έβλεπε

στα όνειρά του και επομένως του ταιριάζει απόλυτα το τυραννικό καθεστώς.

Έτσι, λοιπόν, διαμορφώθηκε ο τυραννικός χαρακτήρας του ανθρώπου, ο

οποίος ζώντας μεγάλωσε μέσα στο άναρχο δημοκρατικό καθεστώς της πόλης

και του οποίου αξίζει να δούμε ποιος είναι ο τρόπος της ζωής του επίσης μέσα

στο ίδιο καθεστώς.

Οι άνθρωποι αυτής της μορφής,  περνούν την ζωή τους μέσα στα γλέντια

και στις βακχικές απολαύσεις με γυναίκες και με όλα τα άλλα που επιθυμούν

οι διεφθαρμένες ψυχές τους, οι οποίες πλέον εξουσιάζονται τυραννικά από το

ερωτικό πάθος.

Είναι επόμενο από μια τέτοια σπατάλη ζωής να καταναλώσουν τα δικά τους

εισοδήματα, τα οποία δεν επαρκούν πλέον για να ικανοποιούν τα ηδονιστικά

πάθη τους και αναγκάζονται σε δανεισμούς και πωλήσεις περιουσιών.

Προσφεύγει στην περιουσία των γονέων του, εναντίον των οποίων δεν δι-

στάζει να χρησιμοποιήσει βία, προκειμένου να την αρπάξει και να την κατα-

σπαράξει, διότι μέσα στην άρρωστη ψυχή του έχουν θρονιάσει σμήνος ηδονών,

οι οποίες τυραννικά ζητούν την ικανοποίησή τους.

Και αφού κατασπαράξει και την περιουσία των γονέων του εξ αιτίας των

τυραννικών ηδονών του έρωτα και των άλλων απολαύσεων, δεν διστάζει να

γίνει απατεώνας και ληστής, ληστεύοντας τις περιουσίες των άλλων.

Έχει πλέον οδηγηθεί ολοκληρωτικά στην αναρχία και στην παρανομία,

διότι μια τέτοια συμπεριφορά ενισχύεται και από το άναρχο δημοκρατικό κα-

θεστώς, ώστε η αφεντιά του να αισθάνεται σαν μονάρχης.

Όπως λοιπόν ο τύραννος-εξουσιαστής της πόλης παρασύρει αυτή σε περι-

πέτειες για να συντηρήσει τους αυλοκόλακες δορυφόρους του, έτσι και ο τυ-

ραννικός πολίτης οδηγείται σε κάθε είδους αναρχία και παρανομία για να

συντηρηθεί η φαύλη συναναστροφή του, μέσα σ’ αυτό το ελεύθερο και άναρχο

καθεστώς.

Συμπτώματα βίας, ληστειών, αναρχίας και παρανομίας τα οποία τα τελευ-

ταία χρόνια δείχνουν να έχουν παρουσιασθεί και στη δική μας δημοκρατία,
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αυξημένα μάλιστα σε αριθμό, ένταση και συχνότητα διάπραξης αυτών των φαι-

νομένων, γεγονότα τα οποία δείχνουν και την συγγένεια των εποχών που από

τον Πλάτωνα περιγράφονται.

Στη συνέχεια, συμβαίνουν τα ακόλουθα:

Εάν αυτές οι ομάδες των τυραννικών-ληστρικών ανθρώπων είναι λίγες και

η πλειονότητα των πολιτών είναι σώφρονες, τότε αυτοί οι άνθρωποι ή φεύγουν

και πηγαίνουν σε άλλη πόλη ή εφόσον δεν διώκονται παραμένουν στην ίδια

πόλη συνεχίζοντας το έργο τους ως απατεώνες, σωματέμποροι, κλέφτες και λη-

στές.

Εάν όμως αυτές οι ομάδες αποτελέσουν ένα μεγάλο ποσοστό μέσα στην

πόλη μαζί με τους άλλους πολίτες που τους συμπαθούν και τους ακολουθούν

(όπως σήμερα επιδιώκει ο αναρχισμός που είναι οργανωμένος και απλωμένος

σε όλη την επικράτεια), τότε εκμεταλλευόμενος και τη μωρία του λαού, εγκα-

θιστούν ως τύραννο στην πόλη τον τυραννικότερο ανάμεσά τους, που είναι προ-

φανώς και αρχηγός τους.

Εάν η πολιτεία ήθελε προβάλει αντίσταση, ο τύραννος αυτός δεν θα διστά-

σει να χρησιμοποιήσει βία, όπως έκανε στους γονείς του, προκειμένου να υπο-

δουλώσει την πόλη και να εγκαταστήσει την τυραννία, η οποία περιγράφηκε

παραπάνω.

Αλλά μέχρις ότου κατακτήσει την εξουσία, διαλέγει ως συντροφιά ανθρώ-

πους κόλακες και δουλικούς απέναντί του, οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν

τα πάντα για την αφεντιά του.

Μέχρις ότου όμως κατακτήσουν την εξουσία, από ανάγκη χάριν αυτού

του σκοπού τους, γίνονται «χαλί» οι άλλοι να τους πατήσουν, ενώ όταν επι-

τύχουν ν’ ανέλθουν στην εξουσία, κάνουν πως καθόλου δεν γνωρίζουν τους

άλλους.

Δεν γνωρίζουν τι είδους είναι η πραγματική φιλία μεταξύ ελεύθερων και

ισόνομων ανθρώπων, αλλά οι τυραννικοί αυτοί άνθρωποι έχουν πάντα με τους

συνανθρώπους τους σχέση δεσπότη προς δούλο.

Τέτοιος γίνεται όποιος και από τη φύση του έχει τυραννική προδιάθεση

και πρώτη θέση στην ψυχή του έχει την κακία.

Ο Πλάτων θα προσθέσει ότι το περιβάλλον της άναρχης δημοκρατίας επι-

τρέπει σ’ αυτόν να βιώνει στο ξύπνιο του την θηριώδη και άγρια φύση του, που

άλλοτε έβλεπε στα όνειρά του.

Αυτός ο τυραννικός τύπος ανθρώπου, όταν κατορθώσει και γίνει μονάρχης,

θα γίνεται τυραννικότερος όσον περισσότερον χρόνον παραμένει στην εξου-

σία, ένεκα της άπληστης κακίας του.

Σ’ αυτή τη λεπτομερή περιγραφή της συμπεριφοράς του τυραννικού ανθρώ-
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που παρατηρείται ότι ο Πλάτων για την διαμόρφωσή του δεν θεωρεί μόνον

υπεύθυνο το άναρχο πολιτικό περιβάλλον της δημοκρατίας, αλλά θεωρεί ως

βασική αιτία το φυσικό του άγριο και θηριώδη χαρακτήρα.

Και αυτή είναι η ολοκληρωμένη αλήθεια, σύμφωνα και με την σύγχρονη

επιστήμη της ψυχολογίας, η οποία δέχεται τον γονότυπο και επίκτητο χαρα-

κτήρα κάθε ανθρώπου και ότι επομένως η συμπεριφορά του είναι αποτέλεσμα

της φυσικής του προδιάθεσης, αλλά και της από το περιβάλλον του προερ-

χόμενης διαμόρφωσής της.

Ανεξάρτητα όμως από την φύση του χαρακτήρα του ανθρώπου, είναι δε-

δομένον ότι το κοινωνικό περιβάλλον διαμορφώνει στον άνθρωπο συμπερι-

φορά, η οποία μπορεί να είναι τόσον φιλοσοφική, όσο και τυραννική.

Επομένως για να μην εκτρέφουμε τυράννους, όση φυσική προδιάθεση κι

αν υπάρχει, απαιτείται παιδεία και αγωγή των νέων ιδίως ανθρώπων προς

την αρετή και ένα άριστο ήθος της πολιτείας, που να εκπέμπει υποδειγματικά

προς τους πολίτες της.

Αλλά, η επικράτηση του ποσοστού των τυράννων στο σύνολο του λαού της

πόλης σημαίνει γενικότερα ότι από την κοινωνία των ανθρώπων έλειπαν οι

ηθικές αξίες της αρετής και της δικαιοσύνης και ότι η πόλη δεν είχε παιδεία

και αγωγή.

Τέτοια όμως είναι η εικόνα της άναρχης δημοκρατίας…
14

δ.  Παράλληλα Ήθη

Μετά από όσα αναφέρθηκαν και αποδείχθηκαν για τις σχέσεις πολιτευμά-

των με τους χαρακτήρες των ανθρώπων, ο Πλάτων συμπεραίνει: Ότι αναμφί-

βολα υπάρχει η αντιστοιχία του τυραννικού στον χαρακτήρα ανθρώπου με

την τυραννική πολιτεία και του δημοκρατικού με την δημοκρατική πολιτεία,

αλλά και όλων των άλλων μορφών της πολιτείας.

Επίσης, ως εξ αυτού του συμπεράσματος, πρέπει να αναφερθεί ότι όποια

σχέση έχει από πλευράς αρετής και ευδαιμονίας μια πόλη προς την άλλη,

την ίδια έχει κι ένας άνθρωπος προς τον άλλον.

Ακόμα όπως η τυραννούμενη πόλη είναι αθλιότατη και η χείριστη, ενώ από

την αντίθετη πλευρά η βασιλευόμενη πόλη είναι ευδαιμονέστατη και η άριστη,

έτσι συμβαίνει και στ’ άτομα, για όποιον έχει την ικανότητα να διαβάζει το

βάθος της ψυχής και την συμπεριφορά των ανθρώπων.

Προς επιβεβαίωση αυτών των συμπερασμάτων του ο Πλάτων στην συνέ-

χεια έρχεται αναλυτικά να συγκρίνει τον τυραννικό χαρακτήρα του ανθρώπου

με το τυραννικό ήθος της πόλης.

Διευκρινίζει όμως ότι οι παρατηρήσεις του αυτές, που πρόκειται να διατυ-
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πώσει, δεν προκύπτουν από την εξωτερική εμφάνιση του τυραννικού ανθρώ-

που, η οποία μάλιστα επιδιώκει να είναι άψογη, ώστε να μην γίνονται αμέσως

αντιληπτές οι τυραννικές του διαθέσεις, αλλά προέρχονται από προσεκτικές

παρατηρήσεις της συμπεριφοράς του σε όλες τις πράξεις της καθημερινής ζωής

του.

Ψυχολογικές διαπιστώσεις του Πλάτωνα, οι οποίες δεν αναδεικνύουν

αυτόν μόνον ως έναν πρωτοποριακόν πολιτικό ψυχολόγον, συνδέοντας τις μορ-

φές των πολιτευμάτων με τον χαρακτήρα των ανθρώπων, αλλά συγχρόνως ανα-

δεικνύουν επίσης τον ίδιον και ως έναν πρόδρομο της βαθυψυχολογίας, όταν

από την μελέτη των συμπεριφορών των ανθρώπων διαγιγνώσκει και την ποι-

ότητα της ψυχής αυτών.

Αυτούς τους ισχυρισμούς του προσπαθεί να αποδείξει αρχίζοντας με την

έρευνα του ερωτήματος:

Εάν η τυραννούμενη πόλη είναι ελεύθερη ή δούλη;

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαπίστωση είναι ότι σ’ αυτή την πόλη υπάρχει

μόνο ένας μικρός αριθμός από δεσπότες και ελεύθερους ανθρώπους, ενώ στο

σύνολό τους οι χρηστοί πολίτες είναι δούλοι.

Αντίστοιχα συμβαίνουν και στα άτομα, τα οποία εξελίσσονται σε αντί-

γραφα αυτής της πόλης.

Η ψυχή αυτών των ανθρώπων κυριαρχείται από την ανελευθερία και την

δουλεία, τα οποία είναι τόσο ισχυρά που καλύπτουν τα ευγενικά συναισθήματα

αυτών, ενώ ο νους τους, το δεσποτικό τμήμα της ψυχής έχει ασθενήσει από την

φαυλότητα και τις μανίες τους. 

Επομένως μια τέτοια ψυχή δεν είναι ελεύθερη, αλλά μόνο δούλη και αυτή

είναι η ψυχή του τυραννικού ανθρώπου, ο οποίος ελάχιστα μπορεί να κάνει

με τη δική του βούληση, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και σε μια δούλη τυραν-

νούμενη πόλη.

Διότι και ο τυραννικός άνθρωπος είναι δούλος των παθών του, όπως και η

πόλη στα πάθη του τυράννου και είναι επόμενο η ψυχή του να δέρεται από τα-

ραχές και μεταμέλειες.

Η ψυχή του τυραννικού ανθρώπου είναι δούλη στις φιλήδονες επιθυμίες

του και στερείται της δύναμης της βούλησής του για εγκράτεια και ολιγάρκεια,

δεν έχει στόχους αρετής, η οποία προσφέρει σαν αντάλλαγμα σε κάθε άν-

θρωπο την ελευθερία της ψυχής του και γεννά τα πλέον ευγενικά συναισθή-

ματα.

Αυτό όμως το ελεύθερο φρόνημα και τα ευγενικά συναισθήματα είναι στοι-

χεία που υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο και τα οποία στον τυραννικό άνθρωπο

έχουν καταπλακωθεί από τα δουλικά γνωρίσματα και είναι αυτά σε στιγμές
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περίσκεψης που αναδεικνύονται στο συνειδητό ελέγχοντας τον τυραννικό άν-

θρωπο με συνέπεια να φέρνουν φουρτούνες ταραχής και μεταμέλειας σ’ αυτόν,

μη μπορώντας όμως να απαλλαγεί από τις δουλείες του, όπως και η πόλη από

τον τύραννο.

Πάλιν ο Πλάτων αναδεικνύεται ως βαθυψυχολόγος δεχόμενος ότι από την

φύση στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχουν τόσο τα ελεύθερα και ευγενικά

στοιχεία, όσο και τα δουλικά αυτής.

Ανάλογα δε με την παιδείαν και την αγωγή που το άτομο θα δεχθεί από το

περιβάλλον του αναδεικνύοντας και τ’ αντίστοιχα στοιχεία της ψυχής του ως

κυρίαρχα, ενώ τα άλλα παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση, όπως δέχεται

και η σύγχρονη ψυχολογία.

Έτσι λοιπόν, κατά την αντιστοιχία τυραννικού ανθρώπου και τυραννούμε-

νης πόλης, αποδείχθηκε ότι όπως ο τυραννικός άνθρωπος είναι δούλος των

παθών του, έτσι είναι δούλη και τυραννούμενη πόλη στον τύραννο εξουσιαστή

της.

Επίσης, πάλι μέσα στα ίδια πλαίσια αντιστοιχίας τυραννούμενης πόλης και

τυραννικού χαρακτήρα ανθρώπου, τίθεται προς έρευνα το άλλο ερώτημα:

Εάν η πόλη αυτή είναι πλούσια ή φτωχή;

Δίδεται άμεσα η απάντηση ότι είναι φτωχή, διότι δεν υπάρχουν μέσα σε

καμιά άλλη πόλη περισσότεροι οδυρμοί, στεναγμοί, θρήνοι και αλγηδόνες.

Φτωχή είναι όμως και η ψυχή κάθε τυραννικού ανθρώπου, λόγω της απλη-

στίας των επιθυμιών του και των ηδονών του, χωρίς να έχει κάποιο τέλος το

αίσθημα της ικανοποίησής του απ’ αυτές, με συνέπεια η ψυχή να αισθάνεται

πάντα φτωχή και πενιχρή, όπως συμβαίνει και με την εξαθλίωση της πόλης από

τις καταχρήσεις του τυράννου εξουσιαστή της.

Αλλά ο τύραννος εξουσιαστής με τις καταχρήσεις του δεν προκαλεί μόνον

εξαθλίωση στην πόλη, αλλά περιπίπτει και ο ίδιος σε κατάσταση εξαθλίωσης,

διότι ζει απομονωμένος από την κοινωνία και από τον φόβο αυτής της κοινω-

νίας δεν μπορεί να κινείται ελεύθερα ανάμεσά της, όπως κάθε άλλος ελεύθε-

ρος άνθρωπος, που είναι κάτοχος αυτού του πλούτου της ελευθερίας και των

άλλων αρετών.

Ακριβώς, λόγω της έλλειψης αυτών των αρετών, ο τύραννος θεωρείται και

ως ένας τυχοδιώκτης, διότι κατέκτησε την εξουσία όχι με τίμιους και αξιοπρε-

πείς αγώνες αλλά με μηχανορραφίες, οι οποίες και συνεχώς φοβάται να μην

αποκαλυφθούν.

Με αποτέλεσμα να περιπίπτει σε ταπεινότατες θωπείες και δουλικές εξυ-

πηρετήσεις, καθώς και κόλακας πονηρότατων ανθρώπων, γενόμενος έτσι ο τύ-

ραννος όχι μόνον δούλος των παθών του από την απληστία των ηδονών, αλλά
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και δούλος του τυχοδιωκτισμού του για την κατάκτηση της τυραννικής εξουσίας

του.

Στ’ αληθινά  αυτός ο τύραννος είναι πεσμένος μέσα στην φτώχεια και στην

υπερβολική ένδεια αναρίθμητων πραγμάτων, στα μάτια βέβαια του ανθρώπου

εκείνου που είναι ικανός να παρατηρήσει σαν ψυχαναλυτής ολόκληρη την ψυχή

του.

Όλη του η ζωή είναι γεμάτη από φόβους, σφαδασμούς και οδύνες, διότι η

ψυχή του είναι φθονερή, άπληστη, άδικη, έρημη από φίλους, ανόσια και υπο-

δοχέας συντήρησης κάθε αδικίας.

Όλα αυτά κατ’ αρχάς κάνουν τον ίδιο δυστυχισμένο και φτωχό ως τύραννο

εξουσιαστή, αλλά και ολόκληρη την πόλη που εξουσιάζει, προβάλλοντας αυτά

τα πάθη αναγκαστικά ή κατά μίμηση και στους ανθρώπους της πόλης.

Ο τύραννος ζει απομονωμένος χωρίς φίλους, διότι αυτός ως άγριος και

απαίδευτος φοβάται και ουδέποτε θα νοιώσει ως φίλο κάποιον καλύτερον από

αυτόν μέσα στην πόλη, ενώ ο χειρότερός του θα περιφρονείται απ’ αυτόν τον

ίδιο τον τύραννο.

Έτσι η μόνη περίπτωση που μένει να έχει κάποιον φίλο, είναι αυτός που

έχει όμοιο με αυτόν χαρακτήρα και τις ίδιες τυραννικές αξίες και συμπερι-

φορές και από τους οποίους μάλιστα ο τύραννος θαυμάζεται. 

Σ’ έναν τέτοιο θαυμαστή του εξελίσσεται και εκείνος ο νέος άνθρωπος

μέσα  στην πόλη,  ο οποίος από  την νεαρή ηλικία μιμείται την τυραννική συμ-

περιφορά, έχοντας ως πρότυπό του τον τυραννικό δεσπότη του, διακατεχόμε-

νος από την φιλοδοξία ν’ αποκτήσει μεγάλη δύναμη, ώστε κανένας να μην

μπορεί να τον βλάψει.

Μόνον ένας τέτοιος χαρακτήρας βρίσκεται κοντά στον τύραννο – δεσπότη,

του οποίου και την προστασία απολαμβάνει αποκτώντας εκείνη την δύναμη

που φιλοδοξούσε, να μην βλάπτεται από κανέναν στην τυραννική του συμπε-

ριφορά και η οποία ταυτοχρόνως ενισχύεται από την προστασία που του προ-

σφέρει ο τύραννος–άρχοντας.

Αυτό το άτομο έχει κάνει μέγιστο κακό στον εαυτό του, διότι διέφθειρε την

ψυχή του ακόμα περισσότερον με το να μιμείται τον τυραννικό δεσπότη.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις του Πλάτωνα στον «Γοργία» για τον νέον που

φιλοδοξεί ν’ αποκτήσει την τυραννική δύναμη, ώστε να επιβάλλεται στους άλ-

λους, είναι σύμφωνες και με τις σύγχρονες θεωρήσεις της ψυχολογίας.

Η φιλοδοξία για δύναμη κοινωνικής αναγνώρισης ασφαλώς και αποτελεί

την Αντλερική ερμηνεία συμπεριφοράς των ανθρώπων, πλην όμως η φιλοδοξία

για δύναμη του τυραννικού ανθρώπου περισσότερον ανάγεται στην σφαίρα

της Φροϋντικής σχολής.
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Διότι η ψυχή αυτού του νέου ανθρώπου που φιλοδοξεί να μιμηθεί τις πρά-

ξεις του τυράννου – δεσπότη, μάλλον δείχνει να διακατέχεται από ανασφά-

λειες, φοβίες και γενικά έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις δικές του δυνάμεις,

τις οποίες αναπληρώνει με την δύναμη που του παρέχει έξωθεν η τυραννική

εξουσία.

Γι’ αυτό τον λόγο, η προσωρινή ικανοποίηση την οποία παίρνει από το

κακό που έκανε στον άλλον, είναι μία ψευδαίσθηση νίκης εναντίον των δικών

του εσωτερικών φοβιών.

Συνειδητοποιώντας το κακό που έκανε μόνον σε καταστάσεις κρίσεων πε-

ρισυλλογής, πέφτει σε ενδοψυχικές συγκρούσεις.

Τα άτομα αυτά γίνονται δυστυχέστερα, όπως λέγει και ο Πλάτων.

Να και ένα άλλο κακό που προκαλούν οι τύραννοι.

Γίνονται αρνητικά πρότυπα προς μίμηση των νέων ανθρώπων, αποδεχό-

μενοι τη συμπεριφορά του τυράννου δεσπότη της πόλης. 

Στους υπέροχους πράγματι αυτούς διαλόγους στον «Γοργία», ο Πλάτων συ-

νεχίζει την έρευνα, εάν αυτή η δύναμη που αποκτά ο τύραννος από την εξουσία

καθιστά αυτόν τον ίδιο ευτυχισμένον ή δυστυχισμένον.

Το θέμα ερευνάται και από την πλευρά της ωφελιμότητας που παρέχει αυτή

η δύναμη στον ίδιο τον τύραννο να είναι απόλυτος κυρίαρχος της ζωής  και της

περιουσίας των  άλλων, παραλληλίζοντας μάλιστα  αυτή τη δύναμη με την άλλη

των ρητόρων, οι οποίοι με την ρητορική τους δυνατότητα επιτυγχάνουν ανά-

λογα προς τον τύραννο αποτελέσματα.

Αυτή η θέση όμως αντικρούεται με το σοβαρό επιχείρημα, ότι κάθε μεγάλη

δύναμη είναι απεναντίας ανώφελη όταν το άτομο ενεργεί χωρίς περίσκεψη

και σωφροσύνη και ο τύραννος ενεργεί χάριν αυτής της ίδιας της πράξης και

οι πράξεις του δεν γίνονται για το καλό της κοινωνίας, όπως πράττει κάθε σώ-

φρων άρχοντας.

Αυτά τα τυραννικά άτομα δεν είναι καθόλου αξιοζήλευτα με τις μεγάλες

αδικίες που διαπράττουν˙ απεναντίας είναι δυστυχισμένα και αξιολύπητα.

Διότι –θα καταλήξει ο Πλάτων να δηλώσει– το μέγιστο από όλα τα κακά

είναι η αδικία και είναι προτιμότερο ν’ αδικείσαι παρά να αδικείς.

Επομένως αυτή η ελευθερία της παντοδυναμίας δεν φέρνει και στα άτομα

την ευτυχία, αλλά την δυστυχία. 

Φέρεται μάλιστα ως ιστορικό παράδειγμα δυστυχισμένου ανθρώπου ο Αρ-

χέλαος, βασιλιάς της Μακεδονίας. 

Διέπραξε τις μέγιστες αδικίες, φονεύοντας άδικα και με απάτη το θείο του

Αλκέτα, ως και όλους τους διαδόχους του Μακεδονικού θρόνου, προκειμένου

να καταλάβει κατά τον τυραννικότερο τρόπο την εξουσία.
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Σταθερός στο συμπέρασμά του, ότι η απόλυτη δύναμη, που έχει ο τύραν-

νος να διαπράττει και μεγάλες αδικίες, καθιστούν ταυτοχρόνως αυτόν και

ένα δυστυχισμένο άτομο.

Ο Πλάτων θα επαναλάβει και στους «Νόμους», που είναι και το καταλη-

κτικό της ζωής του έργο, λέγοντας:

Έστω κι αν η τυραννία μαζί με την υγεία και τα πλούτη θεωρηθούν αγαθά,

μία τυραννία με χωριστή την ανδρεία, τη δύναμη και την αθανασία, δεν έχει

κανένα άλλο κακό, παρά μόνον την αδικία και τη βία, δεν μπορούμε να μιλάμε

για ευτυχισμένο άνθρωπο.

Ακόμα θεωρείται από τον Πλάτωνα αδικία κι αν απλά υπάρχει μέσα στην

τυραννική ψυχή η αμφιθυμία του φόβου και του θυμού, της ηδονής με την

οδύνη, ο φθόνος με την επιθυμία.

Πράγματι θεωρείται αδικία όταν η ψυχή κάθε ανθρώπου διακατέχεται από

αμφιθυμία, διότι μια τέτοια ψυχή δεν είναι ισορροπημένη και επομένως το

άτομο αυτό στερείται γαλήνης και ηρεμίας, στερείται της ύπαρξης δικαιοσύνης

ως προς εαυτόν και άρα ο άνθρωπος δεν είναι σώφρων, ώστε να είναι τελικά

ευτυχής. 

Αυτή όμως η αμφιθυμία καταπολεμάται μόνον με την σταθερή πορεία των

ανθρώπων στην αρετή.

Ο Πλάτων δεν θεωρεί μόνον την αδικία ως προς εαυτόν σημαντική για την

δυστυχία αυτού του ιδίου του ανθρώπου, αλλά εξίσου την θεωρεί θεμελιωδώς

υπεύθυνη και για την δυστυχία όλου του σώματος της κοινωνίας, της οποίας η

ευτυχία επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο στην πόλη εφόσον

υπάρχει η αρετή της δικαιοσύνης, η οποία και διασφαλίζει την αρμονική λει-

τουργία της.

Επομένως, σαν συμπέρασμα μπορεί να διατυπωθεί, ότι το μεν δίκαιο ωφε-

λεί και φέρνει ευτυχία, η δε αδικία βλάπτει και φέρνει δυστυχία σε άτομα και

κοινωνία.

Ο πλέον κατάλληλος θεραπευτής της αδικίας είναι μόνον η παιδεία των

ανθρώπων, σύμφωνα με τις Πλατωνικές αρετές. 

Τελικά από αυτές όλες τις Πλατωνικές αναλύσεις και συγκρίσεις διαπιστώ-

νεται ότι μία τυραννική ψυχή τόσον ως κοινωνία όσο και ως ένα απλό άτομο,

είναι και φτωχή, δούλη και δυστυχισμένη
15

.

ε.  Ο Σώφρων «Τύραννος»

Έγινε ολοφάνερο ότι μέχρις εδώ ο Πλάτων ομιλεί για έναν βλαβερό τύ-

ραννο στον εαυτόν του, αλλά και πολύ περισσότερον στην πόλη. 

Στις σκέψεις του όμως αυτές ανοίγει μια παρένθεση και κάνει λόγο για
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«τύραννο» ο οποίος μπορεί να φανεί χρήσιμος στην πόλη.

Πριν από την ανάπτυξη αυτών των σκέψεών του για τον χρήσιμο στην πόλη

«τύραννο» κάνει πάλιν ένα εισαγωγικό σημείωμα λέγοντας αποφθεγματικά:

Όλα ανεξαιρέτως τα ανθρώπινα πράγματα διακυβερνούν μαζί με τον Θεό,

η τύχη και οι καιροί.

Γριφώδες και συγχρόνως πολύ σοβαρό απόφθεγμα για το φιλοσοφικό ανά-

στημα του Πλάτωνα, καθόσον σε μια πρώτη ανάγνωσή του δείχνει ν’ αφαιρεί-

ται  παντελώς  από τον άνθρωπο το αυτεξούσιον, αφήνοντας αυτή την

ικανότητα ουσιαστικά κατά κύριον λόγο στον Θεό και δευτερευόντως στην

τύχη και στους καιρούς.

Αλλά όση θεοσέβεια κι αν διακρίνει τον Πλάτωνα, η φράση του αυτή θα

μπορούσε να θεωρηθεί ως παράδοξη ως προς την συνολική του φιλοσοφία περί

του νου και των αρετών του ανθρώπου.

Γι’ αυτό το αληθές νόημα αυτής της ρήσης του πρέπει ν’ αναζητηθεί στην

λέξη «καιρούς» που χρησιμοποιείται. 

Η λέξη πολύ εύστοχα αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιείται από τον Πλάτωνα,

διότι με τον όρο «καιρούς» δύναται ν’ αποδοθεί αφενός η εξέλιξη της ανθρώ-

πινης νόησης, με το πέρασμα του χρόνου, αλλά συγχρόνως δηλώνει και την

ικανότητα του ανθρώπου  (και συγκεκριμένα εδώ του κυβερνήτη) να λαμβάνει

τις κατάλληλες στο χρόνο αποφάσεις, ώστε αυτές να είναι αποτελεσματικές.

Πέραν αυτής της ανθρώπινης δυνατότητας για την λήψη αποφάσεων δια-

κυβέρνησης των πραγμάτων από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο Πλάτων ένα μέρος

της αποτελεσματικότητας των πράξεων του αφήνει και στον παράγοντα της

τύχης, για εκείνες τις περιπτώσεις που εκφεύγουν των ανθρώπινων δυνατοτή-

των ενός κυβερνήτη.

Ακόμα ο Πλάτων στην περίφημη αυτή ρήση θέτει και την έννοια του Θεού

μαζί όμως με την τύχη και το αυτεξούσιο του ανθρώπου.

Αν και είναι μια καταφυγή και σήμερα στον Θεό (όπως δηλώνουν οι φρά-

σεις: «ό,τι θέλει ο Θεός» ή «ο Θεός γνωρίζει»), δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό

ότι ο Πλάτων κατέφευγε στον Θεό υπ’ αυτή την σχέση.

Το πιθανότερο είναι ότι ο Πλάτων με αυτές τις αναφορές του θέλει να δεί-

ξει την φυσική αμοιβαιότητα που υπάρχει μεταξύ του «όλου» και των «μερών»

του και η οποία αμοιβαιότητα σήμερα στην φυσική επιστήμη εκφράζεται με

την λεγόμενη «ολιστική αρχή», χωρίς ν’ αφαιρείται η αυτονομία των όντων και

συγκεκριμένα το αυτεξούσιον του ανθρώπου.

Ότι στην διακυβέρνηση των ανθρώπινων πραγμάτων κεντρικό ρόλο παίζει,

κατά τον Πλάτωνα, ο ίδιος ο άνθρωπος, αποδεικνύεται από την εν συνεχεία

συμπλήρωση του λόγου του, ότι στην διοίκηση συμμετέχουν η τέχνη, δηλαδή η
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εμπειρία και η επιδεξιότητα του κυβερνήτη περί αυτήν, ως επίσης και η τύχη

για τις δύσκολες περιστάσεις.

Δύσκολες περιστάσεις, όπως αφήνει να εννοηθεί ο Πλάτων, θεωρεί αυτές

των καθεστωτικών αλλαγών για την εγκατάσταση ενός υγιούς πολιτεύματος.

Σ’ αυτές τις περιστάσεις θεωρεί ως την καλύτερη τύχη για μια ορισμένη

μεταβατική περίοδο να υπάρξει ένας «τύραννος» στην εξουσία  της πόλης,

ώστε  να συντάξει και να θέσει σ’ εφαρμογή τους πλέον κατάλληλους νόμους,

παραδίδοντας στην συνέχεια την πόλη στον κυβερνήτη που ορίσθηκε για να

κυβερνήσει αυτήν σύμφωνα με τους νόμους.

Σ’ αυτή την περίπτωση θεωρεί τον «τύραννο» χρήσιμο για την πόλη, αλλά

ταυτόχρονα θεωρεί και ως εξαιρετική σύμπτωση της τύχης, να βρεθεί ένας τέ-

τοιας ποιότητας «τύραννος».

Διότι αυτός ο «τύραννος» πρέπει να έχει πολλά προσόντα: να είναι νέος,

ώστε να έχει όρεξη και δυνάμεις να εργασθεί για το καλό της κοινωνίας, να

είναι ευφυής και να μαθαίνει εύκολα, να είναι θαρραλέος και μεγαλοπρεπής

από την φύση του, ώστε ν’ ανταποκρίνεται ευχερώς και αξιοπρεπώς προς τα

υψηλά καθήκοντα του κυβερνήτη της πόλης.

Η ψυχή του να άρχεται από όλα τα μέρη της αρετής και κυρίως από την

φρόνηση, την σωφροσύνη, την δικαιοσύνη και την ανδρεία, διότι έτσι μόνον

θ’ αποβεί επωφελής στην πόλη.

Ιδιαίτερα η σωφροσύνη του να μην είναι ένα επίκτητο αποτέλεσμα καλ-

λιέργειας της λογικής του, αλλά να είναι φυσική και να προέρχεται εξελισσό-

μενη από την γέννησή του.

Θεωρεί πρωταρχική την αρετή της φυσικής σωφροσύνης για τον «τύραννο»

αυτής της περίπτωσης, διότι αυτή η αρετή αποτελεί την εγγύηση της καλής

τύχης, διότι ένα τέτοιο άτομο που από τη φύση του είναι πλασμένος να σέβε-

ται τον εαυτόν του, θα μπορεί να σέβεται και τους άλλους. 

Αν λοιπόν –θα καταλήξει ο Πλάτων– ο «τύραννος» που συζητάμε έχει αυτά

τα χαρίσματα και αν η πόλη ενδιαφέρεται ν’ αποκτήσει όσο το δυνατόν γρη-

γορότερα και καλύτερα ένα πολίτευμα, τ’ οποίον, αφού αποκτήσει, να ζήσει

κατά τον πιο ευτυχισμένο τρόπο, τότε ταχύτερο και καλύτερο σχήμα πολι-

τεύματος από αυτό που αναφέρθηκε δεν θα υπάρξει ποτέ.

Και ασφαλώς –όπως έγινε αντιληπτό– ο Πλάτων στην περίπτωση αυτή ο

«τύραννός» του ουδεμία σχέση έχει με τον άλλο τύραννο, που είναι δούλος,

ανελεύθερος και φτωχός στο φρόνημα και προκαλεί όλες τις συμφορές στην

πόλη και έχει παντελώς απορριφθεί από τις σκέψεις του.

Αλλά και γι’ αυτόν τον σώφρονα «τύραννο», που θα είναι χρήσιμος στην

πόλη και τον οποίον με δισταγμό από τον Πλάτωνα προτείνεται, δεν φαίνεται
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καθαρά στους λόγους του με ποιον τρόπο αναδεικνύεται στην εξουσία.

Μάλλον όμως, μπορεί να υποτεθεί, ότι πρέπει να προβλέπεται από τους

νόμους η ανάδειξη ενός τέτοιου «τυράννου» στην εξουσία της πόλης για κα-

ταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Αυτή η υπόθεση συμπεραίνεται διότι ο Πλάτων φέρεται να ερωτά και τον

νομοθέτη ο οποίος παρουσιάζεται να προτείνει τον σώφρονα «τύραννο» για

τις περιστάσεις αυτές των καθεστωτικών αλλαγών.

Ένας τέτοιος χαρισματικός «τύραννος» για την εγκαθίδρυση κατά την αρχή

των καταλλήλων νόμων σε μια μεταβατική περίοδο και στην συνέχεια ο καλός

άρχοντας, ο εξοπλισμένος με την διοικητική τέχνη, για την ευημερία της πόλης,

θ’ αποτελούσε θεία εύνοια της τύχης, σύμφωνα με τις απόψεις του Πλάτωνα.

Βέβαια, για τις μεταβολές στην πόλη ο Πλάτων θεωρεί κατά πρώτο λόγο

τον σώφρονα «τύραννο», δευτερευόντως θεωρεί ότι αυτές μπορεί να γίνουν

από τη βασιλική μοναρχία και κατά τρίτον από ένα είδος δημοκρατίας, χωρίς

να κατονομάζει αυτό το είδος.

Μάλλον πρέπει ν’ αποκλείει την δημοκρατία της εκκλησίας του δήμου,

όπως την αποκλείει και ο Αριστοτέλης, που, στη συνέχεια θα δούμε μάλλον δέ-

χεται την δημοκρατία που ο Πλάτων θα προτείνει στους «Νόμους» και στην

οποία ο κυβερνήτης στην εξουσία αναδεικνύεται ένας από τους εκλέκτορες

και το πολίτευμα είναι μίξη μοναρχίας και δημοκρατίας.

Επίσης παρατηρείται ότι στην εποχή που συντάσσονται οι «Νόμοι» ο Πλά-

των θεωρεί δευτερεύουσα την βασιλική μοναρχία, ως το πλέον κατάλληλο πο-

λίτευμα για να κάμνει τις πολιτικές μεταβολές. 

Αλλά και στην εποχή της «Πολιτείας» είχε την πρωτεύουσα θέση, ο φιλό-

σοφος μονάρχης εξουσιοδοτημένος με νομοθετικές πρωτοβουλίες, τον ρόλο

του οποίου στην εποχή των «Νόμων» αποδίδει στον σώφρονα «τύραννο».

Μια ερμηνεία η οποία μπορεί να δοθεί είναι ότι η εποχή αυτή των «Νόμων»

κυριαρχείται από τυραννικά καθεστώτα και επομένως ο Πλάτων σκέπτεται ότι

η αναμόρφωση των πόλεων μπορεί ν’ αρχίσει με αναμορφωμένους από παιδεία

τυράννους, γεγονός τ’ οποίον επιχείρησε με τους τυράννους Διονύσιους των

Συρακουσών.

Με δυσκολία μπορεί να δεχθεί ότι τέτοιες νομοθετικές μεταβολές στην

πόλη μπορεί να κάνει το ολιγαρχικό πολίτευμα διότι σ’ αυτό υπάρχουν πολλοί

δυνάστες. 

Επαναλαμβάνει όμως σταθερά ότι σ’ αυτές τις μεγάλες αλλαγές η πόλη

έχει ανάγκη ισχυρής εξουσίας και αρίστου,από τη φύση, νομοθέτη.

Ένας τέτοιος «τύραννος» δεν χρειάζεται μεγάλο κόπο και χρόνο για να

μεταβάλει τους νόμους της πόλης.
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Αρκεί ο «τύραννος», αυτός πρώτος, να δίδει το παράδειγμα πειθαρχίας

στους νόμους που θεσπίζονται, να επαινεί και να τιμά αυτούς που συμπεριφέ-

ρονται σύμφωνα με τους νόμους, αλλά να καταδικάζει και να τιμωρεί αναλόγως

αυτούς που παραβαίνουν τους νόμους.

Αν και οι καθεστωτικές αλλαγές δεν είναι ένα συχνό φαινόμενο, σε μια

μεγάλη διάρκεια του χρόνου που η ανάγκη φέρνει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος

για να μεταβάλει ευκολότερα και γρηγορότερα μια πόλη τους καθεστωτικούς

της νόμους εκτός από μια τέτοια ως ανωτέρω ηγεμονία.

Αυτές τις απόψεις του για τις καθεστωτικές αλλαγές ο Πλάτων θέλησε να

εφαρμόσει στην πράξη συμβουλεύοντας τον τύραννο των Συρακουσών Διονύ-

σιο τον Α’ να παραδώσει την εξουσία στον γιο του Διονύσιο τον Β’, ο οποίος

θα διασώσει την πόλη ως ένας άριστος νομοθέτης και αγαθός βασιλιάς της.

Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται η μεταβατική περίοδος από την τυραν-

νία στην βασιλεία.

Η μετάβαση θα γίνει από τον ίδιο τον τύραννο με φρόνηση και σωφρο-

σύνη, προκειμένου ν’ αποφευχθεί η εμφύλια διαμάχη και επομένως η κατα-

στροφή της πόλης.

Διότι κατά την κατάλυση της τυραννίας θα δοθεί μεγάλη μάχη απ’ αυτούς

που είχαν κάθε συμφέρον να διατηρηθεί και από τους άλλους που επιδιώκουν

την ανατροπή της. 

Ως πρώτη συμβουλή καθολικής αποδοχής, που ο Πλάτων παρέχει σε αυτές

τις περιστάσεις, είναι ο κάθε κυβερνήτης και συγκεκριμένα εδώ ο «τύραννος»,

να στηριχθεί στους φίλους του προκειμένου ν’ αποτρέψει αυτούς που εμποδί-

ζουν την αλλαγή. 

Εάν διαφύγει ο έλεγχος της μεταβολής, υπάρχει κίνδυνος η δύναμη της

εξουσίας να περιέλθει σε άλλες ανεξέλεγκτες δυνάμεις, στρεφόμενες στην

εξόντωση της πόλης, ανεξάρτητα εάν ανήκουν οι πολίτες της στην τυραννική ή

στη δημοκρατική παράταξη.

Επιτυγχάνοντας αυτήν την καθεστωτική μεταβολή ο γιος του Διονύσιος ο

Β΄ θα παρουσιασθεί ως ελευθερωτής της πόλης από την τυραννία, η οποία και

άδικη και προσωρινή είναι.

Ο Πλάτων θα κλείσει αυτές τις προτροπές του λέγοντας, ότι ο Διονύσιος ο

Β’ ως βασιλιάς θα δοξασθεί ακόμα περισσότερον εάν στην εξουσία έλθει με

τη θέληση της πόλης.

Συμβουλές του Πλάτωνα, οι οποίες αποκαλύπτουν τις βαθιές παρατηρήσεις

του γύρω από τις μορφές των πολιτευμάτων, αλλά και τις δυσκολίες και τις επι-

κινδυνότητες που έχουν οι μεταβολές αυτών, (οι οποίες έχουν διαπιστωθεί και

από την σύγχρονη πολιτική επιστήμη, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο σχε-
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τικό κεφάλαιο περί μεταρρυθμίσεων της παρούσας εργασίας).

Αλλά εκείνη η σκέψη του Πλάτωνα που αξίζει να τονισθεί είναι ότι συμ-

βουλεύει οι μεγάλες μεταβολές είναι συμφερότερον ειρηνικά να προέρχονται

από τον ίδιο τον κυβερνήτη που κατέχει την εξουσία και να μην επιτρέπει με

την απρονοησία του και την ατολμία του αυτές να προέρχονται επαναστατικά

από τον λαό, που θα έφερνε στην πόλη οδύνες και καταστροφή.

Επί πλέον από τις προτροπές αυτές διαπιστώνεται και το δημοκρατικό

φρόνημα του Πλάτωνα, εφόσον συμβουλεύει τον Διονύσιο τον Β’ ότι η δόξα

του θα είναι μεγαλύτερη όταν έλθει στην εξουσία ως μονάρχης – βασιλιάς με

την θέληση του λαού.

Με τον λόγο του αυτόν διαψεύδεται από τον ίδιο τον Πλάτωνα ο ισχυρισμός

του σύγχρονου φιλοσόφου Καρλ Πόπερ, ο οποίος επιδιώκει να τον παρουσιά-

σει ως έναν φιλόσοφο απολυταρχικών αντιλήψεων.

Ο Πλάτων υπήρξε ένας εξελικτικός φιλόσοφος που επρέσβευε την ηγεσία

του ενός φιλοσόφου ανδρός κατά προτίμηση ν’ αναδεικνύεται στην εξουσία με

την θέληση των πολιτών.

Η προτίμησή του αυτή προς την αξία της προσωπικότητας του ενός φιλο-

σόφου κυβερνήτη για κάθε είδους εξουσία, δηλώνεται από τον ίδιον στους

«Νόμους», λέγοντας ότι:

Όταν συμπέσει ν’ αποκτήσει την μέγιστη δύναμη ένας άνθρωπος που

συνδυάζει την φρόνηση με την σωφροσύνη τότε βλέπει κανείς να γεννιέται

το άριστο πολίτευμα και οι άριστοι νόμοι, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να

συμβεί κάτι τέτοιο.

Σε αυτές τις θέσεις του Πλάτωνα για την αξία της προσωπικότητας στην

εξουσία για το καλό της κοινωνίας και μόνο, πρέπει ν’ αποδοθεί και η πρότασή

του για τον σώφρονα «τύραννο» στις μεταβατικές καταστάσεις της πολιτείας
16

.

στ. Οι Ακολουθίες του Πλατωνικού Τυράννου

Ο Αριστοτέλης θα συμφωνήσει και αυτός με τον Πλάτωνα για την όλη βλα-

πτικότητα του τυραννικού ανθρώπου ως άρχοντα της πόλης, πλην όμως θα συμ-

πληρώσει τις παρατηρήσεις του Πλάτωνα ότι η τυραννία είναι δυνατόν να

εμφανισθεί τόσο όταν κυβερνούν οι πολλοί, όσον και όταν κυβερνά ο ένας

Κατά τον Αριστοτέλη λοιπόν υπάρχει η τυραννία των πολλών στην  πόλη,

όταν  κυρίαρχος δεν είναι ο νόμος αλλά  η θέληση της εκκλησίας του δήμου,

η οποία σύρεται και φέρεται από τους δημαγωγούς, μετατρέποντας την δη-

μοκρατία στην τυραννία του πλήθους, το οποίον γίνεται κυρίαρχο των πάντων

μέσα στην πόλη.

Όπως οι αυλοκόλακες πλησίον των τυράννων γίνονται ισχυροί, έτσι και οι
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δημαγωγοί γίνονται κυρίαρχοι της γνώμης του πλήθους πλησίον τέτοιων δημο-

κρατιών.

Και αυτό δύναται να συμβαίνει στις δημοκρατίες, θα μπορούσε κάποιος να

προσθέσει, όταν ο κυβερνήτης της πόλης δεν έχει δική του βούληση, δύναμη

και όραμα για το καλό της κοινωνίας, αλλά άγεται και φέρεται, όπως θα λέγαμε

σήμερα, από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης.

Ενώ από πλευράς της εξουσίας του ενός ανδρός, πάλιν κατά τον Αριστο-

τέλη, η τυραννία μπορεί να προέλθει από δύο περιπτώσεις:

Αυτή η οποία, κατά τον νόμο, εγκαθιδρύεται ως βασιλική, εν τούτοις κα-

ταλήγει να κυβερνά με την αποδοχή ή όχι των πολιτών αυθαίρετα και δεσπο-

τικά και επομένως να μετατρέπεται σε τυραννία.

Και η άλλη περίπτωση είναι η κατ’ εξοχήν τυραννία, η οποία αναδεικνύεται

στην εξουσία και κυβερνά ανεύθυνα, αποβλέποντας μόνον στο συμφέρον της

τυραννίας και ουδόλως φροντίζει για το καλό των πολιτών. 

Αυτή την τυραννία οι πολίτες δεν την ανέχονται, διότι κανένας ελεύθερος

άνθρωπος δεν δύναται ν’ ανεχθεί μια τέτοια εξουσία και προφανώς πρόκειται

για την τυραννία που λεπτομερώς από τον Πλάτωνα περιγράφεται.

Αλλά εάν ο Πλάτων έρχεται με περίσκεψη να προτείνει για τις έκτακτες

καθεστωτικές μεταβολές στην εξουσία τον σώφρονα τύραννο, ο Αριστοτέλης

παίρνει τολμηρότερες θέσεις, υποστηρίζοντας ότι μερικά όντα από την γέν-

νησή τους είναι προορισμένα σε υποταγή και μερικά άλλα είναι για να εξου-

σιάζουν.

Με άλλα λόγια ο Αριστοτέλης μας λέγει ότι είναι αρχή της φύσης η εξουσία

και η υποταγή και όπου υπάρχει αυτή η αρχή εκεί τα έργα αποτελειώνονται.

Μέσα όμως στα πολλά είδη διαβαθμίσεων των σχέσεων εξουσίας και υπο-

ταγής, ο Αριστοτέλης συμπεριλαμβάνει και την τυραννία, έστω και αν θεωρεί

αυτή βλαπτική.

Συμπληρώνει επ’ αυτού του θέματος τις σκέψεις του λέγοντας, ότι αυτά τα

δύο στοιχεία, της εξουσίας και της υποταγής, ανευρίσκονται σε όλα τα πράγ-

ματα, ώστε ν’ αποτελούν ένα ενιαίο αρμονικό σύνολο είτε είναι συνεχόμενα

είτε είναι χωριστά μεταξύ τους.

Μάλιστα ως είδη εξουσίας και υποταγής επικαλείται φυσικά παραδείγματα

της εξουσίας της ψυχής επί του σώματος, το οποίον παραλληλίζει με αυτήν του

κυρίου επί του δούλου, ενώ η εξουσία του νου επί των επιθυμιών παραλληλί-

ζεται με αυτή του πολιτικού άρχοντα ή του βασιλιά, που προφανώς κυβερνά

σύμφωνα με τους νόμους και όχι σύμφωνα με τις προσωπικές ορέξεις του κυ-

ρίου επί του δούλου.

Για να προλάβει όμως τυχόν παρεξηγήσεις από τους παραλληλισμούς αυ-
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τούς, ο Αριστοτέλης σπεύδει να διευκρινίσει και να τονίσει ότι η κατάχρηση

της εξουσίας του κυρίου επί του δούλου είναι επιβλαβής σε αμφοτέρους.

Διότι όπως ταυτίζεται το συμφέρον της ψυχής και του σώματος, καθόσον

αμφότερα αποτελούν ένα ενιαίον ζωντανόν σύνολο, έτσι και ο δούλος αποτε-

λεί μέρος του κυρίου, έστω κι αν είναι χωριστά, διότι τους ενώνει το κοινό

συμφέρον.

Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να έχουν μεταξύ τους αμοιβαία φιλία, ενώ η

βία, έστω και νόμιμη φέρνει αντίθετα καταστροφικά αποτελέσματα. 

Ο Αριστοτέλης στο σύγγραμμά του «Ηθικά Νικομάχεια» αναλύει επιστα-

μένως το κεφάλαιο της φιλίας, αναφερόμενος σε όλες τις κατηγορίες αυτής,

όπως αυτές που συνάπτονται για λόγους συμφέροντος ή άλλης σκοπιμότητας,

ως επίσης και της φιλίας της οποίας τα κίνητρα είναι αγαθά. 

Εδώ, στις σχέσεις μεταξύ κυρίου και δούλου ο Αριστοτέλης παρατηρούμε

να συνιστά την φιλία λόγω αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ τους.

Και ασφαλώς δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει κάποια άλλη, καθόσον δεν

παύει η παγία σχέση τους να είναι αυτή της εξουσίας του κυρίου και της υπο-

ταγής του δούλου.

Είναι όμως άξιον απορίας, γιατί ο Αριστοτέλης αυτόν τον δυϊσμό της φύσης

δέχεται υπό την σχέση εξουσίας και υποταγής και δεν αποδέχεται την έννοια

της συμπληρωματικότητας αυτού του δυϊσμού, οπότε θα μπορούσε μεταξύ κυ-

ρίου και δούλου ν’ αναπτυχθεί μια ουσιαστική φιλία.

Καθόσον η φιλία αποτελεί την συνέπεια της συμπληρωματικότητας του δυϊ-

σμού, χωριστά ή συνεχόμενα τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν αρμονικό σύ-

νολο.

Υπ’ αυτή την έννοια του αρμονικού συνόλου υπάρχει ο δυϊσμός και στην

φύση είτε ως άτομο της φυσικής, είτε ως χημικό μόριο, είτε ως βιολογικό κύτ-

ταρο και οικοσύστημα, είτε τέλος ως το όλον του σύμπαντος μεταξύ κέντρου

και περιφέρειας αυτού.

Επομένως και η σχέση της ψυχής με το σώμα, ως και οι άλλες φυσικές

διπολικές διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχουν και λειτουργούν με

την έννοιαν της συμπληρωματικότητας μεταξύ τους, προκειμένου ολόκληρος

ο οργανισμός του ανθρώπου να λειτουργεί ως ένα αρμονικό σύνολο.

Αυτήν όμως την συμπληρωματικότητα ο Αριστοτέλης ερμήνευσε με την δυ-

ναμική της υπόσταση, στη σχέση εξουσίας και υποταγής των στοιχείων του δυϊ-

σμού μεταξύ τους, αν και κατακρίνει την βία, η οποία μπορεί να προκύψει από

την σχέση αυτή.

Αν και αυτή η δυναμική, ως δίκαιο επιβολής του ισχυρού στον ασθενέ-

στερο, παρατηρείται να παρουσιάζεται ως πραγματικότητα από τον Αριστο-
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τέλη και ν’ αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τον Πλάτωνα στην «Πολιτεία» ως θέ-

σεις του Θρασύμαχου και του Καλλικλή
17

. 

Αλλά αυτές οι αρχικές σκέψεις περί του δικαίου του ισχυρού επί του ασθε-

νέστερου που αναφέρονται, αν και δεν γίνονται αποδεκτές από τον Πλάτωνα

και τον Αριστοτέλη, ενέπνευσε και νεότερους φιλοσόφους στην διατύπωση

αναλόγων ποικίλων πολιτικών θεωριών, τις οποίες ορισμένες από αυτές τόσο

ακριβά πλήρωσε στην πράξη τους η ανθρωπότητα (φασισμός και κομμουνι-

σμός).

Οι ρίζες όμως της δύναμης της βίας ως δίκαιον επιβολής είναι βαθύτερες

από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, καθόσον παρουσιάζονται και

στον Όμήρο, του οποίου τα έργα «Οδύσσεια και Ιλιάδα»  κύρια  γνωρίσματα

έχουν τους συνεχείς πολέμους  με μάχες και ανάπαυλες και την ανάμειξη των

θεών στις διαμάχες των ανθρώπων, θέλοντας ακριβώς ο Όμηρος να δείξει την

φυσική ενότητα της αρετής και του πάθους σε θεούς και ανθρώπους.

Συνεχιστής του Ομήρου στο δυναμικό ήθος της εξουσίας δύναται να θεω-

ρηθεί ο Ηράκλειτος, ο οποίος αν και υποστηρίζει την αρμονική συνύπαρξη των

αντιθέτων στοιχείων του δυϊσμού, εν τούτοις αυτά συγχρόνως θεωρεί κυρίως

ως υπεύθυνα των συγκρούσεων και των μεταβολών στην φύση και στην κοινω-

νία, ώστε τελικά να διατυπώσει το γενικό του συμπέρασμα: «Πόλεμος πατήρ

πάντων»
18

.   

Επομένως, σύμφωνα με τον Όμηρο και τον Ηράκλειτο, αν και αναγνωρί-

ζουν αναπαύλεις ειρηνικών περιόδων, εν τούτοις θεωρούν ως αναγκαίο εργα-

λείο των κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών τον πόλεμο και την

επανάσταση και γενικά την βία, την οποία βέβαια θεωρούν φυσικά συνυπάρ-

χουσα με την αρετή.

Θέσεις όλως διόλου αντίθετες απ’ αυτές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη,

οι οποίοι πρεσβεύουν, αλλά και καλλιεργούν τον διάλογο και τις αρετές στον

άνθρωπο, ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την κοινωνική του συνύπαρξη. 

Πάραυτα, ότι η βία υπάρχει στην φύση του ανθρώπου, επιβεβαιώνεται και

από τον σύγχρονον ψυχαναλυτή Φρόυντ σ’ επιστολή του προς τον φυσικό Αϊν-

στάιν με θέμα την πρόληψη του πολέμου και ο οποίος γράφει ότι πράγματι

έχει διαπιστώσει ένα καταστροφικό και επιθετικό ένστικτο στον άνθρωπο.

Επίσης και ο άλλος σχολάρχης της ψυχανάλυσης, ο Άντλερ, σ’ αυτόν τον

φυσικό δυναμισμό για κυριαρχία θα στηρίξει την γνωστή του θεωρία συμπε-

ριφοράς του ανθρώπου με κυρίαρχο κίνητρο την επικράτηση και την κοινω-

νική του καταξίωση
19

.

Σ’ αυτόν τον φυσικό δυναμισμό θα στηρίξει τους κανόνες του ο Νίκολο

Μακιαβέλι για την διατήρηση της εξουσίας ο ηγεμόνας, χειριζόμενος τα θέ-
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ματά του με δεξιοτεχνία μεταξύ της χρήσης της φιλίας και της βίας έναντι των

άλλων.

Ένας από τους χαρακτηριστικούς του κανόνες είναι αυτός που υπαγορεύει

στον ηγεμόνα να εξασφαλίσει το κράτος από τους εχθρούς του, να κερδίσει

φίλους και να νικήσει τους εχθρούς του είτε με την δύναμή του, είτε με δόλο.

Να κάνει τον λαό του να τον αγαπά και να τον φοβάται, τους δε στρατιώτες

να τον ακολουθούν και να τον σέβονται. 

Να εξοντώσει εκείνους που μπορούν ή είναι υποχρεωμένοι να τον βλά-

ψουν, εκμηδενίζοντας την άπιστη φρουρά, δημιουργώντας καινούρια.

Να ανανεώσει γενικά με νέους τρόπους τους παλιούς θεσμούς.

Να διατηρήσει τις φιλίες των βασιλιάδων και των ηγεμόνων με τέτοιο τρόπο

που να τον ευεργετούν πρόθυμα, αλλά και να μην μπορούν να τον βλάπτουν

από φόβο.

Γενικά να είναι μεγαλόψυχος και φιλελεύθερος, αγαπητός αλλά και αυ-

στηρός.

Και καταλήγει ότι ένας τέτοιος ηγεμόνας δύναται να θεωρείται επιτυχημέ-

νος.

Ακόμα ο Νίκολο Μακιαβέλι αναγνωρίζει την μεγάλη δυσκολία των μεταρ-

ρυθμίσεων υπογραμίζοντας ότι δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο στο χειρισμό του

ηγεμόνα από το να προσπαθήσει να εισαγάγει νέους θεσμούς.

Διότι εισάγοντάς τους έχει εχθρούς όλους εκείνους που ευεργετούνται

από τους παλιούς θεσμούς και έχει χλιαρούς υποστηρικτές όλους εκείνους

που θα ευεργετηθούν από τους νέους θεσμούς.

Παρόμοιες σκέψεις για τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες προηγήθηκαν όπως

είδαμε από τον Πλάτωνα στις οδηγίες τις οποίες απηύθυνε προς τον τύραννο

των Συρακουσών Διονύσιο τον Α΄ και οι οποίες και σήμερα επαναλαμβάνον-

ται από την πολιτική επιστήμη και θεωρούνται απαραίτητες στην πρακτική των

μεταρρυθμίσεων.

Ενώ επί πλέον για τον Νίκολο Μακιαβέλι έχει μεγάλη σημασία εάν οι με-

ταρρυθμιστές είναι οι ίδιοι ανεξάρτητοι ή αν εξαρτώνται από άλλους, εάν οι

μεταρρυθμίσεις γίνονται από τον σώφρονα τύραννο του Πλάτωνα ή από έναν

δημοκρατικό κυβερνήτη. 

Εάν εξαρτώνται από άλλους, δεν καταφέρνουν τίποτα και έχουν πάντα

κακό τέλος.

Όταν όμως είναι ανεξάρτητοι και στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις

και μπορούν με την βία να επιβάλλουν αυτό που θέλουν, τότε σπάνια διακιν-

δυνεύουν. 

Ένας άλλος επίσης, με ξεχωριστό ενδιαφέρον κανόνας του Νίκολο Μα-
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κιαβέλι και ο οποίος έχει σχέση και με τις μεταρρυθμίσεις είναι αυτός που

λέει, ότι οι πράξεις βίας και οι αδικίες πρέπει να γίνονται όλες μαζί,  ώστε,

κρατώντας λιγότερο, να ενοχλούν λιγότερο και τα ευεργετήματα πρέπει να

γίνονται σιγά – σιγά, για να διαρκεί περισσότερο η καλή τους γεύση.

Από τους ελάχιστους κανόνες που εδώ κατατέθηκαν, γίνεται άμεσα αντι-

ληπτό ότι ο Νίκολο Μακιαβέλι είχε πλούσια εμπειρία της πραγματικότητας

γύρω από την ηγεμονία˙ για αυτό και οι συμβουλές του έχουν αυτό το ευλύγιστο

ήθος ανάλογα με τις περιστάσεις μεταξύ φιλίας και βίας προς τους άλλους,

προκειμένου ο ηγεμόνας να διατηρεί την εξουσία του.

Αυτοί οι κανόνες του Νίκολο Μακιαβέλι αναφέρονται και από τον Αρι-

στοτέλη, ο οποίος κατακρίνει ως τυραννικού ήθους τη συμβουλή του Περιάν-

δρου προς τον Θρασύβουλο, ότι έπρεπε να φονεύσει τους υπερέχοντες άνδρες

χάριν της «ισοπέδωσης του αγρού», διότι έτσι είναι εξασφαλισμένη η διατή-

ρηση της εξουσίας του.

Τυραννική δυναμική αρχή, η οποία αναφέρεται ακόμα και στην μυθολογία,

όταν οι Αργοναύτες για τον ίδιο λόγο εγκατέλειψαν τον Ηρακλέα, διότι ήταν

πολύ ανώτερος από τους συμπλέοντες με αυτόν.

Αυτός ο κανόνας, θα πει ο Αριστοτέλης, δεν εξυπηρετεί μόνον τους τυ-

ράννους και ούτε μόνον οι τύραννοι εφαρμόζουν τέτοιους κανόνες, αλλά το

ίδιο γίνεται και στις ολιγαρχίες και στις δημοκρατίες ακόμα.

Αυτή την αρχή προφανώς ακολουθούν και ορισμένοι σήμερα πρωθυπουρ-

γοί των δημοκρατιών, οι οποίοι ορίζουν ως επί το πλείστον υπουργούς υποδε-

έστερους και ίσους προς την προσωπικότητά τους.

Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται ως αμυντικό όπλο απ’ όλα γενικώς τα

πολιτεύματα και από τα ορθά ακόμα, θα συμπληρώσει ο Αριστοτέλης.

Διότι τα μεν κατά παρεκτροπήν πολιτεύματα μεταχειρίζονται τέτοιους

κανόνες  προς  το  ίδιο συμφέρον των κατεχόντων την εξουσία, αλλά εφαρμό-

ζονται τα ίδια πράγματα και στα πολιτεύματα εκείνα που ενεργούν αποβλέ-

ποντα στο γενικό συμφέρον
20

.

Με τις θέσεις του αυτές ο Αριστοτέλης δείχνει ότι έχει κάπως επηρεασθεί

από τις απόψεις του δασκάλου του Πλάτωνα, περί σώφρονος τυράννου για

έκτακτες καταστάσεις ανάγκης, όταν υποστηρίζει ότι τέτοιες τυραννικές μέ-

θοδοι μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμα και από δημοκρατίες, εφόσον οι

πράξεις αυτές αποβλέπουν για το καλό του συνόλου της κοινωνίας, όπως τέ-

τοιες είναι οι πράξεις των μεταρρυθμίσεων των θεσμών της πολιτείας.

Ανάλογες προς τις θέσεις του Μακιαβέλι για τον ηγεμόνα φέρεται να δια-

τυπώνει και ο Έγελος για το κράτος, σύμφωνα βέβαια με τον Καρλ Πόπερ, ο

οποίος θεωρεί τον Έγελο ως κατ’ ευθείαν διάδοχο του Ηράκλειτου, του Πλά-
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τωνα και του Αριστοτέλη, προφανώς για τις δυναμικές πολιτικές θέσεις αυτών,

όπως ανωτέρω συναντήσαμε μερικές απ’ αυτές.

Προς απόδειξη των ηγεμονικών θέσεων του Έγελου για το κράτος, ο Καρλ

Πόπερ επικαλείται ορισμένα αποσπάσματα από τις σκέψεις του, όπως «το κρά-

τος είναι η πορεία του Θεού μέσα στον κόσμο …» ταυτίζοντας κατ’ αυτόν τον

τρόπον την απολυτότητα του Θεού με αυτή του κράτους και θεωρώντας ότι το

κράτος υφίσταται χάριν αυτού του ιδίου, ως η μόνη αληθινή ύπαρξη και η πραγ-

ματωμένη ηθική. Αποδίδοντας  μάλιστα στην θεϊκή δυναμική ηθική του κρά-

τους, ο Έγελος πιστεύει –όπως και ο Ηράκλειτος– ότι ο πόλεμος είναι πατέρας

και ο βασιλιάς όλων των πραγμάτων, του οποίου το δίκαιον γράφεται από την

«ιστορία του κόσμου που είναι κατ’ ουσίαν το δικαστήριο του κόσμου».

Επίσης, σύμφωνα με το δίκαιον του πολέμου, θεωρεί την διαλεκτική της

σύνθεσης ως δημιουργικό αποτέλεσμα της συγκρουσιακής αντίφασης της θέσης

και της αντίθεσης.

Στη μορφή δε αυτής της σύνθεσης ο Έγελος διατυπώνει την θεωρεία της

ταυτότητας, κατά το πρότυπο του Ηρακλείτειου δόγματος της αρμονικής ενό-

τητας των αντίθετων στοιχείων του δυϊσμού, ενώ για το αγαθό της ελευθερίας,

θα πει, ότι ενσαρκώνεται από τον νόμο.

Θέση την οποία ο Καρλ Πόπερ χαρακτηρίζει ως «παράδοξο ελευθερίας»,

τ’ οποίο προέκυψε από τον Πλάτωνα, ο οποίος υποστήριζε ότι η απεριόριστη

ελευθερία, χωρίς την προστασία και τον περιορισμό από τον νόμο οδηγεί στην

τυραννία του ισχυρού επί του αδυνάτου.

Το παράδοξο αυτό της ελευθερίας, σύμφωνα με τον Καρλ Πόπερ, λύθηκε

από τον Καντ, ο οποίος έθεσε το αίτημα ότι η ελευθερία κάθε ανθρώπου πε-

ριορίζεται μέχρι του σημείου, που είναι αναγκαίον να διασφαλισθεί ένας ίσος

βαθμός ελευθερίας για όλους.

Αλλά, κατά την άποψή μας, ο Καρλ Πόπερ αδικεί τον Πλάτωνα, καθόσον

ο Πλάτων εκφράζεται ορθότερα και σαφέστερα στον προσδιορισμό των ορίων

των ατομικών ελευθεριών αναπτύσσοντας τις περί δικαίου θέσεις του, ορίζον-

τας αυτά τα όρια με το να κάνει ο κάθε πολίτης στην πόλη το επάγγελμα που

στην φύση του ταιριάζει, χωρίς ν’ αναμειγνύεται στην εργασία του άλλου. 

Ορισμός ο οποίος επί πλέον εμπεριέχει την έννοια του επαγγελματικού

προσανατολισμού και γενικότερο χαρακτήρα κοινωνικό, καθόσον προσδιορί-

ζει και τα όρια της ελευθερίας των ατόμων

Επομένως δεν μπορούν να συσχετισθούν οι απόψεις του Πλάτωνα με αυτές

του Έγελου, όπως παρουσιάζονται αυτές από τον Καρλ Πόπερ, καθόσον ο

Έγελος την ελευθερία που από τον νόμον ορίζεται την εναποθέτει στην υπη-

ρεσία του ηγεμονικού κράτους, σύμφωνα με τις περί δικαίου απόψεις του, όπως
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εκτίθενται στο έργο του «φιλοσοφία δικαίου».

Μάλιστα ο Έγελος φθάνει στο σημείο να λέει ότι «απέναντι στις πράξεις

των μεγάλων ανδρών, οι οποίοι αποτελούν προσωπικότητες της παγκόσμιας

ιστορίας, δεν πρέπει να εγείρονται άσχετες ηθικές αξιώσεις. Η λιτανεία των

προσωπικών αρετών, της μετριοφροσύνης, της ταπεινότητας, της φιλανθρωπίας

και της μεγαλοψυχίας δεν πρέπει να ορθώνονται εναντίον τους».

Αλλά αν ο Έγελος είναι απόλυτος στις θέσεις του για τις προσωπικότητες

της παγκόσμιας ιστορίας, στις θέσεις του για τον επηρεασμό του ηγεμόνα από

την κοινή γνώμη είναι μετριοπαθέστερος, ομολογεί ότι αξίζει να εκτιμάται τόσο

όσο και να περιφρονείται.

Συμπληρώνει μάλιστα ότι το να είναι κανείς ανεξάρτητος από την κοινή

γνώμη, αποτελεί την πρώτη συνθήκη για να επιτύχει οτιδήποτε μεγάλο.

Είναι δε σίγουρο, πως τα μεγάλα επιτεύγματα θ’ αναγνωρισθούν στην συ-

νέχεια και θα γίνουν αποδεκτά από την κοινή γνώμη.

Όσα ο Έγελος υποστηρίζει για την κοινή γνώμη θα μπορούσαν να έχουν

καθολική και διαχρονική ισχύ για οποιοδήποτε ηγέτη.

Διότι ο Έγελος δεν αποκλείει τον σεβασμό του ηγέτη προς την κοινή

γνώμη. 

Κατακρίνεται όμως ο ηγέτης εκείνος ο οποίος στις πράξεις του ή στην

απραξία του οδηγείται από την κοινή γνώμη, αντί να την οδηγεί.

Ο ηγέτης, θέλει να πει ο Έγελος, πρέπει να έχει το δικό του όραμα, το

οποίο θα στοχεύει για το καλό του συνόλου της κοινωνίας και το οποίον θ’

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της εποχής, έστω και εάν μία μερίδα

της κοινής γνώμης αντιδρά λόγω κεκτημένων συμφερόντων και των κατεστη-

μένων αντιλήψεων.

Για τέτοιες μεγάλες αποφάσεις, ο πολιτικός ηγέτης δεν προσμετρά το

«κομματικό κόστος» –όπως σήμερα επικράτησε αυτή η ορολογία– αλλά προ-

σβλέπει στην ωφέλεια και μόνο του κοινωνικού συνόλου και με τέτοια συνεί-

δηση λαμβάνει τις αποφάσεις του, από τις οποίες θα δοξασθεί αυτός και

ολόκληρο το «γένος», όπως λένε ο Έγελος και οι άλλοι σοφοί της ανθρωπό-

τητας.

Όπως όμως είδαμε παραπάνω στις σκέψεις του Έγελου, περί ατομικών

ελευθεριών, ο Καρλ Πόπερ παρουσιάζει αυτόν ως κατ’ ευθείαν διάδοχο του

Πλάτωνα, ο οποίος περιορίζει την ατομική ελευθερία στην πειθαρχία των

νόμων.

Κατ’ αρχάς ως περιορισμένη δύναται να θεωρηθεί η γνώμη του Καρλ

Πόπερ, διότι ο Πλάτων υπήρξε ένας εξελικτικός φιλόσοφος, ο οποίος από το

δίκαιον του «φιλόσοφου – βασιλιά» της «Πολιτείας» του, κατέληξε στον άριστο
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δημοκρατικό κυβερνήτη των «Νόμων» του, ο οποίος θα κυβερνά σύμφωνα με

τους νόμους που θεσπίζονται από την πολιτεία.

Επί πλέον τόσο το ήθος του «φιλόσοφου–βασιλιά», ως προσώπου, όσο επί-

σης και το ήθος των νόμων της πολιτείας, που από τον Πλάτωνα (αλλά και από

τον Αριστοτέλη) προτείνονται, διέπονται από τις αιώνιες αξίες ανθρωπίνων

αρετών, ενώ συγχρόνως έχουν σαν κύρια μέριμνά τους το καλό του συνόλου

των πολιτών και αυτής της πόλης και ως εξ αυτού δεν δύνανται να συγκριθούν

με το ήθος της ηγεμονίας Μακιαβέλι και Έγελου.

Προφανώς ο χαρακτηρισμός της πειθαρχίας του Πλάτωνα στους άριστους

νόμους ως «παράδοξο ελευθερίας» από τον Καρλ Πόπερ, έχει την έννοια ότι

ο Πλάτων δεν αφαιρεί από την προσωπικότητα το αυτεξούσιο, ώστε να ενεργεί

το άτομο ελεύθερα σύμφωνα με τη συνείδησή του.

Αλλά τόσο ο Πλάτων, όσο και ο Αριστοτέλης, έχουν πλήρη επίγνωση της

διπλής φύσης του ανθρώπου, η οποία, εάν μένει απόλυτα ελεύθερη, τότε η κοι-

νωνία θα καταστεί άναρχη και θα μετατραπεί σε τυραννία του ισχυρού επί του

αδυνάτου, όπως τόσο γλαφυρά από τον Πλάτωνα περιγράφονται.

Αυτό το μέτρο της αρμονίας στη διπλή φύση του κάθε ανθρώπου, αλλά και

στη λειτουργία του συνόλου της κοινωνίας, αποβλέπουν να υπενθυμίζουν και

να καλλιεργούν τόσο η παιδεία, όσο και οι νόμοι της πολιτείας.

Αυτό τον περιορισμό της ελευθερίας που καθόρισε ο Καντ και αποδέχ-

θηκε ο Καρλ Πόπερ, εκφράζουν και οι νόμοι του Πλάτωνα.

Τελικά δεν μπορεί να υποστηριχθεί το πλήρες αυτεξούσιο του ανθρώπου

χωρίς τους άριστους νόμους.

Αυτό δείχνει ν’ αναγνωρίζει ο Καρλ Πόπερ με την αποδοχή του ορισμού

του Καντ περί ελευθερίας.

Η ελευθερία συνυπάρχει με τον περιορισμό˙ αυτή την αρχή υπαγορεύει

όλη η φύση από την γέννησή της μέχρι την τελευταία εξέλιξή της.

Δισυπόστατη είναι η φύση, διπλά είναι και τα γνωρίσματά της. 

Επομένως, για να έχουν μια θετική κατεύθυνση τα πράγματα, αναγκαία

και χρήσιμα είναι και η παιδεία και οι νόμοι στην κοινωνία των ανθρώπων.

Όλα τα όντα ευδοκιμούν στο κατάλληλο περιβάλλον. 

Δηλονότι και ο Μακιαβέλι και ο Έγελος επηρεάζονται στις θεωρίες τους

με αποσπάσματα από τις σκέψεις του Πλάτωνα και όχι από τις συνολικές θέ-

σεις του. 

Αποσπασματικά στηρίζει, και ο Καρλ Πόπερ τις κριτικές του απόψεις για

τον Πλάτωνα.

Κατά τον ίδιο τρόπο ο Πλάτων, με όσα λέει περί εξαθλίωσης των πολιτών

από τους ολιγαρχικούς, ενέπνευσε και τον Μαρξ στην διατύπωση της θεωρίας
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του περί εξαθλίωσης του προλεταριάτου, την εν συνεχεία επαναστατική σύγ-

κρουσή του προς το οικονομικό κατεστημένο και τέλος, την εγκατάσταση της

αταξικής κοινωνίας και γενικά τον κομμουνισμό του. 

Ο οποίος τελικά, όπως γνωρίζουμε, εξελίχθηκε σε απολυταρχική τυραννική

εξουσία, με κατάληξη να αυτοαναιρείται και να αυτοκαταργείται πρακτικά 

Η διαφορά όμως είναι ότι οι σκέψεις αυτές του Πλάτωνα αποτελούν απλές

αναφορές του και δεν εκφράζουν θέσεις αυτού, ενώ ο Μακιαβέλι, ο Έγελος

και ο Μαρξ, διατυπώνουν θέσεις επί των αποσπασματικών αναφορών του

Πλάτωνα.

Όπως τυραννική είναι η θέση του Μαρξ, όταν λέει στο «Μανιφέστο» του

ότι «ο άμεσος στόχος των κομμουνιστών είναι η κατάκτηση της πολιτικής

δύναμης από το προλεταριάτο και ότι από την πρώτη στιγμή της νίκης, η δυ-

σπιστία μας δεν θα πρέπει πια να στρέφεται κατά του αντιδραστικού εχθρού

που έχει πληγεί, παρά κατά των πρώην συμμάχων μας», διότι είναι ιστορικά

αποδεδειγμένον ότι μέσα από τους κόλπους των επαναστατών προέρχονται οι

αντιδράσεις ανατροπής των βίαιων καθεστώτων
21

.

Αλλά εάν ορισμένες αναφορές του Πλάτωνα ενέπνευσαν και γέννησαν την

Μαρξιστική Θεωρία, οι θέσεις αυτού για την αριστοκρατία των «Φυλάκων»

και του «φιλόσοφου – βασιλιά» στο έργο του την «Πολιτεία» παραποιήθηκαν

και δημιούργησαν τις άλλες από τον κομμουνισμό θεωρίες του φασισμού και

του εθνικοσοσιαλισμού.

Εδώ η ιδέα του αρχηγού και της κοινωνικής αριστοκρατίας χαρακτηρίζον-

ται ως πολιτικές έννοιες συνυφασμένες με την βιολογική θεωρία της φυλής.

Κρίνεται ως ενδιαφέρον ν’ αναφερθούν ορισμένα στοιχεία απ’ αυτά που

πρεσβεύουν αυτές οι θεωρίες, διότι εκτιμάται ότι έτσι γίνεται και περισσότερο

ευδιάκριτη η παραποίηση των πρωτογενών περί του θέματος απόψεων του

Πλάτωνα.

Μεταξύ των άλλων πρεσβεύουν ότι τα άτομα δεν είναι ίσα μεταξύ τους

όσον αφορά τις αξίες (ηθικές, αισθητικές, επιστημονικές κ.α.), γιατί ενσαρκώ-

νουν σε διαφορετικό βαθμό την πραγματικότητα που προέρχεται μέσα από τον

ίδιο τον λαό.

Μάλλον σχηματίζουν μια ιεραρχία στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο αρ-

χηγός περιτριγυρισμένος από το επιτελείο του και στο περιθώριο είναι τ’

άτομα που κυβερνά.

Η θεωρία του εθνικοσοσιαλισμού περιλαμβάνει τρεις τάξεις: τις μάζες, την

ηγετική τάξη και τον αρχηγό.

Κυρίως ο εθνικοσοσιαλισμός, ως επαναστατικό κίνημα, υποστηρίζει ότι η

διαδικασία για την επιλογή της αριστοκρατικής ηγετικής τάξης γίνεται από την
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αιώνια πάλη για την εξουσία, που είναι γνώρισμα της φύσης.

Επικεφαλής της εθνικοσοσιαλιστικής αριστοκρατίας είναι ο αρχηγός, εν

ονόματι του οποίου γίνονται όλα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα, αλλά για

τις πράξεις του δεν είναι υπόλογος σε κανένα.

Ο αρχηγός είναι η μεγαλοφυία ή ο ήρωας, ο ενσαρκωτής της φυλής, είναι

το ζωντανό άθροισμα όλων των ψυχών που αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό.

Ο εθνικοσοσιαλισμός και ο φασισμός μορφοποιήθηκαν και εφαρμόσθηκαν

από τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι ως αντίδραση των κομμουνιστικών επανα-

στάσεων, εξελίχθηκε όμως σε προσωπαγές απολυταρχικό κράτος, αφού το

κράτος απορροφήθηκε από το κόμμα, όπως συνέβη και με τον κομμουνισμό.

Θεωρητικά ιδεολογήματα του κομμουνισμού και του φασισμού, τα οποία

συγκλόνισαν τραγικά την ανθρωπότητα και τα οποία απέδειξαν πόσο  επι-

κίνδυνα   και  συγχρόνως  αναποτελεσματικά και καταστροφικά είναι τέτοια

επαναστατικά και βίαια ιδεολογήματα, τα οποία είναι και αταίριαστα ως προς

την φιλοσοφία και τις αρετές που από τον Πλάτωνα διακηρύσσονται και δια-

χρονικά έχουν εδραιωθεί στην κοινωνία των ανθρώπων.

Ο Πλάτων πράγματι στην «Πολιτεία» του αναγνωρίζει την αριστοκρατία

των Φυλάκων –των Αξιωματικών με τη σημερινή έννοια–  τον «φιλόσοφο–βα-

σιλιά» ως άρχοντα της πόλης.

Πλην όμως τις προτάσεις του αυτές εντάσσει στις περί δικαίου απόψεις του,

ώστε ο καθένας στην πόλη να έχει αυτή την εργασία που ταιριάζει στην φύση

του.

Επίσης δεν εγκαθιστά βιαίως όπως πρεσβεύει τον άρχοντα της πόλης ο

εθνικοσοσιαλισμός, αλλά προτείνει να ορίζεται από την πόλη ως άρχοντάς της

ο πλέον καταξιωμένος από τους στρατηγούς.

Αφού προηγουμένως φρόντισε στην παιδεία των φυλάκων να συμπεριλη-

φθούν τέτοια και τόσα μαθήματα, ώστε ουσιαστικά οι φύλακες να καθίστανται

φιλόσοφοι.

Ας σημειωθεί ότι στα θεμέλια αυτής της Πλατωνικής πρότασης είναι δομη-

μένη η παιδεία σήμερα όλων των Αξιωματικών ως ηγετών.

Συμπερασματικά, λοιπόν, καταλήγουμε ότι τόσο ο κομμουνισμός, όσο και

ο φασισμός από την θεωρία τους, αλλά και από την πρακτική τους, κατ’ ου-

σίαν ανήκουν στα όσα περί τυραννίας περιγράφει και συγχρόνως απόλυτα ο

Πλάτων καταδικάζει
22

.

Αλλά οι εμπνεύσεις των μετέπειτα πολιτικών θεωριών από το μοναδικό

έργο της «Πολιτείας» του Πλάτωνα και ιδιαίτερα απ’ όσα περί του χαρισματι-

κού «τυράννου» στους «Νόμους» αναφέρονται, δεν περιορίζονται  μόνον  στις

παραπάνω θεωρίες του κομμουνισμού και του φασισμού, αλλά ανάλογα επα-
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ναλαμβάνονται και από τον Μαρξ Βέμπερ, ο οποίος εγκωμιάζει την δύναμη

και την χαρισματική προσωπικότητα του ηγέτη στον σύγχρονο πολιτικό

θεσμό του κράτους.

Η δύναμη του ηγέτη, κατά τον Μαρξ Βέμπερ, έγκειται στο εάν μπορεί να

πραγματώσει τη θέλησή του, ανεξαρτήτως αντιστάσεων.

Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων του

χαρισματικού ηγέτη, ο Μαρξ Βέμπερ φθάνει στο σημείο ν’ αναγνωρίζει ως νό-

μιμη τη φυσική βία, η οποία ενασκείται από το κράτος σε ορισμένες κατα-

στάσεις.

Γι’ αυτές τις συγκεκριμένες καταστάσεις που είναι αναγκαίος ο αποτελε-

σματικός καθορισμός της συμπεριφοράς των άλλων, ο Μαξ Βέμπερ προτείνει

ως μορφή εξουσίας τον χαρισματικό ηγέτη, στο πρόσωπο του οποίου θεμελιώ-

νεται η εμπιστοσύνη, η πειθαρχία και η υπακοή των πολιτών.

Χαρισματική προσωπικότητα θεωρείται ένα άτομο που ξεχωρίζει από

τους συνηθισμένους ανθρώπους και είναι προικισμένος με υπερφυσικές ικα-

νότητες, υπεράνθρωπες ή τουλάχιστον με εξαιρετικές δυνάμεις ή ιδιότητες

(ένας ήρωας ή μια εξαιρετική ευφυία). 

Αυτή την απόλυτη δύναμη θ’ αποδεχθεί και ο Γάλλος Ζαν Μποτέν στο βι-

βλίο του «De Res Publica» ορίζοντας την κυριαρχία ως υπέρτατη και αδέ-

σμευτη από τον νόμο εξουσία επί πολιτών και υπηκόων.

Υποστηρίζοντας ότι ο κυρίαρχος ηγεμόνας δεν περιορίζεται από τον νόμο,

γιατί είναι η πηγή του νόμου˙ ο νόμος του κράτους είναι απλώς η προσταγή του

κυρίαρχου ηγεμόνα.

Όλες όμως αυτές οι δυναμικές και κυριαρχικές θεωρίες περί του κράτους

(Μακιαβέλι, Έγελου, Μαξ Βέμπερ, Ζαν Μποτέν, Ρόικο, Πορέτο κ.α.) διατυ-

πώνονται κατά την μετάβαση του φεουδαρχικού μεσαίωνα στην σύγχρονη

πολιτική ιστορία, δηλαδή σε μια αλλαγή πολιτευμάτων από τον φεουδαρχι-

σμό στον φιλελευθερισμό, εποχή κατά την οποία η εξουσία σημαίνει κυρίως

δύναμη.

Ακριβώς σε τέτοιες περιόδους εκτάκτων αναγκών, όπως είναι οι μεταβολές

των πολιτευμάτων και ο Πλάτων θα δεχθεί προσωρινά στην εξουσία έναν χα-

ρισματικό «τύραννο», ο οποίος να χαρακτηρίζεται από αρετές, κυρίως της φρό-

νησης, της σωφροσύνης, αλλά και της δύναμης που η ανδρεία υπαγορεύει,

ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών, όπως

προτάθηκε και από τους θεωρητικούς κατά την περίοδο μετάβασης από τον

φεουδαρχισμό στο φιλελευθερισμό.

Αλλά γενικά τη δύναμη στην πολιτική θ’ αναγνωρίσει και ο σύγχρονος

Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ, ο οποίος πίστευε πως «στην κοινωνική
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επιστήμη θεμελιώδης έννοια είναι η δύναμη, το ίδιο όπως είναι η ενεργειακή

δύναμη ως θεμελιώδης έννοια στη φυσική».

Ο οποίος μάλιστα αποδέχεται τον επικρατούντα σήμερα ορισμό της, ότι

δύναμη είναι η ικανότητα του αποτελεσματικού καθορισμού της συμπεριφο-

ράς των άλλων, ενώ εξουσία είναι η νόμιμη άσκηση της δύναμης. 

Αλλά θα μπορούσε κάποιος άλλος να προσθέσει, ότι δεν είναι απαραίτητο

ή μάλλον δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα αυτή η δύναμη της εξουσίας, να

συνδυάζεται με τον απολυταρχισμό της.

Μπορεί, κατά τη γνώμη μας, αυτή η δύναμη έντεχνα και νόμιμα να εκφρά-

ζεται και από    έναν δημοκρατικό ηγέτη, όταν αυτός είναι χαρισματικός ή οι

καταστάσεις επιβάλλουν μια τέτοια νόμιμη δυναμική πολιτική, την οποία και

οι πολίτες αποδέχονται και πειθαρχούν σ’ αυτή.

Αλλά και στην συνήθη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας πα-

ρατηρούνται νόμιμες ή κατ’ έθιμον δυναμικές πρακτικές, υπαγορευόμενες από

την ανάγκη ομαλής εφαρμογής του προγράμματος του κυβερνώντος κόμματος.

Τέτοια δυναμική πρακτική αποτελεί η αυστηρή πειθαρχία των βουλευτών

του κυβερνώντος κόμματος στους εισαγόμενους προς ψήφιση στη βουλή νόμων

εκ μέρους της κυβέρνησης, με την απειλή να βρεθούν εκτός κόμματος σε περί-

πτωση που ήθελαν ελεύθερα να εκφράσουν κάποια άλλη γνώμη, έστω και αν

παραβιάζεται η θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας, που είναι η ελευθερία. 

Ο νόμος τελικά εκφράζει την βούληση του πρωθυπουργού και αρχηγού του

κόμματος στο υπουργικό συμβούλιο, δηλαδή τη βούληση του ενός ανδρός, που

είναι ο κατά δημοκρατικόν τρόπον εκλεγείς πρωθυπουργός και αρχηγός του

κόμματος. 

Μια δυναμική της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, η οποία ενισχύεται

ακόμα περισσότερο με την προσωπική επιλογή των μελών του υπουργικού συμ-

βουλίου από ανθρώπους της εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού, ενώ συγχρόνως

στις νευραλγικές θέσεις της δημόσιας διοίκησης διορίζονται άτομα φίλα προ-

σκείμενα στο εκάστοτε κυβερνών κόμμα, με συνέπεια το κράτος να λειτουργεί

με κομματική αντίληψη.

Γενικά το κράτος υποκαθίσταται από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα με τις

γνωστές επιπτώσεις, οι δημόσιες θέσεις να μην πλαισιώνονται από τους αρί-

στους επιστήμονες και να δυσχεραίνεται η συνέχεια της λειτουργίας του.

Πρακτικές οι οποίες όσο κι αν ορισμένες επιβάλλεται να βελτιωθούν χάριν

της ποιοτικότερης λειτουργίας του κράτους, εν τούτοις τέτοιες δυναμικές

αποφάσεις εκ μέρους της οιασδήποτε μορφής ηγεσίας δεν θα εκλείψουν, διότι

υπαγορεύονται απ’ αυτή την ίδια την πραγματικότητα. 

Μάλιστα αυτό έδειξαν σύγχρονες έρευνες και μελέτες σε θέματα ηγεσίας,
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ότι αυτή είναι αποτελεσματικότερη όταν οι αποφάσεις του ηγέτη λαμβάνονται

μεταξύ αυταρχικής και δημοκρατικής τεχνικής.

Αυτή η πραγματικότητα όμως επιβεβαιώνει την Εγελιανή Θεωρία περί

«ταυτότητας» και της Ηρακλείτειας Φιλοσοφίας περί αρμονικής συνύπαρξης

των αντιθέτων, πλην όμως ο χειρισμός αυτών των αντιθέτων της αυταρχικής

και της δημοκρατικής ηγεσίας εξαρτάται από την ικανότητα του ηγέτη, ώστε

αυτά τελικά να εκφράζουν την αρμονία σε οποιαδήποτε μορφή πολιτεύματος,

ακόμα και στην δημοκρατία.

Δυναμική εξάλλου διακυβέρνηση προβλέπουν και τα ίδια τα δημοκρατικά

καθεστώτα μέσα από τους θεμελιώδεις νόμους τους, ακριβώς για την ασφάλεια

διάσωσης της δημοκρατίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Αυτό εκτιμάται ότι είναι και το πνεύμα του Πλάτωνα, όταν προτείνει προ-

σωρινά τον χαρισματικό σώφρονα «τύραννο» για να κάνει τις αναγκαίες με-

ταρρυθμίσεις στην πόλη. 

Έτσι θα μπορούσαν να ερμηνευθούν και οι σκέψεις του Καρλ Πόπερ, περί

συνεχούς επαγρύπνησης της ανοικτής κοινωνίας για βελτίωση των ατόμων

και εκσυγχρονισμού των θεσμών, προκειμένου οι κοινωνίες να αποκλείσουν

τον δρόμο στις κλειστές κοινωνίες της απολυταρχικής προσωποποιημένης

ηγεσίας και εξουσίας
23

.

Τελικά, απ’ όσα αναφέρθηκαν για τις εξελίξεις της πρότασης του Πλάτωνα

για τον χαρισματικό «τύραννο», θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα στοιχεία

που διαμορφώνουν οποιαδήποτε μορφή ηγεσίας, είναι ο «λόγος», η «δύναμη»

και ο «έρωτας» για την ευδαιμονία της κοινωνίας της οποίας ηγείται και της

οποίας είναι ο πρωταρχικός της σκοπός.

Ανάλογα με την κυριαρχία αυτών των στοιχείων, διαμορφώνονται και τα

πολιτεύματα, όπως συμπεραίνεται από τις περιγραφές των μεταβολών αυτών,

που ο Πλάτων με τόση σαφήνεια περιγράφει.

Όσο ο νους του ανθρώπου θα εξελίσσεται με την παιδεία, τόσο περισσό-

τερον ο «λόγος» θα υπερισχύει της «δύναμης» και του «πάθους» και θα κυ-

ριαρχούν οι φιλελεύθερες έναντι των απολυταρχικών «κλειστών» κοινωνιών,

με σταθερό γνώμονα την ευημερία και την ευδαιμονία του συνόλου της κοι-

νωνίας.

ζ.  Ανακεφαλαίωση

Μετά απ’ όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν γύρω από τις σκέψεις περί τυραν-

νίας του Πλάτωνα και των άλλων, κρίνεται ωφέλιμη μία ανασκόπηση ορισμέ-

νων σημείων απ’ αυτές τις αναφορές του, όπως ότι οι υπερβολές στην εξουσία

φέρνουν τ’ αντίθετα πολιτεύματα.
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Έτσι η απόλυτη ελευθερία και άναρχη πολιτεία της δημοκρατίας έφερε

την τυραννία, την οποία περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα ο Πλάτων.

Αυτή βέβαια εγκαθίσταται από βίαιες μειοψηφίες ανθρώπων τυραννικού

χαρακτήρα, οι οποίες εκμεταλλευόμενες την πλειονότητα του εργαζόμενου

λαού, που είναι αφοσιωμένος  στη δουλειά του και δεν ανακατεύεται στην

πολιτική και παγιδεύοντας αυτόν τον λαό καταλαμβάνουν την εξουσία.

Η συμπεριφορά του τυράννου στην εξουσία ουδόλως χαρακτηρίζεται από

κίνητρα για το καλό της κοινωνίας. 

Η μοναδική του μέριμνα είναι πως ο ίδιος θα διατηρείται στην εξουσία

πλουτίζοντας, έστω κι αν διαπράττει αδικίες, εγκλήματα και γενικά ένα πλήθος

ανόσιων άλλων πράξεων σε βάρος των άλλων.

Περιβάλλεται από αυλικούς απόλυτα αφοσιωμένους στον τύραννο, αλλά

μη διστάζοντας να εξοντώσει φίλους και εχθρούς, εάν ήθελε θεωρήσει ισχυ-

ρούς ανταγωνιστές για κατάληψη της εξουσίας.

Απ’ όλες αυτές τις τυραννικές συμπεριφορές ο Πλάτων θεωρεί ως επικιν-

δυνέστερη αυτή που ο τύραννος προβάλλει ως πρότυπο συμπεριφοράς στους

νέους ανθρώπους , κατά την ψυχολογική δυναμική διάχυσης του ήθους του

πολιτεύματος και στην κοινωνία, με συνέπεια να μολύνεται και η κοινωνία

από τις τυραννικές συμπεριφορές.

Αλλά εάν ο Πλάτων απορρίπτει απόλυτα το τυραννικό καθεστώς ως πο-

λίτευμα, εν τούτοις, προσωρινά και προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες με-

ταρρυθμίσεις στους πολιτικούς θεσμούς της πόλης, αποδέχεται έναν

φρόνιμο, σώφρονα και γενναίον «τύραννο στην εξουσία, παραδίδοντας στην

συνέχεια αυτή στους κυβερνήτες που ο λαός θ’ αναδείξει.

Δυναμικές αντιλήψεις του Πλάτωνα για την διακυβέρνηση της πόλης σε με-

ταβατικές περιόδους αλλαγών των πολιτικών θεσμών, οι οποίες ενέπνευσαν

τους μετέπειτα διανοούμενους της πολιτικής στην διατύπωση ανάλογων θε-

ωριών.

Πολιτικές οι οποίες δηλώνουν και την διαφορά που υπάρχει μεταξύ θεω-

ρίας και πραγματικότητας και η οποία πραγματικότητα απαιτεί και σήμερα η

ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών καθεστώτων να εμπεριέχουν νόμιμα ή

κατ’ έθιμον τέτοια δυναμικά στοιχεία στην ενάσκηση της κυβερνητικής τους.

η.  Επίλογος

Μπορεί ο Πλάτων να πρότεινε τον χαρισματικό τύραννο για μια έκτακτη

κατάσταση της πολιτείας, δεν παύει όμως να είναι απόλυτα εναντίον του τυ-

ραννικού καθεστώτος, όπως περιέγραψε αυτό, προδικάζοντας το καταστρο-

φικό τέλος του ίδιου, αλλά δυστυχώς και ολόκληρης της πόλης.
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Και αν τυχόν μάλιστα ομολογεί το καταστροφικό τέλος του δεν επέλθει βι-

αίως στην παρούσα ζωή, δεν θα μπορέσει η ψυχή του ν’ αποφύγει την τιμωρία

που θα του επιβάλλουν οι δικαστές του Άδη, ο Ραδαμάνθης ή ο Αιακός και ο

Μίνωας, για τις επιορκίες, τις αδικίες, τα ψέματα, την αλαζονεία, τις ακολα-

σίες, τις αστάθειες, τις αδιακρισίες και τις αισχρότητες που επέδειξε κατά την

διάρκεια της τυραννίας του και οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στην ψυχή του και

οι θα τον συνοδεύουν και μετά τον θάνατό του
24

.

6.   Ο Φιλόσοφος Βασιλιάς

Μετά από αυτή την αναλυτική διαδρομή στ’ άλλα πολιτεύματα, ο Πλάτων

ασχολείται στην «Πολιτεία»  με το πολίτευμα της βασιλείας, το οποίον και θε-

ωρεί, ως το ορθότερον απ’ όλα τ’ άλλα εκείνη την εποχή.

Αλλά στην πολιτική του αυτή έρευνα εγείρεται το ερώτημα: πώς είναι δυ-

νατή η πραγματοποίηση μιας άριστης πολιτείας;

Πριν όμως ο Πλάτων φθάσει στην καθ’ αυτήν απάντηση, αναπτύσσει τις

απόψεις του για τις πιθανότητες που υπάρχουν να συμπέσει ο λόγος με την

πράξη ή με άλλα λόγια η θεωρία με την πράξη, πράγμα που  εξακολουθεί να

είναι και σήμερα το ζητούμενο στην πολιτική επιστήμη.

Διότι δεν πρέπει να υπάρχει η απαίτηση να συμβούν και στην πραγματικό-

τητα απαράλλακτα, όπως ο λόγος σχεδίασε τα πράγματα. 

Αλλά και, αντιστρόφως, είναι φυσικό, η πράξη να πλησιάζει λιγότερο την

αλήθεια που έχει θεωρητικά συλλάβει ο νους με την βοήθεια του λόγου.

Επομένως πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους ώστε η διοργάνωση

και η λειτουργία μιας πόλης να πλησιάζουν όσο γίνεται κοντύτερα προς αυτά

που έχουμε σχεδιάσει γι’ αυτή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πλάτων δεν λαμβάνει υπόψη την υφισταμένη ορ-

γάνωση και λειτουργία μιας πόλης, πλην όμως επιδίωξή του είναι αυτή η πραγ-

ματικότητα να πλησιάζει όσον το δυνατόν προς την ιδανική σχεδίαση που ο

λόγος έχει κάνει γι’ αυτήν.

Επίσης οι θέσεις αυτές αναδεικνύουν και την πάγια φιλοσοφική θεώρηση

του Πλάτωνα, ότι η αλήθεια εκφράζεται κατά προτεραιότητα από τον λόγο,

παρά από την πραγματικότητα των αισθήσεων και επομένως η πράξη πρέπει

να προσαρμόζεται στην αλήθεια της διάνοιας. 

Ταυτόχρονα όμως τον απασχολεί η πραγματικότητα ως δυνατότητα εφαρ-

μογής της διάνοιας στην πράξη, όπως αποδεικνύεται από τους παραπάνω συλ-

λογισμούς του.

Άρα συμπεραίνεται ότι η διάνοια του Πλάτωνα συνεργάζεται με την ιστο-

ρική πραγματικότητα για την διατύπωση κάποιας θεωρίας του και επομένως
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δεν επεδίωκε την απόλυτη εφαρμογή των θεωριών του, αλλά το δυνατόν να

πραγματοποιηθεί.

Κάτι ανάλογο προς τις θέσεις του Πλάτωνα πρέσβευε και ο Comte περί

τον 19ο αιώνα υποστηρίζοντας ότι η θεωρία και η φιλοσοφία δεν αποτελούν

αντιτιθέμενους όρους, αλλά εναρμονίζονται φυσιολογικά κατά την ενιαία ανα-

ζήτηση στ’ αποκλειστικά πλαίσια της πείρας, των κοινών αρχών του «είναι»

και του «γίγνεσθαι», από την συνθετική αντίληψη των οποίων συνάγονται οι

πρακτικές αρχές.

Αλλά και στην δεκαετία του 1930 ο Talkott Parsons αυτή την αμοβαιότητα

πραγματικότητας και φιλοσοφικής σκέψης επανέλαβε και πρότεινε ως πολι-

τικό σύστημα από αντίδραση στον υπερβολικό εμπειρισμό της αμερικάνικης

κοινωνιολογίας.

Για τον Talkott Parsons η έρευνα «ακατέργαστων γεγονότων» δεν είναι

επαρκής˙ πρέπει να συμπληρώνεται από ένα εννοιολογικό και θεωρητικό σύ-

στημα.

Επίσης και στην επιστήμη η εμπειρική και πραγματική έρευνα πρέπει να

πλαισιώνεται από μια θεωρητική σκέψη, που να προσφέρει τις ενοράσεις, τις

υποθέσεις, τους λογικούς δεσμούς, τις επεξηγηματικές ερμηνείες.

Με αυτές τις συνθετικές αρχές μεταξύ της παρατηρούμενης πραγματικό-

τητας των πολιτικών ασταθειών, του πάθους και της διαφθοράς και έχοντας

κατά νου ως ιστορικά πρότυπα τις πολιτείες της Ατλαντίδας, Σπάρτης και Κρή-

της και επί πλέον, σύμφωνα με την προσωπική του ιδιοσυγκρασία και παρά-

δοση, ο Πλάτων προτείνει ως άριστο πολίτευμα αυτό του φιλόσοφου βασιλιά,

ως τον μόνον που θα εξασφάλιζε πολιτικό ήθος, σταθερότητα και ενότητα στην

πόλη. 

Άρα στο ερώτημα πως δύναται να πραγματοποιηθεί η άριστη πολιτεία, ο

Πλάτων δίδει την γνωστή ιστορική για την πολιτική επιστήμη απάντηση:

Εάν ή οι φιλόσοφοι δεν γίνουν μέσα στις πόλεις βασιλείς ή οι λεγόμενοι σή-

μερα βασιλείς ακόμα και οι δυνάστες δεν φιλοσοφήσουν γνησίως και ικανώς κι

αν ακόμα δεν συμπέσουν στο αυτό άτομο η πολιτική δύναμη και η φιλοσοφία.

Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. 

Υποχρεώνονται αυτές οι δύο φύσεις να πορεύονται χωριστά και ν’ απο-

κλείεται η συνύπαρξη αμφοτέρων.

Γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να υπάρξει για την πόλη σταμάτημα της

δυστυχίας και για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, ούτε βέβαια, εάν δεν συμ-

πέσει στον αυτόν άρχοντα η δύναμη και η σοφία, υπάρχει πιθανότητα, στο

βαθμό βέβαια που αυτό είναι κατορθωτό, να δει του ήλιου φως η άριστη πο-

λιτεία.
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Όσο σπάνια και αν είναι αυτή η περίπτωση, πρέπει όλοι μας ν’ αντιλη-

φθούμε ότι κανένας άλλος δρόμος δεν υπάρχει για να φθάσει ο κάθε πολίτης,

αλλά και όλη η πόλη στην ευδαιμονία.

Η πρόταση αυτή του Πλάτωνα για τον φιλόσοφο βασιλιά, δηλαδή για τον

άρχοντα εκείνον που θα συνδυάζει την δύναμη και την σοφία στο πρόσωπό

του, διατυπώνεται σε μια δύσκολη για την πόλη περίοδο, όπως φαίνεται από

την φράση του, ότι η δυστυχία της σταμάτημα δεν θάχει, εάν δε συμβεί αυτή η

σύμπτωση.

Αλλά ανεξάρτητα από την κατάσταση της πόλης, τα παραπάνω λόγια του

αποκαλύπτουν ότι η πρόταση του φιλόσοφου βασιλιά αποτελεί και προσωπική

επιλογή του Πλάτωνα για την άριστη πολιτεία, στην οποία όλοι οι πολίτες της

θα είναι ευδαίμονες και, επομένως, η πρότασή του αφορά ολόκληρο το ανθρώ-

πινο γένος.

Με άλλα λόγια, ο Πλάτων την ευδαιμονία των πολιτών και την άριστη πο-

λιτεία δεν εξαρτά από το πολιτικό σύστημα όσον περισσότερον από την αξία

της προσωπικότητας του άρχοντα.

Για να μην θεωρηθεί ότι η πρότασή του έχει μόνον ένα θεωρητικό χαρα-

κτήρα και ότι δεν είναι εξωπραγματική, παρουσιάζει ως παράδειγμα φιλοσό-

φου άρχοντα τον Τίμαιο, ο οποίος απόλαυσε τις μέγιστες τιμές στην πόλη, ενώ

ταυτόχρονα είχε φθάσει στο έπακρον του συνόλου της φιλοσοφίας
25

.

α.  Χαρακτηριστικά του Φιλοσόφου

Θα ήταν παράλειψη για τον Πλάτωνα, στην σημαντική αυτή πρότασή του

για τον φιλόσοφο βασιλιά, να μην περιγράψει και ποια είναι τα χαρακτηρι-

στικά του φιλοσόφου ώστε ν’ αποδειχθεί ότι είναι άξιοι ως ιδανικοί άρχοντες

της πόλης.

Και να φανεί ακόμα ότι μερικοί είναι από την φύση φτιαγμένοι για να κα-

ταπιάνονται με την φιλοσοφία και να γίνονται σύγχρονοι άρχοντες της πόλης˙

ενώ οι άλλοι δεν είναι πλασμένοι από την φύση με αυτά τα προσόντα και,

επομένως, είναι προορισμένοι ν’ ακολουθούν τους ηγέτες φιλοσόφους.

Με αυτές τις σκέψεις ο Πλάτων, που παρουσιάζει ότι από την φύση υπάρχει

ο ηγετικός φιλόσοφος χαρακτήρας και ότι οι άλλοι έχουν, ως από την φύση

τους επίσης, την υποχρέωση να ακολουθούν τους πρώτους, δείχνει να συμφωνεί

με τον Αριστοτέλη, ο οποίος λέει επίσης ότι από την φύση άλλοι άνθρωποι είναι

να εξουσιάζουν και άλλοι να εξουσιάζονται. Πράγματι μπορεί οι λόγοι να δεί-

χνουν μία ταυτότητα, πλην όμως ο Πλάτων τις σκέψεις του αυτές τοποθετεί ευ-

ρύτερα σ’ ένα πλαίσιο της θεωρίας του περί δικαιοσύνης, δηλαδή ο κατάλληλος

άνθρωπος στην κατάλληλη θέση μέσα στις λειτουργίες της πόλης.



205

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

Και ήταν λογικό για την πρώτη λειτουργία της πόλης, που εκφράζεται από

τον άρχοντά της, να προταθεί μια εξαιρετική, χαρισματική προσωπικότητα, της

οποίας τα προσόντα μόνον ο φιλόσοφος συγκεντρώνει.

Αρχίζει λοιπόν ν’ απαριθμεί τα χαρίσματα του φιλοσόφου ανδρός, κάνο-

ντας αρχή από την αρετή ότι δεν επιδιώκει τ’ αξιώματα χάριν των τιμών

που αυτά παρέχουν, ικανοποιώντας την δίψα του για τις τιμές, έστω κι αν

αυτές προέρχονται από μικρότερα αξιώματα και ταπεινότερους ανθρώπους.

Κυρίαρχα κίνητρα του φιλοσόφου είναι η μεγάλη του αγάπη για το σύνολο

της κοινωνίας και την συνολική σοφία και όχι για τμήματα αυτών.

Προσόντα τα οποία κατ’ εξοχήν αρμόζουν στον άρχοντα της πόλης, ο

οποίος ως απ’ αυτή την πρώτη λειτουργία της κοινωνίας ο κυβερνήτης της πρέ-

πει να έχει συνολική γνώση όλων των πραγμάτων που αφορούν αυτή, αλλά

συγχρόνως και η συνείδησή του πρέπει να είναι τέτοιας φύσης, ώστε να έχει

συνολική επίσης αίσθηση αυτής και να μην καταναλίσκονται οι δραστηριότητές

του στα σημεία των θεμάτων της κυβέρνησής του. 

Μεγάλη επίσης είναι η ορμή του φιλοσόφου προς την αίσθηση και η από-

λαυση επίσης που αισθάνεται από την γνώση, αλλά και από την θέα της αλή-

θειας, η οποία αποκαλύπτεται μέσα απ’ αυτή την συνεχή και βαθυστόχαστη

μελέτη του. 

Πράγματι αυτή είναι η απόλαυση κάθε βαθυστόχαστου μελετητή, ο οποίος

δεν αισθάνεται μόνον χαρά από τις γνώσεις που συναντά στις μελέτες  του,

αλλά  ακόμα  περισσότερη  ευδαιμονία  αισθάνεται  όταν ο ίδιος μέσα από τις

μελέτες του δημιουργεί γνώσεις και αποκαλύπτεται η «θέα της αλήθειας», όπως

λέει ο Πλάτων.

Αλλά αυτό το χάρισμα του μελετητού και του ερευνητού είναι το πλέον κα-

τάλληλο και για έναν κυβερνήτη, ο οποίος συχνά θα καλείται ο ίδιος να εφευ-

ρίσκει λύσεις στα πολυσύνθετα προβλήματα της κοινωνίας.

Επομένως δικαιώνεται η πρόταση του Πλάτωνα για τον φιλόσοφο κυβερ-

νήτη, ακόμα περισσότερο σήμερα που οι κοινωνίες είναι ευρύτερες και πολυ-

πλοκότερες, τα δε κοινωνικά προβλήματα είναι συνθετότερα.

Για την θέα αυτής της αλήθειας, ο Πλάτων γίνεται αναλυτικότερος λέ-

γοντας ότι μόνον οι φιλόσοφοι έχουν την δύναμη να ορμούν προς το καθαυτό

καλό και να το βλέπουν στην καθαρή του ουσία, τόσο στο κάθε είδος χωριστά

όσο και στο σύνολό της, ως επίσης και στις σχέσεις αυτού με τα άλλα πράγ-

ματα στην πολλαπλή συνθετότητα αυτών.

Επίσης ο φιλόσοφος έχει την δυνατότητα όχι μόνον να ορμά, αλλά και να

παρατηρεί το καθαυτό καλό και να μπορεί να διακρίνει καθαρά αυτό απ’ αυτά

που έχουν μετοχή επάνω του και χωρίς βέβαια να συγχέει και να ταυτίζει αυτό
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με τ’ άλλα που μετέχουν.

Αυτή όμως η όρεξη και η ανάλυση των πραγμάτων αποτελεί γνώση της αλή-

θειας, αποτελεί επιστήμη και εκφράζει την πραγματικότητα.

Την οποία βέβαια επιστημονική γνώση της πραγματικότητας ο Πλάτων δια-

χωρίζει από την λεγόμενη δόξα και η οποία ουδεμία ταύτιση μπορεί να έχει με

την επιστήμη.

Αλλά δεν μπορεί επίσης η δόξα να ταυτίζεται και με την άγνοια˙ επομένως

είναι μία πνευματική δύναμη μεταξύ άγνοιας και επιστήμης και εξ αυτού φω-

τεινότερη από την άγνοια. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δόξα αναφέρεται στα πράγματα όπως φαί-

νονται, ενώ η επιστημονική γνώση αναφέρεται στην καθαυτή αλήθεια των

πραγμάτων και με την οποίαν βέβαια ασχολούνται οι φιλόσοφοι επιστήμονες.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Πλάτων με την πρότασή του για τον φιλόσοφο βα-

σιλιά, δεν θέλει έναν φιλόδοξο άρχοντα, ο οποίος έχει μίαν απλή φαινομενική

γνώμη για τα πράγματα και ο οποίος θα ήταν ένας απλός σύγχρονος πολιτι-

κάντης της πολιτικής.

Αλλά προτείνει ως κυβερνήτη τον φιλόσοφο-επιστήμονα, ο οποίος μόνον

αυτός έχει την όρεξη να μεριμνά για το καλό της πόλης του, παρατηρώντας

και αντιμετωπίζοντας τα πράγματα με επιστημονική συνείδηση, που ή ίδια

η πραγματικότητα υπαγορεύει.

Με άλλα λόγια ο Πλάτων προτείνει τον φιλόσοφο ως άρχοντα της πόλης,

όχι  για τις γνώμες του και  τις θεωρίες του που ο ίδιος προσωπικά θεωρεί,

αλλά για την επιστημονική του ικανότητα να μελετά την πραγματικότητα και

να πολιτεύεται σύμφωνα με αυτή.

Και ασφαλώς δεν καθιστά τον κυβερνήτη άκριτον και αγόμενον από την

πραγματικότητα, αλλά θέλει αυτόν διασκεπτόμενο και οραματιζόμενο εξ

αυτής της πραγματικότητας, γι’ αυτό και η πρότασή του ως άρχοντας της

πόλης να είναι ο φιλόσοφος-επιστήμονας.

Αίτημα για επιστημονικοποίηση της πολιτικής, το οποίον ισχύει και για

την εποχή μας, προκειμένου η πολιτική ν’ απαλλαγεί από τις ιδεοκρατίες, οι

οποίες σήμερα δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν στην ανοικτή και πολυσύνθετη

κοινωνία, της οποίας τα προβλήματά της απαιτούν την απ’ ευθείας εισαγωγή

της επιστήμης στην πολιτική.

Την αφοσίωσή του ο Πλάτων στην αρχή του φιλοσόφου ηγέτη αποδει-

κνύει και από τους επαίνους τους οποίους διατυπώνει για τους αδελφούς Ευ-

θύδημο και Διονυσόδωρο, οι οποίοι δεν κατέχουν μόνον την διοικητική και

πολεμική τέχνη, αλλά έχουν αναδειχθεί και στην φιλοσοφία, έτσι ώστε να

συνδυάζεται στα πρόσωπά τους η ιδιότητα του φιλόσοφου στρατηγού.
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Με αφορμή όμως το παράδειγμα των αδελφών Ευθύδημου και Διονυσο-

δώρου ανοίγει η συζήτηση για την μόρφωση την οποίαν πρέπει να έχουν οι φύ-

λακες.

Και η απάντηση δίδεται ότι η γνώση αυτών δεν πρέπει να είναι περιορι-

σμένη, αλλά να έχουν μια σφαιρική γνώση για όλα τα πράγματα, χωρίς να υστε-

ρούν στην διοικητική και στην πολεμική εμπειρία και χωρίς βέβαια να

υστερούν σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της αρετής.

Τελικά συμφωνείται ότι οι ηγέτες μέσα στην πόλη πρέπει να γίνονται

αυτοί, στο πρόσωπο των οποίων συγκεντρώνεται η διοικητική εμπειρία με τη

φιλοσοφική γνώση.

Από την παραπάνω συζήτηση έγινε ολοφάνερο ότι ο Πλάτων στην διοικη-

τική και στην πολεμική εμπειρία των φυλάκων εισαγάγει και άλλα εγκυκλο-

παιδικά μαθήματα, αφενός για να διευρύνει τις συνειδήσεις των φυλάκων, ως

ηγετικών προσωπικοτήτων στην λειτουργία της πόλης, αλλά και διότι από τον

φιλόσοφο στρατηγό προόριζε τον φιλόσοφο άρχοντα της πόλης.

Μια αρχή φιλοσοφικής παιδείας, με παροχή σφαιρικής γνώσης σε πολλά

μαθήματα και με ταυτόχρονη αγωγή και άσκηση σε όλες τις μορφές των αρε-

τών, η οποία σήμερα κληροδοτήθηκαν στις Στρατιωτικές Ακαδημίες για την

μόρφωση των Αξιωματικών.

Αλλά εάν στην «Πολιτεία» του ο Πλάτων προόριζε τον φιλόσοφο στρατηγό

ως άρχοντα  της πόλης, στον  «Πολιτικό» του,  έργο  το οποίον μάλλον έγραψε

μετά την ίδρυση και την λειτουργία της Ακαδημίας του από την οποία αποφοι-

τούσαν ώριμοι επιστήμονες, προτείνει τον επιστήμονα πολιτικό ως άρχοντα της

πόλης.

Στη συνέχεια της έρευνας για την προσωπικότητα του φιλοσόφου ο Πλάτων

απαριθμεί τα ψυχικά προσόντα αυτού, τονίζοντας την μεγάλη αγάπη του για

την αλήθεια και το μίσος του προς το ψέμα.

Το ψέμα είναι ασυμβίβαστο ως προς τον έρωτα του φιλοσόφου για την ανα-

ζήτηση της αιώνιας και απόλυτης ουσίας του κόσμου.

Επίσης ο φιλόσοφος έλκεται κατά κύριον λόγο από τις επιθυμίες και τις

ηδονές που προσφέρει σ’ αυτόν η μάθηση. 

Αυτές ικανοποιούν την ψυχή του παρά οι άλλες που γεννιούνται από το

σώμα.

Αυτά τα ψυχικά χαρίσματα δεν είναι επίπλαστα, αλλά κοσμούν ουσιαστικά

και αληθινά τον φιλόσοφο, ο οποίος είναι προικισμένος με την σωφροσύνη

και με την απέχθεια προς το χρήμα.

Ακόμα η φιλοσοφική φύση είναι προορισμένη ελεύθερα η σκέψη της ν’

απλώνεται και ν’ αγκαλιάζει ολόκληρο το σύμπαν των θεϊκών και ανθρώπινων
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πραγμάτων.

Προσόν το οποίον κατ’ εξοχή και απόλυτα ταιριάζει με το αξίωμα του άρ-

χοντα της πόλης, καθόσον αυτού μόνον οι σκέψεις πρέπει ν’ απλώνονται  και

ν’ αγκαλιάζουν όλους τους τομείς δραστηριότητας των πολιτών, ως επίσης και

το σύνολο των θεμάτων μιας πόλης.

Η ψυχή του επίσης είναι  προικισμένη με μεγαλοπρέπεια και διακατέχεται

από την δύναμη θεώρησης της αιωνιότητας αυτής, θεωρώντας έτσι την ζωή όχι

κάτι το μεγάλο και τον θάνατο ως κάτι το φοβερό.

Διότι η δειλή και η ανελεύθερη φύση καθόλου δεν ταιριάζει στην αληθινή

φιλοσοφία, πόσο μάλλον στον φιλόσοφο κυβερνήτη.

Ανακεφαλαιώνοντας τα προσόντα τα οποία ταιριάζουν στην φιλοσοφική

φύση, αυτά έχουν ως ακολούθως:

Ο φιλόσοφος να είναι κόσμιος χωρίς να είναι μήτε φιλοχρήματος, μήτε

ανελεύθερος, μήτε αλαζόνας, μήτε δειλός, αλλά ούτε άπληστος και άδικος.

Αλλά ο Πλάτων, όπως από τα παραπάνω φάνηκε, ενδιαφέρεται κυρίως για

τη φιλοσοφική φύση˙ γι’ αυτό υποστηρίζει ότι αυτή θα διακριθεί από την νεαρή

ηλικία εάν θα είναι δίκαιη και ειρηνική ή ακοινώνητη και άγρια.

Επίσης θα φανεί εάν εύκολα ή δύσκολα παίρνει την μάθηση, καθόσον δεν

μπορεί να κοπιάζει και να βασανίζεται για κάτι που αγαπά, όταν η ψυχή του

πραγματικά τη μάθηση ζητά.

Ακόμα κι αν δεν μπορεί να αφομοιώνει  και να συγκρατεί στη μνήμη του

αυτά που μαθαίνει, διότι τότε θα είναι αδειανός από επιστήμη.

Μια τέτοια φύση, με το ελάττωμα της λήθης, δεν μπορεί ποτέ να κριθεί άξια

και να καταταχθεί ανάμεσα στους επαρκείς φιλοσόφους, αλλά αυτή η φύση

πρέπει να είναι μνημονική.

Ο Πλάτων καταδεικνύει ορισμένα σημεία τα οποία δείχνουν από την νεαρή

ακόμα ηλικία την κλίση κάποιας φιλοσοφικής φύσης, η οποία αργότερα θα εξε-

λιχθεί στον αληθινό φιλόσοφο.

Αυτά τα σημεία αφορούν κατ’ αρχάς το ήθος, την φιλομάθεια, αλλά και την

ικανότητα της νεαρής προσωπικότητας προς μάθηση.

Όσον αφορά για την ικανότητα της μάθησης πρωταρχικό πνευματικό

προσόν θεωρεί την μνήμη, μια μνήμη όμως η οποία έχει προκύψει από την

κριτική αφομοίωση του μαθήματος και η οποία δύναται επί πλέον, μέσα από

αυτή την αφομοίωση, η μνήμη να είναι παραγωγική φιλοσοφικής δημιουρ-

γίας, ώστε να μπορεί να καταταγεί στους επαρκείς φιλοσόφους.

Και ασφαλώς με την φράση του ο Πλάτων περί μνημονικής φύσης, δεν πρέ-

πει να θεωρεί αυτούς, οι οποίοι απλώς απομνημονεύουν την μάθηση χωρίς την

κριτική αφομοίωση, οπότε τέτοια μάθηση γρήγορα λησμονείται και επομένως
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ουδεμία σχέση έχει αυτή με την φιλοσοφική φύση.

Τέλος το μεγάλο ενδιαφέρον για την ομορφιά της μάθησης, το οποίον χα-

ρακτηρίζει την φιλοσοφική φύση, αποκαλύπτει ότι αυτή ταυτοχρόνως είναι

προικισμένη και με την χάρη του μέτρου.

Επειδή δε κατά τον Πλάτωνα το μέτρον συνταυτίζεται με την αλήθεια,

ακόμα και αυτή η ικανότητα της εμμετρίας επιτρέπει στην διάνοια του φιλο-

σόφου να έρχεται σε επαφή με την ουσία των πραγμάτων.

Η αλήθεια και επομένως η ουσία των πραγμάτων κατά τον Πλάτωνα είναι

στην εμμετρία αυτών και όχι στην έλλειψή τους και στην υπερβολή τους,

αρχή την οποίαν επανέλαβε και ο μαθητής του ο Αριστοτέλης.

Ανακεφαλαιώνοντας ο Πλάτωνας τα χαρίσματα του φιλοσόφου αποφαν-

τικά θα πει, ότι ο άνθρωπος αυτός, που από τη φύση του είναι προικισμένος

με μνήμη, με ευμάθεια, με μεγαλοπρέπεια, με χάρη, με φιλία και συγγένεια

προς την αλήθεια, την δικαιοσύνη, την ανδρεία και την σωφροσύνη και εφό-

σον ακόμα τελειοποιηθεί με την επίδραση της παιδείας και την ωρίμανση

της ηλικίας, είναι άξιος αποκλειστικά στα χέρια αυτού του φιλοσόφου να πα-

ραδοθεί η αρχή της πόλης.

Και είναι άξιος, σε τελευταία επί πλέον ανάλυση, διότι η αρχή της πόλης

είναι το όμοιον προς τον φιλόσοφο και προς την οποία αρχή απόλυτα και φι-

λικά ταιριάζουν τα χαρίσματά του.

Εξ αιτίας αυτών των χαρισμάτων, η ίδια η πόλη πρέπει να παραδίδει την

αρχή της στον φιλόσοφο, χάριν της ευδαιμονίας του συνόλου των πολιτών της.

Η παράδοση δε της αρχής της πόλης στον φιλόσοφο βασιλιά, αποκαλύ-

πτει συγχρόνως και την βαθειά δημοκρατική συνείδηση του Πλάτωνα, ο

οποίος την πρότασή του θέτει υπό την κρίση των πολιτών της πόλης, χωρίς

βέβαια να διευκρινίζει τρόπον της εκλογής του και την διάρκεια διακυβέρνη-

σης της πόλης.

Η δε κατονομασία των χαρισμάτων δεν καταδεικνύουν μόνον τον φιλό-

σοφο, αλλά δείχνουν και τα προσόντα τα οποία πρέπει να έχει ο άρχοντας της

πόλης, ως επίσης και κάθε ηγέτης, προκειμένου ν’ ανταποκρίνεται στα υψηλά

αρχηγικά του καθήκοντα και τα οποία προσόντα ισχύουν και σήμερα για την

επιλογή και την παιδεία των ηγετών.

Επομένως ο Πλάτων δεν επιβάλλει τον φιλόσοφο βασιλιά, αλλά θέτει αυτόν

υπό την κρίση των πολιτών της πόλης, αφού κατονομάζει τα προσόντα που πρέ-

πει να έχει, προκειμένου να βοηθήσει στην ορθή επιλογή τους.

Άρα εσφαλμένα και απ’ αυτή την πρώτη ένδειξη, ο Καρλ Πόπερ κατατάσ-

σει τον Πλάτωνα στην ίδια θέση με τον Μαρξ, όπως λεπτομερέστερα θα εκτε-

θούν τα πράγματα στην συνέχεια του παρόντος κειμένου
26

.
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β.  Ο Άλλος «Φιλόσοφος»

Στην έκθεση αυτών των χαρισμάτων τα οποία ο Πλάτων κατονομάζει για

τον φιλόσοφο, δέχεται σοβαρές ενστάσεις από τους συνομιλητές του, ότι δια-

φορετική είναι η εικόνα τους στην κοινή γνώμη.

Οι περισσότεροι λένε ότι αφοσιώνονται τόσο πολύ στην φιλοσοφία, ώστε

γίνονται ολοκληρωτικά παράξενοι για να μην πούμε και ασθενείς.

Αλλά και όσοι από τους φιλοσόφους έχουν τα προτερήματα, τα οποία από

τον Πλάτωνα περιγράφονται, εξαιτίας της φιλοσοφικής τους ενασχόλησης πα-

θαίνουν το ατύχημα να γίνονται άχρηστοι στην πολιτική.

Όσο κι αν θα προσπαθήσει στην συνέχεια ο Πλάτων ν’ ανατρέψει αυτή την

αντίληψη της κοινής γνώμης για τους φιλοσόφους, δεν παύουν αυτές οι ενστά-

σεις να εκφράζουν κάποια πραγματικότητα για την αφοσίωση αυτών στην φι-

λοσοφία και ως εξ αυτής την αχρηστία τους στην πολιτική.

Άρα ο Πλάτων πρέπει να είχε κατά νου, κάποιον άλλον τύπο φιλοσόφου,

πέραν των περιπτώσεων, για τις οποίες διατυπώθηκαν οι ενστάσεις και ο

οποίος προφανώς πρέπει να συνδυάζει την σοφία μαζί με την διοικητική εμ-

πειρία.

Έτσι μπορεί να εξηγηθεί ο θαυμασμός του για τους αδελφούς Ευθύδημο

και Διονυσόδωρο, οι οποίοι έμπειροι στην διοικητική και πολεμική τέχνη, κα-

ταξιώθηκαν και στη φιλοσοφία.

Αυτής της μορφής φιλοσόφων κατέστησε τους φύλακες, ώστε από τον φι-

λόσοφο στρατηγό να προτείνει τον φιλόσοφο βασιλιά ως άρχοντα της πόλης.

Με άλλα λόγια ο Πλάτων δεν θέλει τον φιλόσοφο αποκομμένον από την

κοινωνία, αλλά μέσα στην πραγματικότητα αυτής και μάλιστα να είναι σε θέση

να διοικεί αυτή την κοινωνία.

Τελικά, κατά τον Πλάτωνα, το πρότυπο του φιλοσόφου, επομένως και του

άρχοντα πρέπει να είναι εμβαπτισμένο μέσα στην σύνθεση των εν πολλοίς αν-

τιφατικών αρετών: της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και της

ανδρείας.

Επί πλέον όμως της παραπάνω ερμηνείας, από τους συνομιλητές του δια-

τυπώνεται το ερώτημα:

Πώς μπορεί να σταθεί η πρόταση που βεβαιώνει ότι οι πόλεις μπορούν να

σωθούν από τα κακά τους (φράσεις οι οποίες δηλώνουν ότι η πρόταση του Πλά-

τωνα για τον φιλόσοφο άρχοντα αναφέρετο σε δύσκολη κατάσταση στην οποία

βρισκόταν η πόλη), όταν πάρουν την αρχή μέσα στις πόλεις οι φιλόσοφοι, εφό-

σον αυτοί θεωρούνται στην πραγματικότητα στην κοινή γνώμη ότι είναι άχρη-

στοι;
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Η απάντηση δίδεται από τον ίδιο τον Πλάτωνα με το παράδειγμα – μια υπέ-

ροχη τεχνική στην οποία συνήθως καταφεύγει για να γίνεται περισσότερον κα-

τανοητός – του κοντόφθαλμου στην φύση και σε γνώσεις πλοιοκτήτη και των

ναυτών του πλοίου, οι οποίοι, χωρίς να έχουν κάποια γνώση ναυτικής, θεωρούν

τους εαυτούς τους ικανούς για να κυβερνήσουν το πλοίο, γεγονός το οποίον

και επιτυγχάνουν με δολιότητες και βία.

Αυτοί οι ναύτες επαινούν και θεωρούν επιδέξιο κυβερνήτη και ειδήμονα

εκείνον που ξέρει απλώς να δημαγωγεί και να καταλαμβάνει την αρχή με εξα-

πάτηση ή με την βία και, όποιος δεν είναι τέτοιος, αυτόν κατακρίνουν ως

άχρηστο.

Και αυτό συμβαίνει διότι η άγνοια αυτών των ανθρώπων δεν τους επιτρέ-

πει να φαντασθούν στην διακυβέρνηση του πλοίου έναν κυβερνήτη ο οποίος

επιμελώς έχει σπουδάσει αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό και όχι για τον

τρόπο κατάκτησης της αρχής, ο οποίος μάλιστα είναι ασυμβίβαστος προς την

κυβερνητική επιστήμη.

Επομένως, αφού αυτά συμβαίνουν μέσα στα καράβια, είναι δυνατόν το

πλήρωμα να θεωρεί τον αληθινό κυβερνήτη ως άχρηστο.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την κοινή γνώμη έναντι των αληθινών φι-

λοσόφων οι οποίοι, είναι συγχρόνως φιλόσοφοι αλλά και άξιοι κυβερνήτες. 

Άλλο ένα παράδειγμα του Πλάτωνα με διαχρονική προβολή, το οποίον θα

μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι ισχύει και σήμερα με τους πολιτικούς

μας, οι οποίοι έχουν εθίσει την κοινή γνώμη στον εντυπωσιασμό και στην δη-

μαγωγία και όχι στην ουσία και στην αλήθεια.

Αυτοί όμως οι αληθινοί φιλόσοφοι, δεν επιδιώκουν μέσα στην πόλη τιμές

και δημαγωγίες, ώστε να πείσουν την κοινή γνώμη για την χρησιμότητά τους,

διότι ενδιαφέρονται μόνον για την αλήθεια και υπεύθυνοι για την αχρηστία

τους είναι εκείνοι που δεν τους χρησιμοποιούν εκλέγοντάς τους για το καλό

της πόλης και επομένως η αχρηστία τους δεν έχει καμία σχέση με την πραγμα-

τικότητα αυτών των εξαίρετων φιλοσόφων. 

Είναι αφύσικο πράγμα ο κυβερνήτης να παρακαλεί τους ναύτες να τον κά-

νουν αρχηγό τους, ούτε και ο άρχοντας, εάν πραγματικά έχει κάποια αξία, πα-

ρακαλεί τους πολίτες του να τεθούν κάτω από την διοίκησή του, διότι φυσικό

είναι η διακυβέρνησή τους να γίνεται με την θέληση της κοινής γνώμης των πο-

λιτών. 

Επομένως συμπεραίνεται ότι όλα αυτά που λέγονται περί αχρηστίας των

φιλοσόφων αποτελούν διαβολές αυτών που ασχολούνται με τις φιλοσοφικές

μελέτες και θεωρούνται μεν φιλοσοφούντες, πλην όμως δεν μπόρεσαν να φθά-

σουν ουσιαστικά στο χώρο του αληθινού φιλοσόφου. 
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Οι παραπάνω σκέψεις του Πλάτωνα εκπέμπουν ορισμένα μηνύματα, όπως

αυτό περί της βαθειάς δημοκρατικής συνείδησης αυτού του ιδίου, εφόσον

θέτει το θέμα ότι οι αρχόμενοι πρέπει να πηγαίνουν ζητώντας τον αληθινό φι-

λόσοφο, ώστε να του αναθέσουν την αρχή για το καλό της πόλης.

Επίσης μέσα απ’ αυτές τις σκέψεις του διαπιστώνεται και το μεγάλο συνει-

δησιακό χάσμα, το οποίον υπάρχει μεταξύ κοινής γνώμης και του αληθινού φι-

λοσόφου.

Τούτο έχει ως συνέπεια να εγείρεται θέμα επικοινωνίας μεταξύ φιλοσόφου

και κοινής γνώμης.

Αλλά συγχρόνως αυτό το χάσμα επιτρέπει να εγερθεί και το ερώτημα: Πώς

είναι δυνατόν η κοινή γνώμη να γνωρίσει και να καλέσει ως σωτήρα της πόλης

αυτόν που είναι ο αληθινός φιλόσοφος;

Βέβαια η απάντηση δεν παρέχεται από τον Πλάτωνα στον παρόντα χώρο

έκθεσης των σκέψεών του, πλην όμως δίδεται από τον μύθο του σπηλαίου.

Σύμφωνα με τον οποίο ο πεφωτισμένος δεσμώτης πρέπει να κατέρχεται

και πάλιν στο σπήλαιο, προκειμένου να διαφωτίσει τους άλλοτε συνδεσμώτες

του.

Και εδώ πρέπει να θεωρηθεί ότι ο αληθινός φιλόσοφος κατέρχεται προς

το επίπεδο της κοινής γνώμης, όχι ασφαλώς παρακαλώντας για την κατάληψη

της αρχής της πόλης, αλλά προκειμένου να μορφώσει αυτή για την ουσιαστική

αλήθεια και για το πραγματικό καλό της πόλης και ασφαλώς μη δημαγωγώντας

την κοινή γνώμη. 

Είναι καθήκον κάθε κυβερνήτη να μορφώνει και να μην δημαγωγεί την

κοινή γνώμη διότι έτσι διευρύνονται οι συνειδήσεις των ναυτών και του πλη-

ρώματος του καραβιού, του παραδείγματος του Πλάτωνος, αλλά έτσι επίσης

εξασφαλίζεται και η δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας με τους πολίτες.

Αφού ερευνήθηκε και απαντήθηκε η πεπλανημένη γνώμη του κόσμου για

τον αληθινό φιλόσοφο, έρχεται η σειρά ν’ αναπτυχθεί και η περίπτωση της δια-

στροφής αυτής της χαρισματικής φιλοσοφικής φύσης.

Καθόσον πολύ λίγες φορές ξεφυτρώνει και ακόμα πιο λίγες ευδοκιμεί μια

τέτοια φύση φτιαγμένη για να έχει όλα τα προσόντα που περιγράψαμε, προ-

κειμένου να γίνει ο τέλειος φιλόσοφος.

Υπάρχει όντως κίνδυνος οι αρετές του φιλοσόφου να καταποντισθούν από

τους πειρασμούς των άλλων αγαθών, του κάλλους, του πλούτου, της σωματικής

ρώμης και της προέλευσής του από μεγάλη οικογένεια. 

Ακόμα μπορεί να συμβεί ευφυέστατες ψυχές, αν τους τύχει κακή παιδαγώ-

γηση, να γίνουν πρώτες σε κακία και σ’ εγκλήματα, καθόσον αυτές οι ψυχές

εκτός από την σοφία, έχουν και την ορμή της ανδρείας, τα οποία προσόντα με
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την κακή παιδαγώγηση διοχετεύουν αυτές προς την εγκληματικότητα.

Ενώ μια φύση χωρίς σθένος, δεν θα γινόταν ποτέ αφορμή για μεγάλες

πράξεις είτε αγαθές, είτε κακές.

Ως κύριους υπεύθυνους αυτής της παραμόρφωσης της διάπλασης της φιλο-

σοφικής ψυχής ο Πλάτων θεωρεί τους Σοφιστές, οι οποίοι διαμορφώνουν στην

εντέλεια όπως θέλουν νέους και γέροντες, άνδρες και γυναίκες και γενικά ολό-

κληρο τον λαό, ο οποίος ανάλογα επαινεί και ψέγει σύμφωνα με τις θέσεις των

Σοφιστών.

Μέσα σ’ ένα τέτοιο σοφιστικό κλίμα είναι δυνατόν η νεαρή φιλοσοφική

ψυχή  ν’ ακούσει τον αληθή λόγο  και να μη  γίνει  ένας από δαύτους, όταν μά-

λιστα επιβάλλουν την γνώμη τους με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, με χρη-

ματικές ποινές, ακόμα και με την θανατική ποινή;

Λόγια του Πλάτωνα που δείχνουν ότι οι σοφιστές είχαν και κάποια σχέση

με την πολιτική εξουσία, η οποία προφανώς εξυπηρετείτο στους σκοπούς της

από την διδασκαλία των σοφιστών και οπωσδήποτε θα εξυπηρετούσε πολιτικές

απ’ αυτές τις οποίες ο Πλάτων κατακρίνει.

Επίκεντρο δε της διδασκαλίας τους ήταν, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ότι

ονομάζουν αγαθά αυτά που φέρουν χαρά και κακά αυτά που προκαλούν λύπη.

Επίσης ότι τις ενστικτώδεις ορμές ταύτιζαν με τις έννοιες του καλού και

του δικαίου, χωρίς κάποια διαβάθμιση αυτών.

Ακόμα συνιστούσαν ότι αποτελεί αναγκαιότητα για το άτομο να σχετίζεται

ή και να ταυτίζεται ακόμα τεχνικά ή πολιτικά με την κοινωνία.

Διδασκαλίες οι οποίες δείχνουν κατ’ αρχάς τον σεβασμό των Σοφιστών

προς τη φύση του ανθρώπου, αλλά και τη σχετικότητα με την οποία αυτή δια-

μορφώνεται.

Ένας σεβασμός προς την φύση, ο οποίος δεν έχει τον δεοντολογικό χα-

ρακτήρα του Πλάτωνα για τη διάπλασή της, άλλα έχει φυσικά κίνητρα˙ γι’

αυτό και η διαμάχη αυτού μαζί τους.

Η διδασκαλία τους ακόμα δείχνει να έχει έναν ψυχοθεραπευτικό χαρα-

κτήρα, ο οποίος σήμερα ως επί το πλείστον, εκφράζεται από την σχολή των

συμπεριφοριστών.

Με αυτές τις συνθήκες –διερωτάται ο Πλάτων– στις οποίες κυριαρχεί ο

πολιτικάντικος λόγος των Σοφιστών, είναι δυνατόν ο λαός να θελήσει ν’ ακού-

σει τον καθαυτό καθαρό λόγο για τα πράγματα που διακηρύσσουν οι αληθινοί

φιλόσοφοι, οι φρόνιμοι επιστήμονες;

Οι οποίοι είναι επόμενο να κατηγορούνται ως άχρηστοι για την πολιτική

από τον λαό, διότι η συνείδησή του έχει καταληφθεί από τον σοφιστικό λόγο.

Ο Πλάτων εξακολουθεί να εκθέτει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι
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δυνατόν να διαστραφεί μια φιλοσοφική φύση και μια τέτοια επί πλέον θεωρεί-

ται η αλαζονεία που θα καταλάβει την ψυχή του φιλοσόφου.

Η μεγάλη αναγνώριση των προσόντων της ευμάθειας, της μνήμης, της αν-

δρείας, της μεγαλοπρέπειας κι αν μάλιστα συμπέσουν με τα σωματικά του χα-

ρίσματα και της καταγωγής του από πλούσια και ευγενική οικογένεια, όταν

δηλαδή είναι ένα άτομο προικισμένο σε ψυχή και σώμα (το οποίον ήταν και

το πρότυπο του αληθινού φιλοσόφου κατά Πλάτωνα), έχουν ως αποτέλεσμα

να γίνει υπερβολικά αλαζονικός ως προς το φρόνημά του και έτσι ν’ απομα-

κρυνθεί από τις ορθές θέσεις του αληθινού φιλοσόφου.

Ανακεφαλαιώνοντας ο Πλάτων τον άλλο «φιλόσοφο», λέει ότι τα ίδια συ-

στατικά που αποτελούν την φύση του φιλοσόφου, όταν πέσουν σε ασθενικό πε-

ριβάλλον διαπαιδαγώγησης, γίνονται αφορμή κατά κάποιο τρόπο να εκτραπεί

από τον προορισμό της η φιλοσοφική φύση.

Αναγνωρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον ο Πλάτων την σημαντική δύναμη

του περιβάλλοντος επάνω στην φύση του ανθρώπου, καταλήγει να αποφανθεί

ότι από μια τέτοια φιλοσοφική φύση βγαίνουν άτομα τόσο με τα βαρύτατα

κακουργήματα όσο και με τα μέγιστα αγαθά στην κοινωνία.

Γεγονός το οποίον αποδέχεται και η σύγχρονη ψυχολογία αναγνωρίζοντας

τον «γονότυπο» ως φυσικό χαρακτήρα και τον «επίκτητο», αυτόν ο οποίος απο-

κτάται από το κοινωνικό περιβάλλον και τον οποίον τόσο ο Πλάτων, όσο και

ο Αριστοτέλης ονομάζουν «δεύτερη φύση».

Κλείνοντας τελικά ο Πλάτων το κεφάλαιο για την άσχημη εντύπωση που

οι φιλόσοφοι αφήνουν στον κόσμο, δηλώνει ότι όλες αυτές οι διεστραμμένες

φιλοσοφικές φύσεις είναι η αιτία που χλευάζεται ειδικά από την κοινή γνώμη

η φιλοσοφία στο σύνολό της
27

.

γ.  Ευδοκίμηση του Φιλοσόφου.

Βέβαια ποιος είναι ο αληθινός φιλόσοφος, τον οποίο ο Πλάτων προτείνει

ως τον πλέον κατάλληλο για κυβερνήτη της πόλης, έχουν περιγραφεί τα χαρί-

σματά του, τα οποία εάν κατορθώσει και διασώσει μέσα απ’ αυτούς τους πει-

ρασμούς των διαφθορέων που γύρω του υπάρχουν, θ’ αποτελεί μοναδικό άθλο

ανάμεσα σ’ αυτόν τον όχλο τον τρελό.

Μη μπορώντας να κάνει τίποτε άλλο, αντλεί δυνάμεις και ηθικό από τον

ίδιο τον εαυτό του, ώστε να μείνει αμόλυντος από τις αδικίες και τ’ ανόσια

έργα αυτού του μολυσμένου από την ανομία κόσμου, ανάμεσα στον οποίον

και αυτός υπάρχει με την ελπίδα της λύτρωσής του.

Μία περιγραφή από τον Πλάτωνα κοινωνίας που βρίσκεται στην ανομία

και στην παρακμή γενικά, η οποία ιστορικά πρέπει να έχει κύκλους και κατά
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τους οποίους χλευάζονται οι δίκαιοι και οι ενάρετοι άνθρωποι.

Σημαντική πράξη αποτελεί αυτή η αντοχή του αληθινού φιλοσόφου να δια-

σωθεί ανάμεσα σ’ αυτόν τον μολυσμένο κόσμο, ενώ θα μπορούσε να πράξει

σημαντικότατα έργα, εάν τύχαινε σε μια πολιτική κοινότητα αντάξια του δικού

του ήθους.

Διότι σε μια τέτοια πολιτική κοινότητα η δύναμή του θα γινόταν μεγαλύ-

τερη, σώζοντας τον εαυτόν του και την κοινότητα από τον όλεθρο.

Όλες αυτές οι παραπάνω σκέψεις περί της ποιότητας της πολιτικής κοινό-

τητας από τον Πλάτωνα, επιβεβαιώνουν την συνέπειά του για όσα ο ίδιος πρε-

σβεύει, ότι το πολίτευμα μιας πόλης αντανακλάται και στους πολίτες.

Έτσι όταν οι άνθρωποι που κατέχουν την εξουσία είναι διεφθαρμένοι, η

νόσος τους απλώνεται και στην πλειονότητα των πολιτών, με αποτέλεσμα

όλη η πολιτική κοινότητα να νοσεί, περιγράφοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον και

την άθλια πολιτική κατάσταση που επικρατούσε την εποχή εκείνη της πρότασής

του για τον φιλόσοφο βασιλιά.

Η ευδοκίμηση όμως του αληθινού φιλοσόφου στην αντάξια προς αυτόν πο-

λιτική κοινότητα, αναδεικνύει και τους άλλους συντελεστές οι οποίοι πρέπει

να συμπράξουν με την προσωπικότητα του φιλοσόφου, προκειμένου και αυτός

να φανεί ευεργετικός για την πόλη.

Αυτοί οι άλλοι συντελεστές, οι οποίοι συνθέτουν την κατάλληλη για τον φι-

λόσοφο πολιτική κοινότητα είναι, ο θεσμός της μοναρχίας, αλλά και μία καλ-

λιεργημένη κοινωνία, η οποία θα μπορεί ν’ αντιλαμβάνεται και ν’ αποδέχεται

τις αποφάσεις του φιλόσοφου βασιλιά για το καλό της πόλης και μόνον.

Μέσα απ’ αυτές τις σκέψεις του Πλάτωνα, περί της κατάλληλης πολιτικής

κοινότητας προς την προσωπικότητα του φιλοσόφου κυβερνήτη, αναδεικνύεται

μεν ο διπολισμός της κυβερνητικής σε άρχοντες και αρχόμενους, αλλά συγχρό-

νως αναδεικνύει και την αναγκαιότητα της ομοίας κατά κάποιον τρόπον ποι-

ότητας των δύο πόλων, προκειμένου η πολιτεία να λειτουργεί ομαλά και

προοδευτικά.

Και ακριβώς εδώ στην ικανότητα και στην τέχνη του πολιτικού ηγέτη έγ-

κειται ο κατάλληλος χειρισμός αυτών των δύο πόλων, ώστε να επιτυγχάνεται

ο σκοπός της ευδαιμονίας της πόλης.

Στην συνέχεια του διαλόγου εύλογα τίθεται το ερώτημα στον Πλάτωνα,

ποια είναι εκείνη η πολιτική κοινότητα, η οποία ταιριάζει στον φιλόσοφο βα-

σιλιά;

Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει.

Μετά απ’ αυτή την απάντηση διατυπώνεται ένα δεύτερο ερώτημα, πως είναι

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η φιλοσοφία για να σώσει την πόλη από τον όλε-
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θρο;

Διότι το έργο είναι πολύ δύσκολο και όλες οι μεγάλες προσπάθειες είναι

ανοιχτές σε πιθανότητες σφαλμάτων.

Η απάντηση δίδεται άμεσα.

Η σωτηρία της πόλης αρχίζει από την παιδεία και την αγωγή που θα δεχ-

θεί η φιλοσοφική φύση από την παιδική ηλικία σταδιακά μέχρι της ωριμό-

τητάς της. 

Ασφαλώς δεν μπορούσε να είναι διαφορετική η απάντηση από τον Πλά-

τωνα, εφόσον είδαμε πόση σημαντική θεωρούσε την επίδραση του κοινωνικού

περιβάλλοντος για την ομαλή ανάπτυξη της φιλοσοφικής φύσης.

Αλλά και για έναν ακόμα ουσιαστικό λόγο, διότι για μια τέτοια εκτεταμένη

στην κοινωνία διαφθορά, όσα κατασταλτικά μέτρα κι αν λάβει ο κυβερνήτης,

το κακό δεν ξεριζώνεται.

Η ριζική θεραπεία της εκτεταμένης διαφθοράς της κοινωνίας, δύναται

να επιτευχθεί μόνον από την χρηστή παιδεία και αγωγή των νέων γενιών, οι

οποίες με την πορεία του χρόνου θα αναμορφώσουν το σύνολο της κοινωνίας

σ’ ένα μόνιμο και υγιές ήθος αυτής.

Αλλά όση άριστη παιδεία κι αν δεχθεί ο φιλόσοφος, είναι γεγονός, ότι με

την ανάληψη της ευθύνης διακυβέρνησης της πόλης, θα συναντήσει πολλές δυ-

σκολίες, διότι ο λαός είχε μάθει στην αναρχία και δεν ήταν εξοικειωμένος σε

μια οργανωμένη πολιτεία σύμφωνα με τις αρετές του φιλοσόφου. 

Γι’ αυτό τον λόγο η πρώτη του μέριμνα είναι ν’ αλλάξει ευνοϊκά την κοινή

γνώμη για την άριστη πολιτεία, στην οποία ο φιλόσοφος αποβλέπει να δημι-

ουργήσει χάριν της ευδαιμονίας αυτών των ιδίων των πολιτών.

Για την επιτυχία αυτού του σκοπού απαραίτητα εργαλεία είναι ασφαλώς

οι επιστημονικές του γνώσεις, ως επίσης και η τέχνη εφαρμογής αυτών στην

πράξη, αφού ο ίδιος, κατά κύριο λόγο, θ’ αποτελεί άριστο παράδειγμα συμπε-

ριφοράς γι’ αυτά τα οποία περί σωφροσύνης, δικαιοσύνης, και των άλλων αρε-

τών τους άλλους διδάσκει.

Ασφαλώς είναι υποχρέωση, αλλά συγχρόνως και δημοκρατική επιταγή σε

κάθε πολιτικό αρχηγό, να παρουσιάζει ενώπιον του λαού το πρόγραμμα και

τους σκοπούς της πολιτικής του, τα οποία πρέπει να εφαρμόζει με επιστημονική

συνέπεια, δίδοντας ο ίδιος το παράδειγμα άριστης συμπεριφοράς, όταν ο λαός

φέρει αυτόν στην εξουσία. 

Εξακολουθούν όμως τα ερωτήματα εάν ο Πλάτων φέρει στην εξουσία της

πόλης τον φιλόσοφο με την θέληση ή όχι του λαού και επί πλέον ποια είναι η

διάρκεια της διακυβέρνησης της πόλης;

Όσον αφορά για τον τρόπον ανάληψης της εξουσίας της πόλης, πάλιν ο
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Πλάτων είναι ασαφής, κάνοντας λόγο, χωρίς κάποια συγκεκριμένη περιγραφή.

Μάλλον πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο, όπως είδαμε προηγουμένως, ότι

η εξουσία στον φιλόσοφο παραδίδεται από την ίδια την πόλη στον πλέον κα-

τάλληλο φιλόσοφο στρατηγό.

Η δε διάρκεια της διακυβέρνησης της πόλης τουλάχιστον πρέπει να θεω-

ρηθεί ότι δεν είναι ούτε ισόβια, ούτε κληρονομική, διότι από τον ίδιο τον Πλά-

τωνα δηλώνεται:

«Όταν πλέον εξαντλείται η σωματική δύναμη και δεν αρκεί για στρατιωτι-

κές και πολιτικές δραστηριότητες, τότε η ψυχή τους πρέπει να είναι γαλήνια

και να μην εμπλέκονται  σε σοβαρές δουλειές, προκειμένου να είναι ευδαίμο-

νες στην παρούσα και στην μεταθανάτια ζωή», εννοώντας προφανώς τους φύ-

λακες - στρατηγούς μετά τη θητεία τους ως άρχοντες της πόλης.

Συνεχίζοντας ο Πλάτων να εκθέτει τις πρωταρχικές ενέργειες του φιλοσό-

φου με την ανάληψη της διοίκησης της πόλης, ως μία απ’ αυτές θεωρεί και την

κάθαρση της πολιτείας από τους διεφθαρμένους πολίτες της.

Μετά δε απ’ αυτόν τον καθαρμό θ’ αρχίζει να κτίζεται η νέα πολιτεία, συν-

τάσσοντας νέους νόμους, σύμφωνα με την φιλοσοφική επιστήμη και την αρετή.

Με την αναγκαία προϋπόθεση αυτοί να διορθώνονται και να βελτιώνονται,

ώστε να εξυπηρετούν, όσο το δυνατόν, τελειότερα το σύνολο της κοινωνίας.

Διότι όλες αυτές οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις, όσον και αν άριστα σχεδιά-

σθηκαν από τους φιλόσοφους άρχοντες, στην πρακτική τους παρουσιάζουν δυ-

σκολίες, χωρίς βέβαια ν’ αποκλείεται και η ομαλή εφαρμογή τους.

Είναι οι δυσκολίες τις οποίες παρουσιάζει γενικά η απόσταση της θεωρίας

από την πράξη και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αλλαγή νομοθεσίας που

αφορά τους θεσμούς της λειτουργίας μιας πολιτείας, όπως αυτή του φιλοσόφου

βασιλιά, την οποίαν ο Πλάτων ανοικοδομεί, επιφέροντας τις αναγκαίες μεταρ-

ρυθμίσεις για την ανόρθωσή της από την αναρχία και την διαφθορά, τα οποία

ήταν κυρίαρχα στην πόλη.

Αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν συνδυασμό σοφίας και δύναμης

–κατ’ εξοχήν γνωρίσματα του φιλόσοφου στρατηγού– τα οποία, κατά τον Πλά-

τωνα εκφράζονται με τον φιλόσοφο βασιλιά.

Χρειάζεται αυτός ο συνδυασμός σοφίας και δύναμης, διότι έτσι μπορεί να

επιτευχθεί ο σκοπός των μεταρρυθμίσεων, ο οποίος είναι επ’ «ωφέλεια» μόνο

του κοινωνικού συνόλου και για τον οποίο η κοινή γνώμη πρέπει να πεισθεί

αλλά και να συνεργήσει.

Αυτός είναι και βασικός κανόνας οποιασδήποτε ηγεσίας, όπως απέδειξαν

σύγχρονες  έρευνες  γι’ αυτή,  καθόσον  ακραίες  καταστάσεις λαϊκισμού κα-

ταλήγουν σε αναρχία, ενώ ακραία κατάσταση δυναμισμού καταλήγει σε απο-
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λυταρχισμό.

Επίσης αυτή ανασύνταξη των νόμων επιτρέπει να εκτιμήσουμε ότι ο φιλό-

σοφος βασιλιάς του Πλάτωνα σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία και επομένως

μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι αυτός αποφασίζει μόνον γι’ αυτές τις

δύσκολες περιπτώσεις που ο σχεδιασμός των νόμων δεν έχει προβλέψει, όπως

δηλώνεται έμμεσα κατά την σύλληψη του σοφιστή, η οποία γίνεται κατά εντο-

λήν του «βασιλικού λόγου».

Με αυτά τα εξωτερικά χαρίσματα του φιλοσόφου, ο Πλάτων διατυπώνει

την περίφημη πρότασή του. 

Είτε οι βασιλείς να είναι φιλόσοφοι ή οι φιλόσοφοι να γίνουν βασιλείς. 

Αυτό θα ήταν το τέλειο για την πόλη
28

.

Μία πρόταση του Πλάτωνα για τον φιλόσοφο βασιλιά, στην προσωπικότητα

του οποίου συμβολίζονται οι αντιφατικές αρετές της δύναμης και της σοφίας,

ως αναγκαίας προϋπόθεσης ώθησης των πραγμάτων προς την εξέλιξη και την

πρόοδο, ως επίσης αναγκαίας για την καθοδήγηση αυτών των πραγμάτων της

πόλης προς την ορθή κατεύθυνση του σκοπού της ευδαιμονίας όλων των πο-

λιτών.

Ανάγκη επίσης είναι μεταξύ αυτών των αρετών να παρεμβάλλονται συμ-

πληρωματικά και οι άλλες θεμελιώδεις κατά Πλάτωνα αρετές, της σωφροσύνης

και της δικαιοσύνης με τις οποίες πρέπει ο φιλόσοφος άρχοντας να κοσμείται,

ώστε αυτές να κρατούν την δύναμη και την σοφία σε αρμονική και δημιουργική

συνεργασία μεταξύ τους χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να περιπέσουν σε ακραίες

καταστάσεις.

Εξάλλου, με αυτό το πνεύμα της αρμονικής ενότητας των αντιθέτων, ο Ηρά-

κλειτος από τον φυσικό κόσμο μεταφέρει και ως ανθρωπολογικό νόμο, με την

συγκεκριμένη εκπροσώπηση αυτής της ίδιας δυϊκής φύσης του Διός, ο οποίος

υπάρχει ως ένα απόλυτο με τ’ όνομα του Ζηνός, του οποίου η απόφαση είναι

νόμος, στον οποίον πρέπει οι πολίτες να υπακούουν.

Κάπως έτσι δύναται να ερμηνευθεί και η πρόταση του Πλάτωνα για τον

φιλόσοφο  βασιλιά, ως προσωποποιημένη ενσάρκωση της ηθικής και της πολι-

τικής, της οποίας η αρετή της δύναμης λυτρώνεται με την προσφορά της στο

κοινωνικό σύνολο.

Είναι φανερό ότι ο Πλάτων πραγματικά υποστηρίζει την δυνατότητα ενό-

τητας των τεσσάρων κατ’ αυτών θεμελιωδών αρετών της φρόνησης, της σω-

φροσύνης, της δικαιοσύνης και της ανδρείας στην αυτή προσωπικότητα, αν και

αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους ως ανθρώπινα γνωρίσματα συμπεριφο-

ράς.

Αλλά αυτή η ενότητα των διαφοροποιημένων αρετών στην αυτή προσω-
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πικότητα επιτυγχάνεται μόνον μέσα από την υπέρβαση των διαφορών τους,

την οποία, μόνο ο φιλόσοφος μπορεί να επιτύχει.

Γι’ αυτό τον λόγο τον προτείνει ως άρχοντα της πόλης, ώστε με την αυτο-

πειθαρχία της δύναμής του στην σοφία της επιστήμης του, να θεαθεί και των

άλλων αρετών, φέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπον την ευδαιμονία και στους πο-

λίτες.

Καιρός όμως είναι να γνωρίσουμε πως αυτή η πρότασή του για τον φιλό-

σοφο βασιλιά σχολιάζεται από τον μαθητή του τον Αριστοτέλη.

Αρχίζει τους σχολιασμούς του με την απορία, τι πρέπει να γίνει σ’ ένα τέ-

λειο πολίτευμα εάν παρουσιασθεί ένας μεγαλοευφυής και υπέροχος πολίτης,

όχι κατά τ’ άλλα αγαθά της ισχύος, του πλούτου και του πλήθους των πολι-

τικών του φίλων, αλλά κατά την αρετή;

Ασφαλώς δεν πρέπει να απομονωθεί και πολύ περισσότερον να εκδιωχθεί

από την πόλη, αλλά συγχρόνως δεν πρέπει ένας τέτοιος άξιος πολίτης να έχει

άλλους άρχοντες κατώτερους απ’ αυτόν, διότι αυτό θ’ αποτελούσε και θεϊκή

ασέβεια.

Δεν απομένει λοιπόν άλλη απάντηση παρά μόνον αυτή που φαίνεται και

φυσική, ότι οι πάντες πρέπει να υπακούουν ευχαρίστως σ’ έναν τέτοιο άνθρωπο

και, κατά τον Αριστοτέλη, αυτοί πρέπει να είναι ισόβιοι βασιλείς της πόλης.

Με αυτόν τον συλλογισμό ο Αριστοτέλης δείχνει να συμφωνεί μέχρις εδώ

με τον δάσκαλό του τον Πλάτωνα, καθόσον αφορά την πρότασή του για τον

υπερέχοντα φιλόσοφο βασιλιά, με την επιφύλαξη όμως εάν η πρότασή του εμ-

περιέχει και την ισόβια βασιλεία του.

Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις ο Αριστοτέλης επιβεβαιώνει την αποδοχή του

ότι η βασιλεία αποτελεί ένα από τα ορθά πολιτεύματα, αλλά στην συνέχεια των

σχολιασμών του έρχεται να εξετάσει το θέμα εάν συμφέρει να διοικηθεί η πόλη

από την βασιλεία ή από ένα άλλο πολίτευμα. 

Αυτό σημαίνει ότι αμφισβητεί την πρόταση του δασκάλου του.

Αλλά πριν από την κατ’ ευθείαν απάντηση κάνει μια ιστορική ανασκόπηση

των μορφών βασιλείας, αρχίζοντας απ’ αυτή των ομηρικών χρόνων, η οποία

ήταν στην αρχή με την θέληση των πολιτών και με ορισμένα δικαιώματα, δη-

λαδή ο βασιλιάς ήταν στρατηγός και δικαστής και ο μόνος αρμόδιος να τελεί

τις θρησκευτικές λατρείες.

Δεύτερο είδος είναι η βαρβαρική βασιλεία, η οποία χαρακτηρίζεται ως δε-

σποτική και είναι κληρονομική, σύμφωνα με τον νόμο, και τρίτο  η αιρετή τυ-

ραννίδα.

Τέταρτο είδος είναι η λακωνική βασιλεία, η οποία απλώς είναι στρατηγία

ισόβιος και κληρονομική.
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Τέλος, πέμπτο είδος βασιλείας είναι εκείνο, κατά το οποίον ένας και μόνον

είναι κυρίαρχος των πάντων. 

Αυτή η βασιλεία είναι παρόμοια με την απολυταρχική εξουσία του οικοδε-

σπότη, ενώ σε άλλα μέρη κυρίαρχος των δημοσίων πραγμάτων είναι το έθνος

ή η πολιτεία, κάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον ο Αριστοτέλης μία πρώτη προ-

βολή των δημοκρατικών του αντιλήψεων.

Μετά την ιστορική αυτή έκθεση των μορφών της βασιλείας και, αφού φά-

νηκαν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους, έρχεται και πάλι με δεδομένες

αυτές τις διαφορές, να διατυπώσει τα ερωτήματά του, τα οποία ασφαλώς και

εξυπηρετούν τον ερευνητικό πολιτικό προσανατολισμό του Αριστοτέλη.

Το πρώτο ερώτημα που διατυπώνεται είναι εάν συμφέρει στις πόλεις να

έχουν ισόβιον στρατηγό και, εάν ναι, αυτός να είναι κληρονομικός ή αιρετός;

Και δεύτερο, εάν συμφέρει επίσης ο ένας και μόνος να είναι απόλυτος κύ-

ριος των πάντων ή όχι;

Επίσης ένα άλλο που αφορά τη βασιλεία είναι: εάν συμφέρει να ’χει την

εξουσία ο άριστος άνδρας ή οι άριστοι νόμοι;

Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι συμφέρει να έχει την εξουσία ο βασιλιάς,

ισχυρίζονται ότι ο νόμος περιλαμβάνει γενικές διατάξεις και, συνεπώς, δεν

δύναται να προβλέπει όλες τις εκάστοτε περιπτώσεις.

Άρα δεν μπορεί ένα πολίτευμα να θεωρείται άριστο εάν στηρίζεται μόνον

στους γραπτούς νόμους και δεν υπάρχει ο βασιλιάς για ν’ αποφασίζει ορθότερα

για όλες αυτές τις εκάστοτε περιπτώσεις που οι νόμοι δεν προβλέπουν. 

Φωτογραφίζοντας και πάλιν με τον λόγο του αυτόν ο Αριστοτέλης τις θέ-

σεις του Πλάτωνα, ο οποίος αναθέτει στον φιλόσοφο βασιλιά αυτή την συμ-

πληρωματική προς τους νόμους αρμοδιότητα.

Διευκρινίζει όμως ο Αριστοτέλης ότι αυτές οι γενικές διατάξεις των νόμων

πρέπει ν’ αφορούν και τους κυβερνώντες, διότι καμία ψυχή δεν είναι απαλ-

λαγμένη από την εμπάθεια η οποία είναι έμφυτη, ενώ στους νόμους δεν υπάρ-

χει εμπάθεια.

Βέβαια στο επιχείρημα αυτό του Αριστοτέλη, περί ανυπαρξίας της εμπά-

θειας στους νόμους, κάποιος άλλος θα μπορούσε ν’ αντιτάξει το επιχείρημα,

ότι και ο συντάκτης των νόμων δεν είναι απαλλαγμένος της εμπάθειας, αφού,

όπως και ο ίδιος λέγει, ότι είναι έμφυτη στον άνθρωπο.

Συνεχίζει ο Αριστοτέλης την επαγωγική του πολιτική έρευνα, θέτοντας

αυτή  τη  φορά  το  ερώτημα  γι’ αυτές  τις  περιπτώσεις  που ο νόμος δεν προ-

βλέπει ή δεν δίδει ορθή λύση˙ τότε ποιο είναι συμφερότερο για την πόλη να

κρίνει ο ένας και άριστος ή οι πολλοί;

Απαντά ο ίδιος ότι ορθότερη είναι η κρίση των πολλών και αυτό διότι οι
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πολλοί διαφθείρονται λιγότερο από τον ένα, ο οποίος μπορεί να καταληφθεί

από αρχομανία ή κάποιο άλλο πάθος, ενώ είναι δύσκολο για τους πολλούς να

καταληφθούν από κάποιο πάθος και να κρίνουν εσφαλμένα.

Με αυτή τη θέση ο Αριστοτέλης ανοίγει διάλογο με τον εαυτόν του ανα-

λογιζόμενος ότι εύλογα κάποιος μπορεί να φέρει αντίρρηση ότι οι πολλοί θα

διαφωνήσουν μεταξύ τους, ενώ ο ένας δεν διαφωνεί με τον εαυτόν του και

να προστεθεί ακόμα ότι από τον ένα υπάρχουν αποφάσεις, ενώ από τους

πολλούς, εάν διαφωνούν, δεν λαμβάνονται αποφάσεις, αναγκαίο πλεονέκτημα

για την λειτουργία της πολιτείας.

Αλλά σε αυτή την παρατήρηση θ’ αντιτάξουμε το επιχείρημα ότι και οι πολ-

λοί θα είναι εξίσου σοβαροί, καθώς και εκείνος ο ένας.

Τότε, εφόσον ο Αριστοτέλης θέτει την προϋπόθεση της σοβαρότητας των

πολλών, όπως ο ένας και άριστος, γιατί να μην είναι συμφερότερον ένας τέ-

τοιος άνδρας ως άρχοντας της πόλης, ο οποίος θα δύναται να κρίνει εξίσου δί-

καια και ν’ αποφασίζει ταχύτερα;

Τελικά ο Αριστοτέλης καταλήγει στην προτίμηση του αριστοκρατικού πο-

λιτεύματος, κατά το οποίο η εξουσία ανήκει στους πολλούς και αγαθούς άν-

δρες, παρά στην βασιλεία η οποία ενσαρκώνει την εξουσία του ενός, είτε

αυτός κυβερνά απόλυτα είτε όχι και την οποίαν απόλυτη εξουσία ασφαλώς

αποκλείει το ήθος του αγαθού ανδρός, που ο ίδιος ο Αριστοτέλης εξομοιώνει

με το ήθος των πολλών της πρότασής του. 

Πέραν όμως αυτού του υπέροχου αυτοδιαλόγου του Αριστοτέλη και στον

οποίον φάνηκε η διαφοροποίησή του από την πρόταση του Πλάτωνα,  δύναται

να υπάρξει και μια τρίτη πρόταση ισχύος του ενός και αρίστου ανδρός στην

διακυβέρνηση μιας πολιτείας με εξίσου άριστους άλλους ως συμβούλους και

συνεργάτες, η οποία κρίνεται αναγκαία και στη σύγχρονη πολυσύνθετη και

εκτεταμένη κοινωνία με τα πολύπλοκα προβλήματά της.

Αξίζει όμως να συνεχισθεί η έρευνα για όσα ο Αριστοτέλης λέει περί βα-

σιλείας και ιδιαίτερα περί των ερωτημάτων τα οποία ο ίδιος θέτει γι’ αυτήν,

ώστε μέσα απ’ αυτά μήπως διαφωτισθούν και πτυχές της πρότασης του Πλά-

τωνα για τον φιλόσοφο βασιλιά, τα οποία δεν διατυπώνονται καθαρά στην

«Πολιτεία» του. 

Από τις παραπάνω σκέψεις του Αριστοτέλη, παρατηρείται ότι αποδέχεται

κατ’ αρχήν  την βασιλεία  του υπερέχοντος ανδρός σε αρετή, εφόσον βέβαια

υπάρξει τέτοια περίπτωση για την οποίαν και ο Πλάτων ομιλεί.

Πλην όμως από την ιστορική ανασκόπηση των βασιλειών, που ο Αριστοτέ-

λης αναφέρει, δεν επιβεβαιώνεται στην πραγματικότητα μια τέτοια περίπτωση

του Πλάτωνος.
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Εφόσον ιστορικά δεν διαπιστώνεται η πρόταση του Πλάτωνα, ο Αριστοτέ-

λης θέτει τα ερωτήματά του για τα υπαρκτά είδη των βασιλειών και τα οποία

ερωτήματα μας επιτρέπουν ν’ ανιχνεύσουμε περισσότερα στοιχεία για την βα-

σιλεία που ο Πλάτων προτείνει και δεν αποσαφηνίζονται καθαρά στα κείμενά

του.

Όσον αφορά το ερώτημα εάν ο φιλόσοφος βασιλιάς είναι κληρονομικός ή

αιρετός, πράγματι ο Πλάτων δεν διευκρινίζει με σαφήνεια.

Αλλά η έμμεση αναφορά του, ότι η πόλη έρχεται να προτείνει και ότι η ίδια

αναθέτει την διακυβέρνησή της στον φιλόσοφο άνδρα, μας επιτρέπει τουλάχι-

στον να συμπεράνουμε ότι ανατίθεται η εξουσία με την θέληση των πολιτών.

Στο άλλο ερώτημα επίσης του Αριστοτέλη εάν ο βασιλιάς θα είναι ισόβιος

ή όχι και πάλιν δεν ορίζεται άμεσα από τον Πλάτωνα, όπως σαφώς διατυπώ-

θηκε από τον Αριστοτέλη για τους υπερέχοντες άνδρες να είναι ισόβιοι βασι-

λείς.

Πλην όμως και για την ισοβιότητα του φιλόσοφου βασιλιά ενδεικτικώς και

πάλι ο Πλάτων εκφράζεται με τις σκέψεις του ότι οι στρατηγοί οι οποίοι εξάντ-

λησαν τις δυνατότητές τους στην στρατηγία και στην πολιτική, αποσύρονται,

προκειμένου ν’ ασχοληθούν με την φιλοσοφία, αναμένοντες την μετάβασή τους

στην χώρα των Μακάρων. 

Ως εκ τούτου ο φιλόσοφος άρχοντας της πρότασης του Πλάτωνα πρέπει να

έχει ορισμένη διάρκεια, όπως αυτή του στρατηγού, στον οποίον ανατίθεται

στην συνέχεια και η διακυβέρνηση της πόλης.

Όσον αφορά και την άλλη ερευνητέα πλευρά, εάν ο βασιλιάς θα είναι από-

λυτος κύριος των πάντων, θα μπορούσε ν’ απαντηθεί ότι αυτό το ήθος του από-

λυτου μονάρχη είναι αταίριαστο προς αυτό του φιλόσοφου με τα χαρίσματα τα

οποία από τον Πλάτωνα περιγράφεται.

Όπως δε φάνηκε μέχρις εδώ, ο Πλάτων παρουσιάζει τον φιλόσοφο άρ-

χοντα να σέβεται τους υφιστάμενους νόμους, πλην όμως ν’ αποφασίζει ο ίδιος

για θέματα τα οποία ο νόμος δεν έχει προβλέψει.

Ερμηνεία της οποίας η ισχύς κατ’ έμμεσον τρόπον ενισχύεται και από την

παραπάνω σύγκριση που γίνεται, ποιο είναι συμφερότερο για την πόλη, να κυ-

βερνάται από τον ένα άλλα άριστο άνδρα ή από τους πολλούς ομοίως αρίστους.

Σ’ αυτή τη σύγκριση ο Αριστοτέλης παρουσιάζει τον ένα και άριστο άνδρα

ν’ αποφασίζει για τα κενά του νόμου, φωτογραφίζοντας προφανώς τις θέσεις

του δασκάλου του για τον φιλόσοφο βασιλιά έναντι των νόμων.

Άρα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο φιλόσοφος άρχοντας του Πλά-

τωνα, πρέπει να έχει τα χαρίσματα της προσωπικότητας τα οποία εκτενώς

περιγράφηκαν, ορίζεται από τους καταξιωμένους στρατηγούς, ανατίθεται η
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διακυβέρνηση της πόλης από τους πολίτες της με περιορισμένη θητεία, σέ-

βεται τους ισχύοντας νόμους, με πρωτοβουλία όμως ν’ αποφασίζει για θέματα

που δεν προβλέπει ο νόμος, αρμοδιότητα την οποίαν έχουν και τα δικαστήρια

σήμερα
29

.

δ.  Η Πολιτική ως Βασιλική Επιστήμη

Την πρόταση την οποία ο Πλάτων διατύπωσε στην «Πολιτεία» του θα μπο-

ρούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι επαναλαμβάνει και στο μετέπειτα έργο του

«Πολιτικός».

Με μόνη διαφορά ότι ο φιλόσοφος βασιλιάς, ως κυβερνήτης της πόλης, αν-

τικαθίσταται από τον επιστήμονα πολιτικό, η δε επιστήμη που ταιριάζει να

λάβει ο πολιτικός στον ρόλο του βασιλιά, ονομάζεται και αυτή βασιλική επι-

στήμη.

Ευθύς εξ αρχής στον «Πολιτικό» ο Πλάτων ομιλεί για την πολιτική επι-

στήμη την οποίαν πρέπει να λάβει ο κυβερνήτης της πόλης, προκειμένου ν’ αν-

ταποκρίνεται στα υψηλότατα βασιλικά του καθήκοντα.

Ένδειξη η οποία μας επιτρέπει να υποτεθεί ότι ο «Πολιτικός» συντάσσεται

από τον Πλάτωνα μετά την ίδρυση της Ακαδημίας του, από την οποία αποφοι-

τούσαν, όπως φαίνεται, και πολιτικοί επιστήμονες, έτσι ώστε να μην προκύπτει

ανάγκη ανάθεσης της αρχής της πόλης στον φιλόσοφο στρατηγό, αλλά στον

επιστήμονα πολιτικό.

Αλλά αυτή την επιστήμη πρέπει να την λαμβάνει όχι οποιοσδήποτε, αλλ’

αυτός που είναι ικανός και επί πλέον να ταιριάζει στην φύση του, ώστε οι βα-

σιλικές του αποφάσεις να είναι ορθές.

Είναι κορυφαίο προσόν για οποιοδήποτε ηγέτη να λαμβάνει ορθές και έγ-

καιρες αποφάσεις˙ γι’ αυτό και ο Πλάτων προϋποθέτει αυστηρή επιλογή της

φύσης της προσωπικότητας γι’ αυτή την επιστήμη και κατ’ επέκταση του βασι-

λικού αξιώματος, την οποία ως είναι γνωστό ονομάζει και δικαιοσύνη.

Πράγματι και η σύγχρονη ψυχολογία αποδέχεται ότι υπάρχει από την φύση

ο αρχηγικός τύπος ανθρώπου και του οποίου τα κύρια χαρακτηριστικά είναι

η  δημιουργία,  η  υπευθυνότητα,   η  συνέπεια, η αξιοπιστία, η εφευρετικό-

τητα, το κοινωνικό ενδιαφέρον, η αθλητικότητα του σώματος και γενικά όλα

εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα οποία κοσμούν αυτόν τον χωριστό τύπο ανθρώ-

που, που ο Πλάτων ονομάζει «βασιλικόν».

Εάν αυτός ο «βασιλικός» από την φύση του άνθρωπος δεχθεί την κατάλ-

ληλη αγωγή και παιδεία, δεχθεί την επιστήμη και την τέχνη της ηγεσίας,

τότε εξελίσσεται στον άριστο πολιτικό ηγέτη.

Τότε θα είναι και ο ίδιος ευδαίμων και η πόλη θα ευημερεί και θα προ-
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οδεύει, διότι έλαβε επιστήμη και αξίωμα στην πόλη, τα οποία ανταποκρίνον-

ταν στη φύση της προσωπικότητάς του.

Τ’ αντίθετα θα συμβούν εάν δεχθούν την επιστήμη της πολιτικής και το

αξίωμα άνθρωποι ακατάλληλοι γι’ αυτά, διότι τότε θ’ ασθενεί και αυτός ο

ίδιος ο αξιωματούχος, αλλά κυρίως θ’ ασθενεί η πόλη.

Αυτή η σύμπτωση φυσικών χαρισμάτων και πολιτικής επιστήμης είναι ανα-

γκαία, διότι είναι προορισμένη να ενασκείται εντέχνως για την φροντίδα των

ανθρώπων˙ γι’ αυτό και ο ρόλος της είναι ευγενέστερος απ’ όλες τις άλλες επι-

στήμες.

Επομένως ο πλέον κατάλληλος για τον ευγενή αυτόν ρόλο της φροντίδας

των ανθρώπων είναι ο «βασιλικός» τύπος ανθρώπου, ο οποίος ωσάν ηνίοχος

ν’ αναλάβει στα χέρια του τα ηνία της πόλης, εφαρμόζοντας αυτά που έχει

σπουδάσει και είναι εξοικειωμένος με την πολιτική επιστήμη. 

Κλείνοντας ο Πλάτων αυτόν τον συλλογισμό του, περί της πολιτικής επι-

στήμης και της καταλλήλου γι’ αυτή προσωπικότητας, αποφθεγματικά θα πει:

ότι η επιστήμη που ασχολείται με τη φροντίδα των ανθρώπων δύναται να

ονομάζεται συγχρόνως και βασιλική και πολιτική, διότι, όπως είπε παραπάνω,

είναι η ευγενέστερη όλων των άλλων επιστημών.

Με όσα όμως ο Πλάτων λέει περί σπουδών της πολιτικής επιστήμης, μας

επιτρέπουν και πάλιν να διατυπωθεί η γνώμη ότι την εποχή εκείνη, έχει ιδρυθεί

και λειτουργούσε κάποιο αντίστοιχο ίδρυμα και αυτό δεν μπορεί να ήταν άλλο

από τη δική του Ακαδημία, η οποία ως φαίνεται παρήγαγε και πολιτικούς επι-

στήμονας.

Η δε έμφαση με την οποίαν επίσης ιδιαίτερα τονίζει την καταλληλότητα

της προσωπικότητας για να αποκτήσει τις γνώσεις της πολιτικής επιστήμης,

δείχνει ότι για την είσοδό τους στην Ακαδημία υπήρχε σύστημα επιλογής των

υποψηφίων.

Θεσμός επιλογής, ο οποίος είναι σύμφωνος με τις θέσεις του περί δικαιο-

σύνης, αλλά είναι κι ένα σύστημα, το οποίο εφαρμόζετο αυστηρά και στη σχολή

του Κρότωνος από τον Πυθαγόρα, από τον οποίο φέρεται ο Πλάτων ιδιαίτερα

να έχει επηρεασθεί.

Ακόμα από τις παραπάνω διατυπωθείσες θέσεις του Πλάτωνα διαφαίνον-

ται καθαρά η προτεραιότητα που δίδεται απ’ αυτόν στην καταλληλότητα της

προσωπικότητας, αλλά και στην εφαρμογή της επιστήμης στην πολιτική,

ώστε η πόλη να διοικείται κατ’ άριστον τρόπο έξω από ιδεολογικά πολιτικά

συστήματα, όπως συμβαίνει σήμερα στις σύγχρονες δημοκρατίες.

Θέσεις του Πλάτωνα για τον επιστήμονα πολιτικό, οι οποίες δεν διαφέρουν

ουσιαστικά απ’ αυτές του ιδίου στην «Πολιτεία» με την πρότασή του για τον
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φιλόσοφο βασιλιά. 

Αυτή δε η ενότητα αποδεικνύεται από την ταύτιση της βασιλικής με την πο-

λιτική επιστήμη, η οποία γίνεται στον «Πολιτικό».

Αυτή μάλιστα η ταύτιση δηλώνεται ευθέως από τον ίδιο τον Πλάτωνα μι-

λώντας για την ομοιότητα της υφαντικής τέχνης με την υφαντουργία, οι οποίες

μόνον κατ’ όνομα διαφέρουν, όπως ακριβώς η βασιλική τέχνη διαφέρει κατ’

όνομα από την πολιτική τέχνη.

Τέλος χρησιμοποιείται από τον Πλάτωνα και ο όρος «βασιλικός» προκει-

μένου να τονισθεί η ανάγκη της ευγενικής προέλευσης των πολιτικών ηγετών

από την τυπολογία των ανθρώπων του «βασιλικού γένους». 

Επίσης και η ορολογία «βασιλική επιστήμη και τέχνη», χρησιμοποιείται

αφενός μεν διότι αυτή η επιστήμη ταιριάζει στους «βασιλικούς» ανθρώπους

και αφετέρου η βασιλική επιστήμη είναι αυτή που άρχει όλων των άλλων επι-

στημών διότι συντονίζονται από την πολιτική, εφόσον η βασιλεία συνταυτίζεται

με την πολιτική.

Σκέψεις περί συνταύτισης της βασιλείας με την πολιτική, οι οποίες δηλώ-

νουν ότι τον βασιλιά της «Πολιτείας», ο Πλάτων στον «Πολιτικό» αντικαθιστά

με την αρχή στην πόλη του ενός ανδρός, αρίστου επιστήμονα πολιτικού, χωρίς

κάποια ουσιαστική διαφορά με αυτή του βασιλικού ανδρός της «Πολιτείας»

του. 

Άρχει η πολιτική όλων των άλλων επιστημών και τεχνών στην πόλη, όπως

της γεωργικής, της κτηνοτροφικής, της ιατρικής και όλων των άλλων, διότι η

καθεμιά απ’ αυτές φροντίζει μόνον για μέρος της ανθρώπινης κοινωνίας και

των οποίων τα θέματά τους τελικά καταλήγουν στον πολιτικό ηγέτη, του οποίου

το έργο είναι να μεριμνά για το σύνολο της κοινωνίας.

Ακόμα και η στρατηγική τέχνη (να σημειωθεί ότι ο Πλάτων όπως ταυτίζει

τους όρους βασιλική και πολιτική, έτσι ταυτίζει και τους όρους επιστήμη και

τέχνη στον «Πολιτικό») καταλήγει στην πολιτική, διότι ό,τι κατακτά στους πο-

λέμους ο στρατηγός, παραδίδεται στον πολιτικό, ο οποίος άρχει όλης της πόλης,

προβάδισμα το οποίον και σήμερα είναι θεσμοθετημένο στις δημοκρατίες.

Επομένως έργο της πολιτικής είναι η μέριμνα για όλους τους πολίτες με

βασικές επιδιώξεις να είναι αυτοί ευδαίμονες, ελεύθεροι, σοφοί και φίλοι με-

ταξύ τους, σε μια ενότητα όλη η πόλη.

Αλλά αυτό το έργο είναι κατορθωτό μόνον από τα χαρισματικά άτομα, τα

οποία έχουν τη θεία χάρη γι’ αυτό τον ρόλο να υπερέχουν των εμπόρων, των

γεωργών, των αρτοποιών, των γυμναστών, των γιατρών και όλων των άλλων

επαγγελματιών, τα οποία έχουν μόνον μερίδιο μέριμνας στην πόλη.

Μόνον αυτά τα άτομα με την επιστήμη τους και την τέχνη της διοίκησής
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τους είναι κατάλληλα να μεριμνούν για το σύνολο της κοινωνίας χωρίς να χρει-

άζεται κάποια θεϊκή παρέμβαση. 

Ο Πλάτων δεν παραιτείται από το θείας δωρεάς χαρισματικό ηγέτη, πλην

όμως απαιτεί από αυτόν να είναι ένας περισπούδαστος επιστήμονας, προκει-

μένου να υπερέχει των άλλων.

Στους άλλους επαγγελματίες, αναγνωρίζει μερίδιο της μέριμνας για την

πόλη και ως εξ αυτού το δικαίωμα να έχουν γνώμη για τη διακυβέρνησή της.

Επομένως ένα βουλευτικό νομοθετικό σώμα από επαγγελματίες, θα μπο-

ρούσε να  αντικαταστήσει τους κομματικούς εκπροσώπους και στη σύγχρονη

κοινωνία.

Με το καθολικό αυτό έργο, το οποίο ανατίθεται στον πολιτικό από τον Πλά-

τωνα χάριν της ευδαιμονίας των πολιτών, χαρακτηρίζεται συμβολικά από τον

ίδιο ως «ποιμένας ανθρώπων», αλλά για να είναι άξιος της αποστολής του ως

«ποιμένας ανθρώπων», πρέπει ο πολιτικός στη διοίκησή του να χρησιμοποιεί

και πρότυπα.

Η παρομοίωση αυτή του πολιτικού ηγέτη ως «ποιμένα ανθρώπων» από τον

Πλάτωνα, διαστρεβλώθηκε από τον σύγχρονο φιλόσοφο Καρλ Πόπερ, ο οποίος

παρουσιάζει τον Πλάτωνα να θέλει τον πολιτικό άρχοντα μόνον στο ρόλο του

«εκτροφέα αγέλης». 

Ένας χαρακτηρισμός, ο οποίος είναι εντελώς αβάσιμος και ουδόλως ευ-

σταθεί, διότι καταρρίπτεται από τους όλους συλλογισμούς του περί των προ-

σόντων που πρέπει να έχει ο πολιτικός ηγέτης, αλλά και από τους στόχους τους

οποίους πρέπει να έχει ως κυβερνήτης, να είναι οι πολίτες ευδαίμονες, ελεύ-

θεροι, σοφοί, φίλοι μεταξύ τους, σε μια ενότητα μέσα στην πόλη.

Οι στόχοι του πολιτικού κυβερνήτη σαφώς διατυπώνονται από τον ίδιο στην

αμέσως παραπάνω πρόταση, αλλά και σαφέστατα απαντάται αυτή η κατηγορία

του Καρλ Πόπερ ως «εκτροφέα» από τον ορισμό της πολιτικής που δίδεται

πάλιν από τον Πλάτωνα περί το τέλος του «Πολιτικού» και το οποίον θα συ-

ναντήσουμε.

Ο Πλάτων χρησιμοποίησε αυτή τη μεταφορική εικόνα του «ποιμένα αν-

θρώπων» κατά μία πάγια μεθοδολογία του, προκειμένου ο λόγος του να γίνεται

ευρύτερα κατανοητός και στην προκειμένη περίπτωση για να τονίσει την υπο-

χρέωση της καθολικής μέριμνας του πολιτικού για τους πολίτες του.

Μια μέριμνα όπως ορίζεται από τον άλλον σύγχρονο φιλόσοφο τον Martin

Heidegger, που αφορά των ποικίλων μορφών καθημερινές υπαρξιακές πράξεις

και δραστηριότητες των πολιτών, ως επίσης και τις αγωνιώδεις προσπάθειες

των πολιτών για υπερβατική τελειότητα.

Αυτόν τον σκοπό της μέριμνας ουσιαστικά εξυπηρετεί η έννοια και η ορ-
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γάνωση του σύγχρονου κράτους για τη λειτουργία του οποίου εξουσιοδοτείται

κατ’ επιλογή μια μερίδα από τους πολίτες του να μεριμνά καθημερινά για το

σύνολο της κοινωνίας.

Ορισμός της μέριμνας, ο οποίος είναι στο ίδιο εύρος και στις ίδιες κατευ-

θύνσεις, που ο Πλάτων έθεσε ως στόχους στον πολιτικό κυβερνήτη της πόλης.

Αλλά για να επιτύχει αυτούς τους στόχους αυτή η χαρισματική πολιτική

προσωπικότητα, πρέπει απαραίτητα στην διοίκησή του να χρησιμοποιεί και

πρότυπα, τα οποία πράγματι αποτελούν μια διαχρονική αξία μεθοδολογίας

της κυβερνητικής.

Η έννοια όμως των προτύπων ασφαλώς μπορεί να ερμηνευθεί με τη μορφή

των ιστορικών ηγετικών προσωπικοτήτων, τα οποία αποτελούν διαχρονικά πα-

ράδειγμα έμπνευσης προς περαιτέρω πορεία σε κάθε ηγέτη.

Αλλά δύνανται να ερμηνευθούν και με την έννοια των πολιτικών συστημά-

των, τα οποία ο Πλάτων συνιστά να σέβεται ο πολιτικός άρχοντας.

Το πολιτικό σύστημα όμως μορφοποιείται από τους νόμους και τους θε-

σμούς με τους οποίους λειτουργεί η πόλη, τους οποίους ο Πλάτων καλεί τον

επιστήμονα πολιτικό να σέβεται.

Εφόσον στα πρότυπα δοθεί αυτή η ερμηνεία του πολιτικού συστήματος,

προφανώς με αυτή την επίκληση ο Πλάτων δεν επιδιώκει να θέσει αυτόν τον

πεφωτισμένο πολιτικό ηγέτη απόλυτα ως ένα απλό εργαλείο του συστήματος,

πλην όμως καλεί αυτή την προσωπικότητα να σέβεται τους θεσμούς, ώστε ν’

αποφευχθεί ο κίνδυνος εκτροπής του σε κάποιας μορφής τυράννου.

Αλλά και ως ιστορικές προσωπικότητες να ερμηνευθούν τα πρότυπα, πάλιν

εμπνέουν τον πολιτικό ηγέτη να μην εκτραπεί της ορθής πολιτικής.

Επί πλέον της χρήσης των προτύπων από τον βασιλιά πολιτικό, προς διευ-

κόλυνση της διοίκησής του, ο Πλάτων συνιστά σε αυτόν οι αποφάσεις του ν’

αποβλέπουν στο ορθό μέτρο, στο αρμόζον και στο πρέπον, ως επίσης και στο

επίκαιρον. 

Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί όταν μελετώνται και συγκρίνονται όλοι οι

παράγοντες κατά περίπτωση, τις συγγένειες και τις διαφορές που έχουν μεταξύ

τους, ώστε οι αποφάσεις του πολιτικού ηγέτη να μην είναι ούτε υπερβολικές

ούτε ελλιπείς.

Καταληκτικά θα πει ο Πλάτων: αυτή είναι και η πολιτική επιστήμη.

Πράγματι, εκείνο το γεγονός το οποίο χαρακτηρίζει και σήμερα οποιασ-

δήποτε μορφής ηγέτη, είναι η απόφαση την οποία τελικά ο ίδιος λαμβάνει και

η οποία –όπως ορίζεται και από τον Πλάτωνα– πρέπει να είναι σκόπιμη, έγ-

καιρη και δυνατή να πραγματοποιηθεί, ώστε να έχει θετικά πρακτικά αποτε-

λέσματα.



228

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

Για να ληφθεί και σήμερα μια απόφαση από τον ηγέτη οποιουδήποτε κοι-

νωνικού φορέα (πολιτικού, στρατιωτικού, οικονομικού κ.λ.π.) προηγείται μια

επισταμένη ανάλυση και εκτίμηση όλων των παραγόντων, οι οποίοι συμμετέ-

χουν και επηρεάζουν τα πράγματα, ώστε τελικά η απόφαση που θα ληφθεί να

έχει θετικά αποτελέσματα.

Βέβαια η εξέλιξη εφαρμογής της απόφασης παρακολουθείται και επο-

πτεύεται συνεχώς για τυχόν διορθωτικές επεμβάσεις, οι οποίες και αυτές απο-

φασίζονται πάλι κατόπιν άλλων επανεκτιμήσεων.

Αυτές οι αποφάσεις του πολιτικού ηγέτη, οι οποίες λαμβάνονται με βάση

τα πραγματικά δεδομένα και όχι τα κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα, απο-

τελούν και κατά Πλάτωνα επιστήμη.

Οι αποφάσεις όμως του βασιλιά πολιτικού καθίστανται ακόμα δυσχερέ-

στερες, διότι η πόλη στο εσωτερικό της μοιάζει με πολύχρωμα λουλούδια, τα

οποία συνθέτουν τα κύρια και τα βοηθητικά επαγγέλματα.

Αυτή την πολύχρωμη ποικιλία των επαγγελμάτων ο πολιτικός ηγέτης κα-

λείται να διατηρήσει σε μια αρμονική ενότητα για το καλό της πόλης, εφαρμό-

ζοντας τέτοια πολιτική η οποία να διέπεται από τις αρχές της υφαντικής τέχνης.  

Διότι χωρίς αυτά τα επαγγέλματα δεν θα μπορούσε να υπάρχει ούτε πόλη

ούτε πολιτική.

Βαρυσήμαντη δήλωση του Πλάτωνα, η οποία καταδεικνύει την σπουδαι-

ότητα της ύπαρξης και της δημιουργικής λειτουργίας των επαγγελμάτων στην

κοινωνία, προς αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων αυτής, τόσο χωριστά για

κάθε μέλος της, όσο και στο σύνολό της.

Χωρίς την ύπαρξη και την λειτουργία αυτών – όπως δηλώνεται από τον

Πλάτωνα – ούτε πόλη, ούτε πολιτική θα υπήρχε, διότι η πόλη θα ήταν κενή κοι-

νωνίας και η πολιτική χωρίς υποκείμενα εφαρμογής της.

Με άλλα λόγια ο Πλάτων καθιστά τα επαγγέλματα μέσα στην πόλη ως τις

αναγκαίες δομολειτουργίες τόσο για την ύπαρξη, όσον και για την ενότητα της

κοινωνίας ωσάν σ’ ένα ενιαίο ύφασμα, καθιστώντας αυτά ταυτοχρόνως συνε-

ταίρους της πολιτικής, χωρίς όμως ν’ αντικαθιστούν και την πολιτική.

Στη συνέχεια ο Πλάτων περιγράφει με αριστουργηματικό τρόπο όλα τα έν-

τεχνα επαγγέλματα τα οποία λειτουργούν στην πόλη και τα οποία καλύπτουν

όλες τις πτυχές της δημιουργικής δραστηριότητας, ώστε να καλύπτεται η κάθε

ανθρώπινη ανάγκη. 

Σ’ αυτά τα επαγγέλματα ανήκουν αυτοί που ασχολούνται με τη ξυλουργική,

την κεραμική και τη χαλκουργική.

Ακόμα αυτοί που κάνουν τα έργα της οικοδομής και της υφαντικής.

Στην μετέπειτα σειρά των επαγγελμάτων τοποθετούνται όσοι ασχολούνται



229

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

με την διακόσμηση, την ζωγραφική, την μουσική και γενικά όλοι αυτοί οι οποίοι

έχουν ταχθεί για να μας ψυχαγωγούν. 

Επίσης στα έντεχνα επαγγέλματα εντάσσονται και αυτοί οι οποίοι ασχο-

λούνται με την παραγωγή των πρώτων υλών για τα παραπάνω επαγγέλματα,

όπως οι άνθρωποι εξαγωγής των μετάλλων και της συλλογής των ξύλων και

άλλοι με παρόμοιες έντεχνες εργασίες, πλην της πολιτικής επιστήμης και τέ-

χνης. 

Ακόμα έντεχνα επαγγέλματα θεωρούνται η γεωργία, η κτηνοτροφία, η ια-

τρική και η μαγειρική, όχι όμως και η πολιτική.

Όλα αυτά τα έντεχνα επαγγέλματα βοηθούν, αλλά δεν μπορούν να εξομοι-

ωθούν με το βασιλικό πολιτικό έργο. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τις λεγόμενες υπηρεσίες των μεταφορέων, των εμ-

πόρων, των χρηματιστών, των μεταπρατών, ως επίσης και των μισθωτών, οι

οποίοι δεν μπορούν να έχουν αξιώσεις να ιδιοποιηθούν το βασιλικό πολιτικό

έργο.

Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που προσφέρουν υπηρεσίες για να γίνονται

οι άλλοι σοφοί στα γράμματα και οι μερικοί άλλοι ικανοί που εργάζονται

σκληρά γύρω από τις αρχές της πολιτείας, θα ονομασθούν υπηρέτες και όχι

άρχοντες που έχουν εξουσία στην πόλη.

Καθ’ όλην αυτή την περιγραφή των επαγγελμάτων και των υπηρεσιών, ο

Πλάτων δεν παραλείπει να θέτει αυτά κατώτερα από το έργο το οποίον προ-

σφέρει ο πολιτικός, παρόλον που αυτά θεωρεί αναγκαία για την ύπαρξη και

την λειτουργία της πόλης.

Πλην όμως δεν αποκρύβει και την αγωνία του και δεν αποκλείει την πιθα-

νότητα κάποιοι απ’ αυτούς να εμφανισθούν ως μνηστήρες της πολιτικής.

Αλλά και από την άλλη πλευρά δεν σημαίνει ότι ο πολιτικός άρχοντας

πρέπει να αναζητείται από κάποιον υπηρετικό κλάδο πριορισμένης εμπειρίας

επί της αρχής.

Τα λόγια αυτά του Πλάτωνα περί πιθανότητας να διεκδικήσει κάποιος το

αξίωμα του άρχοντα της πόλης, σημαίνουν ότι δεν στερείτο αυτού του δικαιώ-

ματος, ο οιοσδήποτε από τα παραπάνω επαγγέλματα και τις υπηρεσίες, εάν οι

πολίτες ψήφιζαν ή ο κλήρος τύχαινε σε κάποιον απ’ αυτούς.

Άρα η πρόσβαση για τον άρχοντα της πόλης ήταν ελεύθερη και απλώς ο

Πλάτων πρότεινε τον επιστήμονα πολιτικό, όπως περιέγραψε αυτόν, ώστε η

πόλη να μην περιπίπτει σε καταστροφές, αλλά απεναντίας να ευδαιμονεί.

Αλλά ο κίνδυνος των μνηστήρων της εξουσίας δεν προέρχεται μόνον από

τους οργανωμένους συνδικαλιστές των επαγγελμάτων, αλλά δύναται να προ-

έλθει και μέσα από το πλήθος.
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Διότι μέσα στο λαό υπάρχουν τέτοιου είδους θηρία, που ομοιάζουν με πα-

ρηλλαγμένους Κενταύρους και Σατύρους, οι οποίοι αν και έχουν λίγη δύναμη,

έχουν όμως μεγάλη πονηριά να εξαπατούν και να υφαρπάσουν την εξουσία.

Επικινδυνέστεροι όμως από τον Πλάτωνα για την κατάληψη της εξουσίας

θεωρούνται οι μάγοι της πολιτικής, οι σοφιστές, των οποίων τον  πολιτικαν-

τισμό  τους  είναι  πολύ  δύσκολο να διακρίνει κάποιος από την ουσιαστική

πολιτική, την οποίαν εκφράζει ο επιστήμονας έμπειρος πολιτικός.

Έγκειται όμως στην ικανότητα των ιδίων των πολιτών να κάνουν αυτόν τον

διαχωρισμό του πολιτικάντη από τον πολιτικό.

Αν και όλα τα παραπάνω επαγγέλματα και όλες οι άλλες υπηρεσίες εξυ-

πηρετούν την πολιτική εξουσία του επιστήμονα άρχοντα της πόλης και θεω-

ρούνται κατώτερα απ’ αυτή, εντούτοις ορισμένες άλλες υπηρεσίες ο Πλάτων

θεωρεί να είναι πολύ πλησίον προς την βασιλική εξουσία.

Αυτές είναι των μάντεων, οι οποίοι ερμηνεύουν στους ανθρώπους τις θεϊκές

βουλές και αυτών των ιερέων, οι οποίοι προσεύχονται για την απόκτηση αγα-

θών από τους ανθρώπους.

Θεωρούνται οι μάντεις και οι ιερείς πλησιέστεροι προς το πολιτικό αξίωμα

διότι, όπως λέει ο Πλάτων, είναι πάρα πολύ γεμάτοι από φρόνηση και απο-

λαμβάνουν σπουδαία δόξα για τις ενάρετες πράξεις τους.

Με άλλα λόγια θεωρούνται από τον Πλάτωνα οι μάντεις και οι ιερείς πλη-

σιέστεροι προς τον πολιτικό άρχοντα σε σχέση με τ’ άλλα επαγγέλματα    και

τις   άλλες   υπηρεσίες,    διότι    οι    φορείς    τους προσφέρουν τις υπηρεσίες

τους ανιδιοτελώς για το καλό όλων των ανθρώπων, ακριβώς με την συνείδηση

που ενεργεί και ο βασιλικός άρχοντας της πόλης.

Τα επαγγέλματα όμως και οι άλλες υπηρεσίες στην πόλη είναι αμοιβόμενες

και εξυπηρετούν μέρος των ανθρωπίνων αναγκών. 

Τέλος οι μάντεις και οι ιερείς διακρίνονται για το ήθος τους και για τις προ-

φητικές ικανότητες -ιδιαίτερα οι μάντεις- τα οποία αποτελούν απαραίτητα προ-

σόντα για έναν ηγέτη και πολύ περισσότερον για τον πολιτικό άρχοντα.

Γι’ αυτούς τους λόγους στην Αίγυπτο, αλλά και σε πολλά μέρη της Ελλάδας

συνέπιπτε το ιερατικό με το βασιλικό αξίωμα. 

Επίσης ως συγγενέστερες προς την πολιτική άλλες επιστήμες ο Πλάτων θε-

ωρεί τη ρητορική, τη στρατηγική και τη δικαστική.

Θα ονομάσει δε ο Πλάτων ρητορική εκείνη την τέχνη, η οποία μπορεί μεν

να έχει την δύναμη να πείθει το πλήθος και τον όχλο χρησιμοποιώντας τους

μύθους, πλην όμως δεν διδάσκει την αλήθεια και το πρέπον.

Επειδή όμως προκύπτει θέμα να ενεργούμε έναντι των άλλων με την δύ-

ναμη της πειθούς, είτε με κάποια βία ή να μένουμε ολότελα χωρίς κάποια
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πράξη, είναι αναγκαία η δύναμη της πειθούς τόσο στις σχέσεις μεταξύ των

ανθρώπων, όσο περισσότερο και στην διοίκηση αυτών.

Με αυτήν όμως την επιστήμη η οποία έχει την δύναμη να διευθύνει την

τέχνη τόσο της πειθούς, όσο και του λόγου, είναι προικισμένος απαραιτήτως

μόνον ο πολιτικός.

Επομένως ο Πλάτων θεωρεί μεν την ρητορική ως συγγενή προς την πολι-

τική τέχνη, διότι και από τις δύο χρησιμοποιείται η δύναμη της πειθούς, πλην

όμως σαφέστατα διαχωρίζει και τις μεταξύ τους διαφορές.

Η μεν ρητορική χρησιμοποιεί τους μύθους για να προπαγανδίσει προς ίδιον

όφελος, η δε πολιτική τον λόγο για να πείσει διδάσκοντας, χρησιμοποιώντας

επί πλέον των λογικών επιχειρημάτων, πιθανόν τόσο τα παραδείγματα, όσο

και τις παραβολές για να γίνεται αντιληπτός ο λόγος του. 

Αυτό το περιεχόμενο και αυτή την έννοια είχαν οι μύθοι τους οποίους χρη-

σιμοποιούσε για να γίνει αντιληπτός ο λόγος του, με τον οποίον δίδασκε την

αλήθεια, όπως αυτή του μύθου του σπηλαίου και όχι της προπαγάνδας, όπως

κατηγορήθηκε από τον Καρλ Πόπερ.

Μετά απ’ αυτές τις διευκρινίσεις, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ο Πλάτων

ήθελε τον πολιτικό άρχοντα της πόλης, επί πλέον των άλλων προσόντων, να

έχει και το χάρισμα να πείθει με τον λόγο του.

Ως προς την άλλη εξουσία, η οποία είναι η στρατηγική, η επιστήμη και η

τέχνη η οποία επίσης γνωρίζει πώς θα γίνει και με ποιους θα γίνει ο πόλεμος,

διαπιστώνεται ότι δεν είναι ξένη ως προς την πολιτική επιστήμη.

Υπάρχει όμως μια διαφορά της στρατηγικής από την πολιτική και αυτή

είναι ότι η τελευταία μπορεί και ξέρει ν’ αποφασίζει αν θα γίνει πόλεμος ή θα

γίνουν φιλικές διαπραγματεύσεις.

Και καταλήγει ο Πλάτων: καμιά άλλη επιστήμη δεν είναι κυρίαρχος τόσο

δυνατής και μεγάλης τέχνης, που είναι η στρατηγική, από τη βασιλική πολι-

τική επιστήμη.

Επομένως και την επιστήμη των στρατηγών, για την οποία με τόσο θαυμα-

σμό εκφράζεται ο Πλάτων, τελικά υπαγάγει στην πολιτική επιστήμη, της οποίας

ο πολιτικός ηγέτης έχει και τον τελευταίο λόγο ν’ αποφασίσει για πόλεμο ή

διαπραγματεύσεις.

Επί πλέον, με την φράση του ότι καμιά άλλη επιστήμη δεν είναι κυρίαρχος

της στρατηγικής πλην της πολιτικής, αυτομάτως θέτει την στρατηγική υπεράνω

όλων των άλλων επαγγελμάτων και υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν μέσα

στην πόλη.

Αυτή την ανώτερη θέση η στρατηγική δεν κατέχει λόγω του θαυμασμού

προς αυτή του Πλάτωνα, αλλά κατέχεται αξιωματικά διότι χωρίς στρατηγική
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και φύλακες η πόλη δεν  θα ήταν ασφαλής και ελεύθερη, ώστε να μπορούν να

λειτουργήσουν και τ’ άλλα επαγγέλματα και υπηρεσίες επ’ ωφελεία της πόλης.

Τέλος, η στρατηγική δεν είναι ξένη προς την πολιτική, διότι και οι διοικη-

τικές επιστήμες και τέχνες διέπονται από τις ίδιες αρχές και επί πλέον ο στρα-

τηγός έχει τα ίδια χαρίσματα και προσόντα, με τα οποία ο Πλάτων προικίζει

και τον πολιτικό ηγέτη.

Όσον αφορά τη δικαστική τέχνη τα πράγματα είναι απλούστερα, διότι ο

δικαστικός αποφασίζει σύμφωνα με τους νόμους τους οποίους συντάσσει ο νο-

μοθέτης και εγκρίνει ο άρχοντας της πόλης και κρίνει δίκαια ή άδικα ανάλογα

και με την αρετή του δικαστή.

Σ’ αυτόν δεν επιτρέπονται ούτε δώρα, ούτε φόβοι, ούτε οίκτος, ούτε μίσος,

ούτε φιλίες, που θα μπορούσαν να κάνουν τον δικαστή να βιάσει θεληματικά

την καθορισμένη από τον νόμο διάταξη.

Έτσι, έστω και απ’ αυτά τα λίγα για τον δικαστή, φάνηκε καθαρά ότι η

εξουσία των δικαστών περιορίζεται μόνον στην φύλαξη και στην εφαρμογή

των νόμων και επομένως είναι κατώτερη της πολιτικής.

Μετά απ’ αυτή την σύντομη ανατομία των επαγγελμάτων και των υπηρε-

σιών, την οποίαν ο Πλάτων έκανε συγκρίνοντας αυτά με την πολιτική    εξουσία,

παρατηρείται,    μεταξύ    των   άλλων    επιμέρους παρατηρήσεων, ότι ο Πλάτων

διαχωρίζει αυτά σε δύο βασικά επίπεδα αξιολόγησης, αυτό της προς την πόλη

προσφοράς τους και το άλλο την ποιότητά τους σε σύγκριση με την πολιτική

εξουσία, η οποία αποτελεί και τον κορυφαίον θεσμό στην πόλη.

Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό των επαγγελματικών συντεχνιών και των υπη-

ρεσιών του δημοσίου και το δεύτερο κυρίως απαρτίζουν με την σύγχρονη αν-

τίληψη οι θεσμοί της εκκλησίας, της στρατηγικής και της δικαστικής εξουσίας.

Αυτούς τους θεσμούς ο Πλάτων, όπως είδαμε, παρουσιάζει να είναι πλη-

σιέστεροι προς την πολιτική εξουσία, σε σχέση με τ’ άλλα επαγγέλματα και τις

δημόσιες υπηρεσίες.

Και αυτή την ανώτερη διαβάθμιση αυτών των θεσμών, προφανώς διέκρινε

η βαθειά ματιά του Πλάτωνα, διότι όλοι αυτοί οι θεσμοί ανήκουν στο σύνολο

της κοινωνίας και εργάζονται με ήθος για το καλό της, όπως πράττει και η πο-

λιτική εξουσία, η οποία μεριμνά για το σύνολο της κοινωνίας, εποπτεύοντας

όμως όλων αυτών των χώρων των θεσμών, των επαγγελμάτων και των υπηρε-

σιών.

Βοηθητικά θεωρεί τα επαγγέλματα και τις υπηρεσίες του δημοσίου, αλλά

βασικά για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου και τη λειτουργία  του

συνόλου  της  κοινωνίας, έτσι ώστε και αυτά στο μερίδιό τους να συνδράμουν

την πολιτική ηγεσία στο έργο της για τη μέριμνα αυτής της ίδιας της κοινωνίας.
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Αλλά συγχρόνως απ’ αυτούς τους χώρους εμφανίζονται και ορισμένοι, οι

οποίοι υπερβαίνουν τα συντεχνιακά τους όρια, επιδιώκοντας να επιβάλουν την

βούλησή τους στην πολιτική ηγεσία.

Σε τέτοιες πράγματι περιπτώσεις δοκιμάζεται η προσωπικότητα του πολι-

τικού ηγέτη, ως επίσης οι αξίες της πολιτικής επιστήμης και τέχνης.

Ώστε, με τους κατάλληλους χειρισμούς, τους οποίους η υφαντική τέχνη υπα-

γορεύει, να μπορεί ο πολιτικός ηγέτης αφενός να διατηρεί το αξίωμά του από

τους μνηστήρες του και αφετέρου να κατορθώσει αυτοί οι ίδιοι διεκδικητές της

εξουσίας τελικά να υπηρετούν τον πολιτικό άρχοντα, διατηρώντας κατ’ αυτόν

τον τρόπον την ενότητα της κοινωνίας σ’ ένα σώμα, όπως είναι αυτό του υφά-

σματος.

Αλλά για να έχει αυτές τις δυνατότητες των ελιγμών του στημονίου και του

υφαδιού ο αληθινός σοφός άρχοντας, πρέπει να έχει την δυνατότητα ορισμένων

πρωτοβουλιών, διότι υπεράνω όλων των μορφών των πολιτευμάτων και των

πολιτικών συστημάτων μετρά η αξία του σοφού άρχοντα.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες οι συνετοί άρχοντες, κατά τον Πλάτωνα, μπορούν

να  νομοθετούν,  δηλαδή η απόφασή τους  να έχει  ισχύ  νόμου, όταν οι αποφά-

σεις τους λαμβάνονται, κατόπιν επισταμένης μελέτης, χωρίς τον κίνδυνον να

περιπέσουν σε πλάνη.

Μάλιστα για εκείνες τις περιπτώσεις τις οποίες δεν δύνανται να προβλέ-

ψουν οι νόμοι, ώστε σε κάθε τέτοια περίπτωση να απονέμουν την τελειότατη

δικαιοσύνη, με νου και τέχνη και με τον σκοπό να σώζουν και να καθιστούν

τους πολίτες καλύτερους.

Αρμοδιότητα η οποία δύναται να συσχετισθεί με αυτή η οποία παρέχεται

σήμερα στον ανώτατο άρχοντα της πολιτείας με την έκδοση διαταγμάτων, αλλά

και από τις δικαστικές αρχές, των οποίων ορισμένες δικαστικές αποφάσεις

έχουν ισχύ νόμου.

Όταν όμως δεν υπάρχει αυτός ο αληθινός σοφός άρχοντας, τότε αναγκα-

στικά πρέπει να ισχύουν αυστηρά οι νόμοι κατά των παρανομούντων με από-

φαση των δικαστηρίων, οι οποίοι κρίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντας

γραπτούς νόμους.

Ομοίως με τους ίδιους γραπτούς νόμους διορίζονται κατόπιν του κλήρου

οι άρχοντες της πόλης και, σύμφωνα με τους ίδιους νόμους επίσης, λογοδο-

τούν οι άρχοντες όταν δεν κυβερνούν σωστά.

Διότι κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα να είναι πιο σοφός από τους

νόμους,  πλην  του  σοφού  πολιτικού άρχοντα, ο οποίος έχει το μοναδικό προ-

νόμιο να ερμηνεύει σωστά τους ισχύοντας νόμους και ν’ αποφασίζει δικαιότερα

απ’ αυτούς κατά περίπτωση.
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Η εναλλακτική σκέψη του Πλάτωνα στην απουσία του σοφού άρχοντα οι

παρανομούντες να δικάζονται από δικαστές σύμφωνα με τους νόμους, κατ’ έμ-

μεσον τρόπον επιβεβαιώνει την ερμηνεία ότι ο σοφός άρχοντας παίζει κι έναν

ρόλο ανώτατου δικαστού και του οποίου η απόφαση έχει ισχύ νόμου για ορι-

σμένες απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως αυτές περιγράφηκαν.

Επίσης, ενώ για τους άλλους άρχοντες ο Πλάτων είναι σαφής, τόσο για τον

διορισμό τους, όσο και για την λογοδοσία τους σύμφωνα με τους νόμους, για

τον χαρισματικό σοφό άρχοντα δεν κάνει κάποια σαφή αναφορά.

Θα πρέπει να υποτεθεί, σύμφωνα με το όλον σκεπτικό του Πλάτωνα στην

«Πολιτεία» και στον «Πολιτικό», ότι αυτόν τον μοναδικό σοφό άρχοντα, της

πόλης καλούνται οι ίδιοι οι πολίτες να ορίζουν στην εξουσία, προφανώς σύμ-

φωνα με το ισχύον εκλογικό σύστημα, χωρίς ασφαλώς να προκύπτουν συνθή-

κες να λογοδοτεί, εφόσον ένας τέτοιος σοφός άνδρας δεν υπάρχει περίπτωση

να περιπίπτει σε πλάνη και να βλάπτει την κοινωνία.

Αυτό το πολίτευμα του σοφού άρχοντα είναι και το άριστο πολίτευμα κατά

Πλάτωνα, δηλαδή η μοναρχία του σοφού ανδρός, αλλά παράλληλα με την

ισχύ των νόμων.

Ενώ τη νόμιμη δημοκρατία θεωρεί υποδεέστερη, διότι η εξουσία ανήκει σε

πολλούς. 

Όσον αφορά τον Αριστοτέλη, όπως είδαμε, χωρίς ν’ απορρίπτει την παρα-

πάνω πρόταση του δασκάλου του περί του αρίστου πολιτεύματος του σοφού

μονάρχη, θεωρεί κατά προτεραιότητα ως ορθά και ωφέλιμα για την πόλη τα

πολιτεύματα την δημοκρατία, την αριστοκρατία και τρίτο στην σειρά τη μοναρ-

χία, ως δυνάμενα να φέρουν την ευδαιμονία στην κοινωνία και να καταστή-

σουν ομαλό τον πολιτικό βίο στην πόλη.

Αλλά και πάλι θα διευκρινίσει ότι άριστο απ’ αυτά τα πολιτεύματα θα είναι

εκείνο τ’ οποίο θα εξασφαλίσει αυτούς τους σκοπούς στην πόλη.

Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο τελικός σκοπός της πόλης, πρέπει να κα-

θορισθούν οι επί μέρους πολιτικοί στόχοι και να εξευρεθούν επιτυχώς οι πρά-

ξεις εκείνες που οδηγούν στον τελικό σκοπό.

Αλλά η επιτυχία του τελικού πολιτικού σκοπού δεν εξαρτάται από την

τύχη, αλλά από την επιστήμη και τη θέληση των πολιτών.

Θέσεις του Αριστοτέλη οι οποίες δεν διαφέρουν από τις αρχές της σύγχρο-

νης επιστήμης περί οργάνωσης των επιχειρήσεων, αλλά ούτε επίσης διαφέρουν

βασικά απ’ αυτά τα οποία ο δάσκαλός του πρεσβεύει περί του επιστήμονα πο-

λιτικού και σοφού άρχοντα της πόλης.

Καθόσον και ο Πλάτων πρεσβεύει ότι ο σοφός άρχοντας της πόλης να κυ-

βερνά με επιστήμη και τέχνη για το καλό της πόλης και χάριν της ευδαιμονίας
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των πολιτών της, με τη θέληση των οποίων προφανώς ορίσθηκε ως κυβερνήτης

τους.

Ως διαφορά θα μπορούσε να καταγραφεί η αποκλειστική προτίμηση του

Πλάτωνα προς τη μοναρχία του σοφού ανδρός, του δε Αριστοτέλη η προτί-

μηση να δηλώνεται προς τη δημοκρατία, χωρίς να έχει απόλυτες θέσεις.

Συμπέρασμα όμως αμφοτέρων είναι ότι οι σκοποί της πόλης, για την ευ-

δαιμονία των πολιτών και γενικά για τον ομαλό πολιτικό βίο της πόλης, επι-

τυγχάνονται μόνον με την επιστήμη, πέραν από ιδεολογικά συστήματα,

πράγμα το οποίο και σήμερα δύναται ν’ αποτελεί ένα πολιτικό αίτημα της

κοινωνίας.

Αυτή την πολιτική επιστήμη ο Πλάτων ονομάζει βασιλική, διότι, όπως ο

ίδιος συμπερασματικά λέει, μπορεί όλες οι άλλες βοηθητικές και κύριες τέχνες

και υπηρεσίες να μεριμνούν για τους ανθρώπους, αλλά καμία απ’ αυτές δεν

είναι βασιλική επιστήμη. 

Καθόσον η αληθινή βασιλική πολιτική επιστήμη δεν ενεργεί η ίδια, αλλά

διατάζει εκείνες που μπορούν να ενεργούν.

Και αυτό διότι μόνον αυτή είναι σε θέση να κρίνει και ν’ αποφασίσει ποιες

συνθήκες είναι ευνοϊκές ή δυσμενείς στην πολιτεία για έναρξη και προώθηση

μεγάλων επιχειρήσεων˙ οι άλλες να εκτελούν τις εντολές της.

Επομένως την πολιτική επιστήμη ο Πλάτων θεωρεί ως μια ανώτερη όλων

των άλλων επιστημών και τεχνών, η οποία είναι προορισμένη για τους ηγέτες

μόνον και εδώ ιδιαίτερα για τον πολιτικό ηγέτη. 

Όμως πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και να εκτιμά ορθά όλους

εκείνους τους παράγοντες και τις συνθήκες, ώστε να λαμβάνονται σωστές απο-

φάσεις, οι οποίες θα είναι ευνοϊκές για την κοινωνία και την πολιτεία. 

Ο ηγέτης, και πολύ περισσότερο ο πολιτικός ηγέτης, πρέπει να είναι κάτο-

χος αυτής της ηγετικής επιστήμης και επί πλέον να έχει και γνώσεις των άλλων

επιστημών και τεχνών, ώστε να είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν οι αποφάσεις

του από τους άλλους επαγγελματίες και τεχνίτες.

Έτσι μπορεί να εξηγηθεί γιατί ο Πλάτων επιμένει να προτείνει στη μεν

«Πολιτεία» του, τον φιλόσοφο κυβερνήτη και στον «Πολιτικό» πάλι το ίδιο με

άλλο όνομα, δηλαδή τον επιστήμονα πολιτικό ως άρχοντα της πόλης.

Μετά από όλη αυτή την ανάλυση, ο Πλάτων φθάνει σε θέση να μπορεί να

δώσει ένα πρώτο ορισμό της πολιτικής:

Αυτή είναι που εξουσιάζει όλες αυτές τις τέχνες και τα επαγγέλματα,

φροντίζει για τους νόμους και για όλα γενικά τα θέματα της πόλης, συνυφαί-

νοντας ορθότατα όλα αυτά σε ένα ενιαίο ύφασμα για το καλό της πόλης, αφού

κρατεί στα χέρια της όλα τα νήματα της πολιτικής ζωής, συμπεριλαμβάνον-
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τας και την δύναμη της εξουσίας της.

Δικαιότατα ο Πλάτων αυτή την επιστήμη αποκαλεί πολιτική.

Μπορεί κάθε κλάδος της κοινωνικής δραστηριότητας να έχει την ηγεσία

του και την διοίκησή του, η οποία να διευθύνει τα θέματα του τομέα της, αλλά

ανώτερα όλων αυτών και κορυφαία ο Πλάτων δικαίως θεωρεί την πολιτική,

διότι μεριμνά για το «όλον» των δραστηριοτήτων της ανθρώπινης κοινωνίας.

Εάν δε στις άλλες κοινωνικές ηγεσίες αξίζει να ηγούνται καταξιωμένες

προσωπικότητες, πλην όμως οι δραστηριότητές τους περιορίζονται σε εξειδι-

κευμένους τομείς.

Ενώ της πολιτικής ηγεσίας οι δραστηριότητες είναι καθολικές και πολυ-

σύνθετες και πολλές φορές αντιτιθέμενες μεταξύ τους,αυτός όμως καλείται ο

πολιτικός ηγέτης με τον πλέον έντεχνον τρόπον να συνυφαίνει σε αρμονία

αμοιβαίων συμφερόντων των διαφόρων συντεχνιών.

Όλη αυτή την επιστήμη και την τέχνη, μη παραλειπόμενης της χρήσης και

της δύναμης που παρέχει η εξουσία,χρησιμοποιεί ο πολιτικός ηγέτης, προκει-

μένου να εξασφαλίζεται ο ομαλός πολιτικός βίος στην πόλη, αλλά και η ευδαι-

μονία της κοινωνίας συνολικά.

Παραστατικά ο Πλάτων με τον παραπάνω ορισμό της πολιτικής μας επι-

τρέπει, να φαντασθούμε τον πολιτικό ηγέτη ως ένα ηνίοχο, ο οποίος κρατεί

γερά στα χέρια του τα ηνία της πόλης και με τον σοφό νου του χειρίζεται αυτά

ανάλογα, ώστε το άρμα να πορεύεται στους σκοπούς της πόλης.

Ακόμα δεν θα ήταν εκτός πραγματικότητας, εάν διατυπωνόταν ο ισχυρι-

σμός ότι στον ορισμό του Πλάτωνα για την πολιτική και γενικά για όσα περί

του σοφού πολιτικού ηγέτη υποστηρίζει, μεταφέρεται η εικόνα του ανθρώπινου

νου, ο οποίος είναι το μοναδικό κεντρικό όργανο, το οποίο σκέπτεται, αποφα-

σίζει, κινεί και συντονίζει όλες τις άλλες κύριες και δεύτερες λειτουργίες του

ανθρώπινου σώματος.

Ίσως αυτή η εικόνα υπαγορεύει στον Πλάτωνα να επιμένει στην αρχή του

ενός σοφού ανδρός και όχι των πολλών στην ηγεσία της πόλης, ως ο πλέον κα-

τάλληλος να κινεί και να συντονίζει όλα τα θέματά της
30

. 

Αλλά έργο της πολιτικής δεν είναι μόνο να συνθέτει τα διάφορα και αντι-

τιθέμενα συμφέροντα των συντεχνιών που εγείρονται μέσα στην πόλη˙ έχει

επίσης ως εξίσου σοβαρό έργο να συνυφαίνει κατά το πρότυπο της υφαντικής

τέχνης και τους διάφορους χαρακτήρες και τις αντιλήψεις των ανθρώπων σε

μια αρμονική ενότητα των πολιτών.

Ως παραδείγματα αντιτιθέμενων χαρακτήρων ανθρώπων φέρει αυτούς οι

οποίοι είναι προικισμένοι με την αρετή της ανδρείας και τους άλλους οι οποίοι

χαρακτηρίζονται από την σωφροσύνη. 
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Αμφότερες είναι φυσικά αντίθετες μεταξύ τους, αλλά δεν παύει να είναι

αρετές.

Ο ανδρείος διακρίνεται και συγχρόνως θαυμάζεται για την ταχύτητα, την

ορμητικότητα και την ζωηράδα στις σκέψεις και στις δραστηριότητες, όταν

αυτά τα γνωρίσματα δραστηριοποιούνται μέσα στα πλαίσια της κανονικότη-

τας.

Όταν όμως υπερβαίνουν το μέτρο, τότε γίνονται βίαια και παράλογα.

Από την άλλη πλευρά επαινείται η φρόνιμη συμπεριφορά του σώφρονος

ανθρώπου˙ όταν όμως και αυτού οι πράξεις υπερβαίνουν το μέτρο και γίνονται

βραδύτερες και μαλακότερες, τότε γίνονται δειλές και ανόητες. 

Αυτές όμως οι κλιμακώσεις των παρεμβάσεων των ανθρώπινων χαρακτή-

ρων μέχρις ενός βαθμού είναι ανεκτές. 

Κίνδυνος θα υπάρξει για την πόλη όταν αυτές αποτελέσουν κοινωνική

ασθένεια. 

Οι μεν δειλοί και ανόητοι δεν δείχνουν οποιαδήποτε διάθεση αγωνιστικό-

τητας για την ασφάλεια και το καλό της πόλης, οι δε βίαιοι και παράλογοι

ωθούν τις πόλεις σε πολέμους, με κίνδυνο την καταστροφή τους. 

Επομένως για να μην καταλήξουν αυτές οι αρετές από μόνες τους χωριστά

η κάθε μία και εξελιχθούν σε επικίνδυνες κοινωνικές ασθένειες, έργο της πο-

λιτικής επιστήμης είναι να συνθέτει αρμονικά αυτές τις δύο από τη φύση τους

αντίθετες αρετές, της ανδρείας και της σωφροσύνης.

Αυτή τη μίξη των αντιτιθέμενων αρετών θα επιτύχει η πολιτική επιστήμη

μόνο με την κατάλληλη αγωγή των ανθρώπων, κατά τον τρόπο τον οποίο επίσης

υπαγορεύει η υφαντική τέχνη, ώστε τα γνωρίσματα των συμπεριφορών αμφο-

τέρων των αρετών να διατηρούνται εντός των κανονικών ορίων.

Ασφαλώς αυτή η αγωγή και προκειμένου όλοι οι πολίτες να είναι χρήσιμοι

στην πόλη, συμπληρώνεται με την κατάλληλη παιδεία και δοκιμασία, ώστε ο

κάθε πολίτης να εκτελεί μέσα στην πόλη την εργασία, η οποία ταιριάζει και

στην φύση του χαρακτήρα του.

Αυτήν την επιλογή ο Πλάτων θεωρεί ως δίκαιον, όπως είδαμε στην «Πολι-

τεία» και αυτό το δίκαιον σήμερα διατυπώνεται ως επαγγελματικός προσανα-

τολισμός.

Αλλά τόσο η επιλογή των πολιτών για την κατάλληλη εργασία μέσα στην

πόλη, ως επίσης και η κατάλληλη αγωγή την οποία πρέπει να υφίστανται οι πο-

λίτες με αντιτιθέμενους χαρακτήρες συμπεριφοράς, καταδεικνύουν ότι ο Πλά-

των συνδέει άρρηκτα την πολιτική επιστήμη με αυτή της ψυχολογίας.

Και είναι αναγκαίο ο πολιτικός ηγέτης, αλλά και οιοσδήποτε άλλος ηγέ-

της, ο οποίος χειρίζεται ανθρώπους, να έχει πλούσιες γνώσεις ψυχολογίας,



238

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

προκειμένου να είναι σωστός και δίκαιος στις αποφάσεις του.

Τόση όμως είναι η αξία την οποίαν ο Πλάτων προσδίδει στην μίξη των

ανδρείων και σωφρόνων συμπεριφορών, που συνιστά και οι γάμοι να γίνονται

μεταξύ των ανδρείων και σωφρόνων ανθρώπων.

Επίσης και τ’ αξιώματα στην πόλη να δίδονται σε ανθρώπους με αυτό το

μίγμα στον χαρακτήρα τους, ως επίσης και οι άρχοντες της πόλης να εκλέ-

γονται με τα ίδια χαρακτηριστικά της μίξης της ανδρείας και της σωφροσύ-

νης.

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ως τέτοια πρότυπά του για τον ιδανικό χα-

ρακτήρα ενός ηγέτη –αλλά και για οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο– ο Πλάτων

έχει τους θεούς. 

Όπως την αρχηγό των πόλεων θεά Αθηνά, η οποία έλαβε και το όνομα της

Παλλάδας για τους πολεμικούς της χορούς, δύναται να της αποδοθεί στον χα-

ρακτήρα της αυτή η μίξη της θείας φρόνησης και της αγωνιστικής διάθεσης ως

Παλλάδα, σύμφωνα με τις θέσεις του Πλάτωνα στον «Κρατύλο» διότι τα ονό-

ματα εκφράζουν και την ουσία των πραγμάτων. 

Η ίδια ερμηνεία δύναται ν’ αποδοθεί και στον μύθο ο οποίος φέρει τη θεά

Αθηνά πάνοπλη να γεννιέται από την κεφαλή του Δία, κληρονομώντας από τον

πατέρα της και τη σοφία της κεφαλής του και τη δύναμη της ψυχής του.

Συμβολισμός της πάνοπλης θεάς Αθηνάς, ο οποίος διατηρείται σήμερα στο

χώρο των Ενόπλων Δυνάμεών μας, καθόσον η επιλογή και η παιδεία, ως και η

αποστολή των Αξιωματικών, συνθέτουν αυτή τη μίξη της σοφίας και της δύνα-

μης ως ηγετικές προσωπικότητες.

Αυτόν τον δυϊσμό της φύσης του εκφράζει και ο Δίας, ο πατέρας της θεάς

Αθηνάς, στον οποίον συνυπάρχουν μέσα του τόσο η βασιλική ψυχή, όσο και ο

βασιλικός νους, έτσι ώστε το όνομά του να είναι ένας πλήρης ορισμός.

Αφού, όταν διαχωρισθεί σε δύο τ’ όνομά του, άλλοι τον ονομάζουν Ζήνα

και άλλοι Δία.

Αν όμως ενωθούν αυτά τα δύο ονόματα, δηλώνουν τη φύση του αρχηγού

των θεών, τον δημιουργό της ζωής κατά τον άρχοντα του σύμπαντος, ο οποίος

άρχει του σύμπαντος με νου και ψυχή, με σοφία αλλά και με δύναμη.

Βέβαια αυτή η αναφορά του Πλάτωνα στην δυϊκή φύση του Δία – Ζήνα,

αποκαλύπτει επί πλέον τις περί δυϊσμού οντολογικές και κοσμογονικές από-

ψεις του, η ανάπτυξη των οποίων εκφεύγει της παρούσας εργασίας.

Δείχνουν όμως ότι αποδέχεται τ’ αντιτιθέμενα στοιχεία της φρόνησης και

της ανδρείας του Δία να συνυπάρχουν αρμονικά στη φύση της μιας προσωπι-

κότητας του Ζήνα. 

Γεγονός το οποίον επιβεβαιώνεται σήμερα από τη ψυχολογία με την
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ύπαρξη του λεγόμενου μεικτού ή αθλητικού τύπου στον χαρακτήρα ανθρώπου,

ο οποίος από την φύση του έχει αυτή την αρμονική μίξη των στοιχείων της φρό-

νησης και της δύναμης, διαθέτοντας ασφαλώς και τον ανάλογο αθλητικό σω-

ματότυπο.

Αλλά και η άλλη πλευρά των απόψεών του, περί επίτευξης της μίξης αυτών

των στοιχείων με την κατάλληλη αγωγή, δεν απέχουν από τις περί φύσης αντι-

λήψεις του.

Ιδιαίτερα αυτές περί του «μεικτού γένους» το οποίο προκύπτει από τη μίξη

του   «απείρου»  και  του   «πεπερασμένου» –σύμφωνα  και  με τις κοσμογο-

νικές αντιλήψεις του Πυθαγόρα– επεκτείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον ο Πλά-

των τους φυσικούς νόμους και στην κοινωνία.

Ο Πλάτων, ολοκληρώνοντας τον «Πολιτικό» του, θεωρεί τελειωμένο και

το ύφασμα που ύφανε σε ομαλή ύφανση με την ανάπτυξη των πολιτικών από-

ψεών του για τον επιστήμονα άρχοντα της πόλης.

Αυτές οι απόψεις του κυρίως συνίστανται στις ικανότητες του πολιτικού

άρχοντα –ο οποίος έχει τα ίδια προσόντα με τον φιλόσοφο βασιλιά της «Πολι-

τείας» – να δύναται να συνυφαίνει τα διάφορα συμφέροντα των συντεχνιών

και των υπηρεσιών, ως επίσης και τις αντιτιθέμενες ιδεολογίες (καθόσον και

οι ιδεολογίες αποτελούν προβολές των ανθρώπινων χαρακτήρων), προκειμέ-

νου να επιτυγχάνεται η ενότητα, η ομόνοια και η φιλία των πολιτών μέσα

στην πόλη.

Με την επιστήμη και την τέχνη της πολιτικής, ο πολιτικός ηγέτης μπορεί να

υφάνει το πιο μεγαλόπρεπο και το εξαιρετικότερο απ’ όλα τα υφάσματα, στο

οποίον θα συγκρατεί πλεγμένες όλες τις αντιθέσεις, που στην πόλη παρουσιά-

ζονται, ώστε οι πολίτες της να χαίρονται κάθε ευτυχία, που τους ταιριάζει
31

.

ε.  Συσχετισμοί

Με την ολοκλήρωση των σκέψεων του Πλάτωνα στον «Πολιτικό» αξίζει να

γίνει, σαν μία σύντομη ανακεφαλαίωση, ένας συσχετισμός του περιεχομένου

του με το προηγούμενο έργο της «Πολιτείας».

Στην «Πολιτεία» ο κυβερνήτης της πόλης προτείνεται να είναι και φιλόσο-

φος, προερχόμενος από τον χώρο των φυλάκων, των οποίων επεκτείνει την

παιδεία τους γι’ αυτό τον σκοπό.

Το ουσιώδες περιεχόμενό της είναι τα χαρίσματα του φιλόσοφου άρχοντα

της πόλης. 

Ενώ στον «Πολιτικό» κυβερνήτης της πόλης προτείνεται ο κάτοχος της επι-

στήμης και της τέχνης της πολιτικής.

Αυτό σημαίνει να έχει δεχθεί ο πολιτικός ηγέτης αντίστοιχες σπουδές, προ-
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φανώς από την Ακαδημία που ο ίδιος ο Πλάτων ήταν ιδρυτής και λειτουργός

της. 

Εξυπακούεται ότι και στον «Πολιτικό» ο άρχοντας της πόλης έχει τα ίδια

προσόντα, όπως ο φιλόσοφος βασιλιάς της «Πολιτείας», διότι αποτελεί δίκαιο

κατά τον Πλάτωνα η ανωτάτη εξουσία να περιέχεται σε εξαιρετικές προσωπι-

κότητες.

Επίσης στον «Πολιτικό» το ουσιώδες περιεχόμενο είναι η ανάδειξη της  πο-

λιτικής επιστήμης  και  τέχνης  ως  ανώτερη όλων  των άλλων που υπάρχουν

στην πόλη και η δυνατότητα του πολιτικού ηγέτη να συνθέτει τ’ αντιτιθέμενα

συμφέροντα των συντεχνιών και των υπηρεσιών, ως επίσης και τις αντιτιθέμε-

νες ιδεολογίες σε μια ενότητα μέσα στην πόλη, χάριν της ευτυχίας των πολι-

τών.

Στις συντεχνίες και υπηρεσίες ο Πλάτων αναγνωρίζει ότι έχουν μερίδιο της

φροντίδας για την πόλη, διατυπώνοντας μάλιστα αποφθεγματικά ότι χωρίς

αυτές δεν δύναται να υπάρξει η πόλη και η πολιτική. 

Γεγονός το οποίο ερμηνεύεται ότι αυτές έχουν και μερίδιο εξουσίας στην

πολιτική αλλά υπό την διακυβέρνηση του άρχοντα της πόλης.

Ως κοινότοποι λόγοι σε αμφότερα τα έργα της «Πολιτείας» και του «Πολι-

τικού» πέραν των ιδίων προσόντων με τα οποία πρέπει να είναι προικισμένοι

οι άρχοντες του Πλάτωνα, παρατηρήθηκε ότι σε αυτά τα έργα επικρατεί η πρό-

τασή του για τον σοφό μονάρχη, ο οποίος ορίζεται στο αξίωμά του με την θέ-

ληση των πολιτών, προφανώς συμμετέχοντας στο ισχύον εκλογικό σύστημα. 

Γεγονός το οποίο προκαλεί και την ανησυχία του, μην περιπέσει η εξουσία

της πόλης σε ακατάλληλα πρόσωπα. 

Αυτός ο σοφός άρχοντας, ως μία διακεκριμένη προσωπικότητα η οποία,

λόγω αυτών των εξαιρετικών γνώσεων και προσόντων, δύναται ν’ αποφασίζει

με προσωπική του πρωτοβουλία σε περιπτώσεις που δεν προβλέπουν οι νόμοι

ή σ’ εκείνες κατά τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες αποφάσεις, οι οποίες

θα ωφελούν καλύτερα την κοινωνία, απ’ ότι οι νόμοι είχαν προβλέψει.

Αυτές τις πρωτοβουλίες ο Πλάτων πρότεινε να έχει ο σοφός πολιτικός άρ-

χοντας, παράλληλα με τον σεβασμό του στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ενδείξεις υπάρχουν ότι η διάρκεια της εξουσίας τόσο του φιλόσοφου κυ-

βερνήτη, όσο και του επιστήμονα πολιτικού ηγέτη, ότι δεν ήταν ούτε ισόβια,

ούτε κληρονομική.

Επίσης κοινά άλλα σημαντικά σημεία σύμπτωσης σε αμφότερα τα παρα-

πάνω έργα είναι ότι η προσωπικότητα του πολιτικού ηγέτη –αλλά και οιασδή-

ποτε άλλης μορφής ηγέτη– πρέπει απαραιτήτως να είναι προικισμένη με τη

μίξη του δυϊσμού, της σοφίας και της δύναμης, της σωφροσύνης και της αν-
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δρείας.

Ως τελευταίος εξαιρετικά σημαντικός κοινότοπος σε αμφότερα τα παρα-

πάνω έργα είναι ότι ο Πλάτων θεωρεί την πολιτική εκτός των ιδεολογικών συ-

στημάτων, τα οποία επικρατούν στην εποχή μας σήμερα, αλλά θέτει αυτή

ενώπιον της επιστημονικής πραγματικότητας, γεγονός το οποίον και πάλιν επα-

νέρχεται σήμερα ως πολιτική πρόταση και εκ μέρους  των  σύγχρονων  φιλο-

σόφων  Jurgen Habermas,  Jacques Derrida και ιδιαιτέρως του Niclas Luhmann,

με τον οποίον υπάρχει γενικά και προσωπική συναντίληψη
32

.  

7.   Σύγκριση Πολιτευμάτων.

Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση μεταξύ των πολιτευμάτων την οποίαν

κάνει ο Πλάτων σε σχέση με την ευδαιμονία που προκαλεί το καθένα απ’ αυτά

στην ψυχή των ανθρώπων αντιστοίχως.

Κατά την ανάπτυξη των πολιτευμάτων, σαφώς φάνηκε η αμφίδρομη δια-

σύνδεση μεταξύ της ποιότητας των μορφών των πολιτευμάτων με την διαμόρ-

φωση των συμπεριφορών των πολιτών.

Αφού λοιπόν αναφέρθηκαν τα γνωρίσματα αυτών των συμπεριφορών, συ-

νεπεία των ανάλογων μορφών των πολιτευμάτων, ο λόγος ήλθε στο σημείο

εκείνο στο οποίο ο κριτής θα βγάλει την τελική του απόφαση, ποιος θα είναι

ευδαιμονέστερος κατά σειρά από τους πέντε χαρακτήρες, δηλαδή τον βασιλικό,

τον τιμοκρατικό, τον ολιγαρχικό, τον δημοκρατικό και τον τυραννικό.

Ύστερα απ’ αυτά που είπαμε, λέει ο Πλάτων, δεν υπάρχει δυσκολία στην

κρίση και άνετα διαλαλείται η απόφαση:

Ότι ο  άριστος και ο δικαιότατος είναι ο ευδαιμονέστερος και ότι αυτός

είναι ο άνθρωπος που έχει βασιλικότατη ψυχή και μπορεί να κυβερνά τον

εαυτό του ωσάν βασιλιάς.

Ενώ ο κάκιστος και ο αδικότατος είναι ο αθλιότατος και αυτός πάλι τυ-

χαίνει να είναι όποιος έχει τυραννική ψυχή, με συνέπεια να είναι απολυταρ-

χικότατος τύραννος του εαυτού του και της πόλης.

Με την παραπάνω αναφορά του στους πέντε χαρακτήρες των ανθρώπων

στο σύνολο της κοινωνίας, σε σχέση με την μορφή του πολιτεύματος, που η

κάθε κοινωνική ομάδα προτιμά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο Πλάτων

πρωτοτυπεί. 

Διότι και σήμερα, εάν οι ιδεολογίες θεωρηθούν ως προβολές των ανθρώ-

πινων χαρακτήρων, θα μπορούσε να κατονομασθεί και αυτή η διάκριση του

Πλάτωνα ως μια πολιτική τυπολογία ανθρώπων, των οποίων το ψυχολογικό

περιεχόμενο χαρακτηρίζεται από τις μορφές των πολιτικών ιδεολογιών.

Αλλά γεννάται το ερώτημα, ποιος θα ήταν ο ευδαιμονέστερος από τους
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οπαδούς των ισχυουσών ιδεολογιών;

Η απάντηση είναι πολύ δύσκολη και μάλλον πρέπει ν’ αναζητηθεί στο

πνεύμα των Πλατωνικών αντιλήψεων.

Εάν ο Πλάτων θεωρητικά καλείτο σήμερα ν’ απαντήσει σε αυτό το ερώ-

τημα, προφανώς θα έδιδε την ίδια απάντηση:

Ότι ο ευδαιμονέστερος είναι ο βασιλικός τύπος ανθρώπου, ο απηλλαγμέ-

νος από ιδεολογίες, οι οποίες διασπούν την ενότητα της κοινωνίας και εγεί-

ρουν πάθη στις ψυχές των πολιτών.

Αυτό γίνεται κατορθωτό μόνο με την καλλιέργεια της παιδείας και της επι-

στήμης στους πολίτες, με την επιδίωξη να κατορθώσουν να κυβερνούν τον

εαυτό τους και, όταν αυτό επιτύχουν, θα μπορέσουν να κυβερνούν και τους άλ-

λους κατ’ άριστο τρόπο.

Από τους παραπάνω λόγους αποκαλύφθηκε και υπό ποία έννοια ο Πλάτων

χρησιμοποιεί τους όρους βασιλικός, βασιλική επιστήμη και τέχνη ή και βασι-

λιάς, προφανώς θέλοντας να δείξει συμβολικά τον ανώτατο βαθμό στους χα-

ρακτήρες των ανθρώπων, στην ευδαιμονία τους, στις επιστήμες και στους

θεσμούς της πόλης, χωρίς ν’ αποδέχεται τον ισόβιο, ή κληρονομικό άρχοντα

της πόλης, σύμφωνα με τις κατεστημένες περί βασιλείας αντιλήψεις.

Πράγματι ο άνθρωπος, όταν με την κατάλληλη αγωγή κατορθώσει να υπερ-

βεί τις αδυναμίες του χαρακτήρα του και όταν με τον πλούτο των γνώσεων που

θ’ αποκτήσει καταστεί σοφός, γίνεται βασιλικός ο ευδαιμονέστερος όλων. 

Διότι τότε η σοφία του και η αγωγή του θ’ επιτρέπουν σ’ αυτόν να βλέπει

τα πράγματα, τα γεγονότα της ζωής, ως και τις διανθρώπινες σχέσεις, από ένα

εποπτικό διαλεκτικό επίπεδο και όχι μέσα από τις συγκρούσεις, που τα πάθη

εγείρουν και τα οποία γίνονται τυραννικότερα όσον ο άνθρωπος είναι ακαλ-

λιέργητος.

Αυτός ο βασιλικός άνθρωπος πρέπει ν’ αναζητείται και σ’ αυτόν αξίζει η

πόλις ν’ αναθέτει την διακυβέρνησή της.

Αλλά ως προς τις θέσεις του Πλάτωνα για τον ευδαιμονέστερο άνθρωπο

δεν διαφέρουν και πολύ οι θέσεις των άλλων φιλοσόφων, όπως αυτή του Θαλή,

ο οποίος θεωρεί ευδαίμονα τον υγιή στο σώμα, τον εφευρετικόν στο νου και

τον επιδεικτικόν παιδείας ως προς την φυσική του κατάσταση.

Ο δε Ηράκλειτος θεωρούσε ευδαίμονα τον άνθρωπο ο οποίος είχε την δυ-

νατότητα να επικοινωνεί και να κατανοεί τον «λόγο», ικανοποιώντας έτσι την

μέγιστη ηδονή. 

Απεναντίας κατέκρινε ως ασύνετους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι

ευδαιμονούσαν με τις ζωώδεις ηδονές.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο Δημόκριτος, ο οποίος έλεγε ότι τους ανθρώ-
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πους κάνουν ευδαίμονες ούτε τα σωματικά προσόντα ούτε η κατοχή χρημάτων,

αλλά η ορθή κρίση και η γνώση πολλών πραγμάτων.

Αλλά εάν οι άλλοι φιλόσοφοι μίλησαν αποσπασματικά για την ευδαιμονία

των ανθρώπων, εκείνος που ανέλυσε συστηματικά αυτή και την έκανε πρωταρ-

χικό και μοναδικό σκοπό στη ζωή του ανθρώπου είναι ο Αριστοτέλης.

Θεωρεί ως ευδαιμονία κάθε ευπραξία, η οποία είναι αποτέλεσμα περιε-

σκεμμένης απόφασης και ενάρετης πράξης του ανθρώπου.

Υπ’ αυτή την έννοια η ευδαιμονία αποτελεί υπέρτατο αγαθό.

Αυτό το υπέρτατον αγαθόν αποτελεί σκοπό ζωής, σύμφωνα με τον Αρι-

στοτέλη, για κάθε άνθρωπο, αλλά και εκ μέρους του πολιτικού ηγέτη για το σύ-

νολο της κοινωνίας.

Την ευπραξία αυτού του σκοπού ο Πλάτων αναθέτει στον βασιλικό πολι-

τικό ηγέτη.

Στη συνέχεια ο Πλάτων, για να επιβεβαιώσει το συμπέρασμά του ότι ευ-

δαιμονέστερος είναι ο σοφός και δικαιότατος άνθρωπος, έρχεται να συγκρίνει

με μια εξαιρετική δεξιοτεχνία τις διάφορες ηδονές –ως κατ’ εξοχήν έκφραση

της ευδαιμονίας– με τη διαιρετότητα της ψυχής του ανθρώπου.

Είναι φανερό, κατά τον Πλάτωνα, ότι στα τρία είδη της ψυχής αλλά και σε

κάθε είδος αυτής, αντιστοιχεί και μία διαφορετική ηδονή.

Αυτά τα τρία είδη της ψυχής είναι: αυτό που στον άνθρωπο κάνει δυνατή

την μάθηση˙ ας ονομασθεί λογικό.

Το άλλο είναι το θυμοειδές, που κάνει τον άνθρωπο να θυμώνει και το

τρίτο, λόγω της ποικιλίας των εκδηλώσεών του δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο

όνομα, αλλά θα μπορούσε να ονομασθεί ως επιθυμητικό, διότι μέσω αυτού

ικανοποιούνται όλα τα ένστικτα. (το φαγητό, το ποτό, οι αφροδίσιες απολαύ-

σεις και όλες γενικά οι επιθυμίες). 

Το επιθυμητικό ονομάζεται και φιλοχρήματο, διότι μέσω του χρήματος ικα-

νοποιούνται όλες οι επιθυμίες και ως εξ αυτού αντικείμενο της ηδονής και

της φιλίας αυτών των ανθρώπων είναι μόνον το κέρδος.

Το θυμοειδές δίδει στον άνθρωπο την ορμή για επικράτηση, για τη νίκη και

για τη φήμη από την προκοπή του.

Γνώρισμα του φιλόνικου και του φιλότιμου ανθρώπου.

Ενώ το λογικό τμήμα της ψυχής δίδει την δυνατότητα της μάθησης και της

ενατένησης της αλήθειας, τον άνθρωπο αυτό δεν ενδιαφέρουν τα πλούτη και η

δόξα.

Ο Αριστοτέλης με μία άλλη προσέγγιση, αναγνωρίζει δύο βασικά τμήματα

της ψυχής, το άλογο και το λογικό.

Από το άλογο το ένα μέρος φαίνεται να είναι κοινόν και φυτικό για όλα τα
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είδη και όχι ειδικά για τον άνθρωπο και θεωρείται υπεύθυνον για την θρέψη

και την αύξηση.

Το άλλο μέρος είναι μεν άλογο, αλλά συμμετέχει κάπως του λογικού.

Επομένως καταλήγει ο Αριστοτέλης, το άλογο τμήμα της ψυχής είναι δύο

ειδών, διότι το μεν φυτικό δεν μετέχει διόλου, το δε επιθυμητικό και εν γένει

το βουλητικό μετέχει κάπως, εφόσον είναι ευπειθές και πειθαρχικό στο λο-

γικό.

Αν και δεν είναι αυστηρά εντός του θέματος για την σύγκριση των πολι-

τευμάτων, πλην όμως, οι αναφορές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, στην δι-

αιρετότητα της ψυχής, μας επιτρέπουν έναν περαιτέρω σχολιασμό για τα μέρη

της ψυχής, συμπεριλαμβανομένων και των σύγχρονων αντιλήψεων της ψυχο-

λογίας, η οποία, ως μέρη της ψυχής δέχεται το λογικό, το συναίσθημα και τη

βούληση, τα οποία συνδέονται με τα ένστικτα και τις ορμές κατά τη γνώμη

μας.

Σύμφωνα με όλες τις θέσεις, τόσο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, όσο

και της σύγχρονης ψυχολογίας, το λογικό αναφέρεται ως τμήμα της ψυχής σε

όλες τις διαιρέσεις.

Θέμα συσχετισμού υπάρχει για τ’ άλλα τμήματα των παραπάνω διαιρέ-

σεων.

Όσον αφορά για το θυμικό του Πλάτωνα, θα μπορούσε να διατυπωθεί ότι

αντιστοιχεί στο συναίσθημα, σύμφωνα με την σύγχρονη διαίρεση της ψυχής.

Επίσης, όπως το επιθυμητικό περιγράφεται από τον Πλάτωνα, θα μπο-

ρούσε ν’ αντιστοιχεί προς τα ένστικτα και τις ορμές, οι οποίες στη σύγχρονη

ψυχολογία εκφράζουν τη βούληση και στη διαίρεση του Αριστοτέλη το φυτικό.

Επομένως, προς διευκρίνιση παραμένει η διαίρεση του Αριστοτέλη ως προς

αυτό που ονομάζει επιθυμητικό και εν γένει βουλητικό, το οποίο πειθαρχεί στο

λογικό.

Αλλά αυτό το άλογο τμήμα, το οποίον πειθαρχεί στο λογικό, μπορεί να θε-

ωρηθεί ότι είναι αυτό που σήμερα ονομάζεται συναίσθημα και το οποίον στον

Πλάτωνα είναι το θυμοειδές.

Αξίζει όμως να παρατηρηθεί ότι τη βούληση, τόσο ο Αριστοτέλης, ο οποίος

ονομάζει βουλητικό το άλογο τμήμα της ψυχής που πειθαρχεί στο λογικό, όσο

και ο Πλάτωνας, ο οποίος θέτει το θυμικό και το επιθυμητικό υπό τον έλεγχον

του λογικού, προκειμένου και αυτές οι διαιρέσεις να βρίσκουν έκφραση, την

θεωρούν ως κάτι το ξεχωριστό και οπωσδήποτε μη συνδέοντας αυτή μόνον με

τα ένστικτα και τις ορμές, που πράττει η σύγχρονη ψυχολογία.

Επομένως η βούληση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία τέταρτη διάσταση

της ψυχής, η οποία εκφράζει το κεφάλαιο της πρακτικής δραστηριότητας του
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ανθρώπου και η οποία μπορεί ν’ απορρέει  τόσο από το λογικό και το συναί-

σθημα, όσο και από τα ένστικτα και τις ορμές σύμφωνα με τις Πλατωνικές αν-

τιλήψεις.

Βέβαια αυτές οι ιδιαιτερότητες της ψυχής θα πρέπει νευροφυσιολογικά να

συνδεθούν και με την εξέλιξη του εγκέφαλου του ανθρώπου.

Οι νευρολόγοι, στην πολύ μακρά πορεία του ανθρώπινου είδους, έχουν δια-

κρίνει τρεις κύριες εξελικτικές διαστρωματώσεις του εγκεφάλου:

Τον πρωτογενή, ο οποίος θα μπορούσε να συσχετισθεί με τα ένστικτα, δι-

καιώνοντας τον Αριστοτέλη για το φυτικό άλογο τμήμα της ψυχής.

Τον δευτερογενή εγκέφαλο, ο οποίος πιθανόν να εκφράζεται από το συ-

ναίσθημα.

Τελευταία εξέλιξη είναι η διαστρωμάτωση του εγκεφάλου, η οποία εκφρά-

ζει το λογικό.

Όλα όμως αυτά τα εξελικτικά στάδια ασφαλώς συνοδεύονται το καθένα

χωριστά με την βούληση, ώστε συνολικά η βούληση να θεωρείται ως τέταρτη

πρακτική διάσταση της θεωρούμενης τριμερούς ψυχής.

Συνεχίζοντας όμως ο Πλάτων την αξιολόγηση των κατ’ αυτό μερών της

ψυχής θα πει ότι σε μερικούς ανθρώπους  συμβαίνει να είναι κυρίαρχο και κυ-

βερνήτης ένα απ’ αυτά τα τμήματα της ψυχής, ενώ τ’ άλλα βοηθούν κατά περί-

πτωση, συμμετέχοντα στην διακυβέρνηση του ανθρώπου, χωρίς ασφαλώς να

θεωρούνται νεκρωμένα. 

Επομένως έχουμε τρεις κατηγορίες χαρακτήρων ανθρώπων σύμφωνα με

τον Πλάτωνα και οι οποίοι είναι ο φιλόσοφος, ο φιλόνικος και ο φιλοκερδής,

οι οποίοι αντιστοιχούν προς τις τρεις διαιρέσεις της ψυχής, στο λογικό, στο θυ-

μοειδές και στο επιθυμητικό.

Μέχρις εδώ παρατηρείται, ότι ο Πλάτων διετύπωσε μία τυπολογία χαρα-

κτήρων ανθρώπων καθόσον αφορά την πολιτική συμπεριφορά των πολιτών,

τους οποίους, όπως είδαμε, παρουσιάζει να έχουν μια αμφίδρομη αντανάκλαση

με την μορφή του επικρατούντος πολιτεύματος.

Στον παρόντα χώρο παρουσιάζει μία άλλη τυπολογία χαρακτήρων ανθρώ-

πων των οποίων η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία ενός από

τα τρία τμήματα της ψυχής.

Η τυπολογία του Πλάτωνα δεν απέχει και πολύ από τις σημερινές τυπολο-

γίες της ψυχολογίας, όπως η γενική κατηγορία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα

και τις αξίες που έχουν οι άνθρωποι, ώστε να έχουμε τους θεωρητικούς και δη-

μιουργικούς, τους φιλόδοξους και δυναμικούς χαρακτήρες της ψυχολογικής

σχολής του Άντλερ και τους οικονομικούς φιλοχρήματους χαρακτήρες του Πλά-

τωνα.
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Ο Πλάτων εξακολουθεί την έρευνά του με το ερώτημα: ποιος τρόπος ζωής

θα ήταν ο ευδαιμονέστερος στον καθένα απ’ αυτούς τους χαρακτήρες των αν-

θρώπων.

Καθόσον ο φιλοχρήματος ή φιλοκερδής θα πει, πώς η ηδονή που φέρνει η

δόξα ή φιλομάθεια, εάν δεν βγάζει χρήματα, δεν φέρνει κέρδος, δεν έχουν την

παραμικρή αξία.

Ο φιλόδοξος επίσης θεωρεί την ηδονή που φέρνουν τα χρήματα χονδροειδή

και μάλλον αδιαφορεί γι’ αυτά. 

Ενώ την ηδονή της μάθησης, εάν η γνώση δεν φέρνει δόξα, είναι γι’ αυτόν

καπνός και φλυαρία.

Όσον αφορά τέλος για τον φιλόσοφο, τις άλλες ηδονές θεωρεί δεύτερες

και ικανοποιεί τις αναγκαίες, ενώ ουσιαστική ηδονή γ’ αυτόν αποτελεί η αύ-

ξηση της μάθησής του και κυρίως η επαφή με την καθαρή αλήθεια.

Παρατηρείται ότι ο Πλάτων, καθόσον αφορά τον φιλόσοφο χαρακτήρα αν-

θρώπου, δεν περιορίζει την ευδαιμονία του αποκλειστικά και μόνο στην φιλο-

μάθειά του και στις πνευματικές του δημιουργίες, αλλά παρουσιάζει αυτόν να

ευδαιμονεί στο αναγκαίο μέτρο και από τις άλλες ηδονές, τις οποίες υπαγο-

ρεύουν και οι άλλες διαστάσεις της ψυχής.

Αλλά και γενικά ο Πλάτων, όπως είδαμε, έστω κι αν κυριαρχεί μόνον η μία

διάσταση της ψυχής, δεν νεκρώνει εντελώς τις άλλες, διότι προφανώς γνωρίζει

τις δυσάρεστες συνέπειες τις οποίες μπορούν να έχουν στην υγεία της ψυχής

οι καταπιέσεις και οι νεκρώσεις σε τμήματα της ψυχής, με τις οποίες ιδιαίτερα

στην εποχή μας ασχολήθηκε ο Φρόυντ.

Αφού ο Πλάτων έκανε αυτόν τον διαχωρισμό ως προς την ευδαιμονία την

οποίαν ποιοτικά αισθάνεται ο καθένας από τους παραπάνω τύπους των αν-

θρώπων, έρχεται η σειρά να συγκρίνει τις ποσότητες γνώσεων από όλες τις

ηδονές, τις οποίες γνωρίζει επίσης ο καθένας απ’ αυτούς.

Δηλαδή ο φιλοκερδής, όταν ασχοληθεί με την μάθηση της καθαρής αλή-

θειας γύρω από τον κόσμο, αποκτά μία περισσότερον περιορισμένη γνώση της

ηδονής γι’ αυτήν, από αυτήν την οποίαν θα αισθανθεί ο φιλόσοφος από την

γνώση της ηδονής του κέρδους.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον φιλόδοξο, καθόσον ο φιλόσοφος έχει μεγα-

λύτερη εμπειρική γνώση της ηδονής, την οποίαν γεννά η δόξα, από την εμπει-

ρική γνώση της ηδονής της σοφίας, την οποίαν μπορεί ν’ αποκτήσει ο

φιλόδοξος.

Με άλλα λόγια ο Πλάτων εδώ έβαλε τους τρεις ανωτέρω τύπους ανθρώπων

να δοκιμάσουν θεωρητικά όλες τις μορφές των ηδονών, με θέματα δοκιμασίας

τη γνώση της καθαρής αλήθειας, τη δόξα και το κέρδος που φέρνουν τα χρή-
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ματα. 

Απ’ αυτή τη δοκιμασία αποδείχθηκε ότι, τόσο ο φιλοκερδής, όσο και ο  φι-

λόδοξος  άνθρωπος, έχουν πολύ στενότερη εμπειρία της ηδονής για την κα-

θαρή αλήθεια, από αυτή την οποίαν αποκτά ο φιλόσοφος από τις εμπειρίες

των δικών τους αποκλειστικών ηδονών, θέλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον ο

Πλάτων να τονίσει την ευρυμάθεια του φιλοσόφου.

Ακόμα να δείξει ότι και οι άλλοι τύποι ανθρώπων μπορούν να ευδαιμονούν

με την δική τους ο καθένας ηδονή, πλην όμως την ευδαιμονία της ηδονής, την

οποία παρέχει η θέα της απόλυτης αλήθειας είναι αδύνατον άλλος να την δο-

κιμάσει εκτός από τον φιλόσοφο.

Ως κριτήριο επίσης της εμπειρικής γνώσης της ηδονής θα πρέπει να προ-

στεθεί και το όργανο εκείνο το οποίο επιτρέπει να γίνεται η κρίση και το όρ-

γανο αυτό της κρίσης είναι το λογικό, το οποίον δεν ανήκει εξ ορισμού ούτε

στον φιλοκερδή ούτε στον φιλότιμο αλλά μόνο στον φιλόσοφο τύπον ανθρώ-

που.

Μετά και απ’ αυτή την ανάλυση και την σύγκριση μεταξύ των ηδονών, ο

Πλάτων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ευδαιμονέστερη ζωή εξασφαλίζει

στην πορεία του ανθρώπου εκείνη η ηδονή η οποία προέρχεται από την φι-

λομάθεια και την ευρυμάθεια.

Έτσι, λοιπόν, το πρώτο βραβείο απονέμεται στον φιλόσοφο, το δεύτερο

στον φιλόδοξο και τελευταίος στη σειρά ο φιλοχρήματος χαρακτήρας ανθρώ-

που.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο φιλόσοφος χαρακτήρας εδώ του Πλάτωνα

είναι σύμφωνος με τον βασιλικό ο οποίος κυβερνά τον εαυτόν του σαν βασιλιάς

και από τον ίδιο πάλι θεωρείται ως ευδαιμονέστερος και ο πλέον κατάλληλος

για την ηγεσία της πόλης, καθόσον και από τον φιλόσοφο δεν απουσιάζουν και

τ’ άλλα δυναμικά στοιχεία της ψυχής του, τα οποία εκδηλώνονται κατά περί-

πτωση ελεγχόμενα από την λογική, όπως επίσης λέει ο Πλάτων. 

Τελικά οι πράξεις του ηγέτη ν’ αποτελούν ευπραξίες, σύμφωνα και με τις

αντιλήψεις περί ευδαιμονίας του Αριστοτέλη
33

.

Αφού ο Πλάτων χρησιμοποίησε τα κριτήρια της ποιότητας και της ποσότη-

τας των ηδονών στην σύγκριση των χαρακτήρων των ανθρώπων ως προς την

ευδαιμονία τους, φθάνει στην τρίτη και τελική απόδειξη με αντικείμενον έρευ-

νας αυτή την ίδια την ουσία των ηδονών.

Ως βάση της έρευνάς του ο Πλάτων λαμβάνει την θέση ότι η ηδονή στέκει

απέναντι ως προς την ουσία της λύπης και ότι ανάμεσα σ’ αυτές υπάρχει μια

μεσάζουσα κατάσταση ησυχίας και ηρεμίας, η οποία είναι ευχάριστη και επι-

θυμητή.
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Επομένως, εφόσον η κατάσταση της ησυχίας ηρεμεί, θα πρέπει να συμπε-

ράνουμε ότι η ηδονή και η λύπη εμφανίζονται συνεπεία κάποιας κίνησης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργείται η εντύπωση, ότι η ηδονή προκύ-

πτει από τη διακοπή της λύπης και αντιστρόφως η λύπη από τη διακοπή της

ηδονής, αλλά η εντύπωση αυτή δεν είναι σωστή, λέγει ο Πλάτων.

Διότι πράγματι υπάρχει κίνηση, όχι όμως λόγω της διακοπής της ηδονής ή

της λύπης, αλλά μια κίνηση την οποία γεννά η ανάγκη της έλλειψης για πληρό-

τητα, όπως είναι η πείνα, η δίψα και οι άλλες παρόμοιες, οι οποίες εκφράζουν

ελλείψεις στις λειτουργίες του σώματος. 

Όπως επίσης η άγνοια και η αφροσύνη είναι ελλείψεις στις λειτουργίες

του νου.

Επομένως όποιος δέχεται μέσα του τροφή και όποιος αποκτά γνώσεις και

εμπειρία υφίσταται κάποια πληρότητα.

Αληθινότερη όμως πληρότητα προκαλούν οι ηδονές, οι οποίες απευθύνον-

ται στον νου και οι οποίες προέρχονται από τις αληθινές γνώσεις της επιστήμης

και γενικά από όλες τις αρετές και οι οποίες στην ουσία τους είναι καθαρότε-

ρες και ανώτερες από την πληρότητα την οποίαν φέρουν το φαγητό και το ποτό.

Από την παραπάνω έκθεση των απόψεών του περί της λύπης και της ηδο-

νής, δημιουργείται η εντύπωση, ότι ο Πλάτων θεωρεί αυτές όχι ως ουσία, αλλά

ως καταστάσεις, οι οποίες έχουν σχέση αντίστοιχα με την έλλειψη και την πλη-

ρότητα μέσα μας ενός αγαθού.

Ηδονή θεωρεί την πληρότητα, την οποίαν έχει ο εαυτός μας απ’ αυτό το

αγαθό και ως εξ αυτού ανώτερη όλων των ηδονών πληρότητας είναι αυτή η

οποία πληροί τον νου του ανθρώπου με τις επιστημονικές γνώσεις και με τις

αρετές.

Επίσης θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο Πλάτων βλέπει αυτές τις καταστά-

σεις της λύπης και της ηδονής να είναι μεταβλητές λόγω της κίνησης η οποία

δημιουργείται μεταξύ τους, συνεπεία της αντίθετης φύσης τους.

Θέλοντας πιθανόν να πει ότι η λύπη και η ηδονή δεν είναι καταστάσεις, οι

οποίες δύνανται να συμβαίνουν σε καθημερινούς ρυθμούς, αλλά σε εξαιρετικές

περιστάσεις.

Στην καθημερινότητα του ανθρώπου υπάρχει μία σταθερή, ήρεμη και ήσυχη

κατάσταση, η οποία είναι η μεσάζουσα των καταστάσεων της λύπης και της

ηδονής και την οποία ο άνθρωπος πρέπει να επιθυμεί και να επιδιώκει.

Αυτή όμως η μεσάζουσα σταθερή καθημερινή κατάσταση δεν μπορεί να

είναι άλλη απ’ αυτή του μέτρου μεταξύ των αντιθέτων, της λύπης και της

ηδονής και κατά την οποία δεν προκύπτουν συνθήκες έλλειψης και πληρό-

τητας, ακριβώς λόγω του μέτρου.
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Αλλά οι καταστάσεις αυτές, της λύπης και της ηδονής, εκφράζουν αυτά που

σήμερα αποκαλούμε συναισθήματα και των οποίων η ποιότητα  διακρίνεται

ως προερχόμενο από τις συνθήκες του σώματος και του πνεύματος (θεωρητικά,

καλαισθητικά, ηθικά και θρησκευτικά συναισθήματα).

Επομένως, η λύπη και η ηδονή ως συναισθήματα έχουν ουσιαστικό πε-

ριεχόμενο με κινητικές καταστάσεις.

Επί πλέον, απ’ όσα λέγονται περί κινητικότητας και μεσάζουσας κατάστα-

σης της λύπης και της ηδονής, μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι ο Πλάτων

κάνει κάποιες διαβαθμίσεις έντασης και βάθους για τις καταστάσεις αυτές, οι

οποίες έχουν διαπιστωθεί και σήμερα μαζί με την ποιότητα να χαρακτηρίζουν

τα συναισθήματα και ν’ αποτελούν γνωρίσματα αυτών.

Άρα, κατά τον Πλάτωνα, τα πνευματικά συναισθήματα είναι ποιοτικότερα,

εντονότερα και βαθύτερα, απ’ αυτά τα οποία γεννώνται από την ικανοποίηση

των σωματικών αναγκών.

Αλλ’ εφόσον τέθηκε το θέμα περί της ουσίας της ηδονής αξίζει να δούμε

λίαν ουσιαστικά τι λέει ο Αριστοτέλης και οι άλλοι γι’ αυτήν.

Ο Αριστοτέλης θεωρεί την ηδονή απολύτως συνυφασμένη με το γένος μας,

το οποίον διέπεται από την αρχή:

Επιδιώκουμε ό,τι προξενεί ηδονή και αποφεύγουμε ό,τι προκαλεί οδύνη.

Όσον αφορά την φύση και την ουσία της ηδονής, επικαλείται την γνώμη

του Εύδοξου (μαθητή του Πλάτωνα), ο οποίος θεωρεί αυτήν αγαθό, διότι όλα

τα όντα με νόηση και χωρίς νόηση ποθούν και επιδιώκουν αυτήν.

Επικροτώντας αυτήν την γνώμη και ο Αριστοτέλης, ότι είναι κατ’ εξοχή

αγαθό, εφόσον προς αυτό πορεύονται όλα τα όντα, χάριν διατήρησης της ύπαρ-

ξής τους και του γένους τους.

Επίσης δικαιώνεται η άποψη του Αριστοτέλη ότι η ηδονή είναι απολύτως

συνυφασμένη με το γένος μας, καθόσον από την σύγχρονη νευρολογία έχει

διαπιστωθεί ότι στον εγκέφαλο του γένους μας υπάρχει ξεχωριστό κέντρο λει-

τουργίας, το οποίον εκφράζει ακριβώς αυτό το δυώνυμο της ηδονής και της

οδύνης.

Με αυτά τα δεδομένα ο Αριστοτέλης ενίσταται στις απόψεις του Πλά-

τωνα, ο οποίος δεν θεωρεί την ηδονή αγαθό, αλλά κατάσταση του αγαθού το

οποίο ασφαλώς συσχετίζει με τη φρόνηση.

Επίσης ο Αριστοτέλης ενίσταται και ως προς την άλλη θέση του Πλάτωνα,

κατά την οποία θεωρεί την οδύνη ως έλλειψη κάποιου πράγματος και ότι η

ηδονή είναι η αναπλήρωσή του.

Με αυτές τις ενστάσεις του για τις θέσεις του Πλάτωνα προς το παρόν (των

οποίων η ορθότητα θα εξετασθεί στην συνέχεια) ο Αριστοτέλης καταλήγει στο
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πρώτο συμπέρασμα ότι οι ηδονές είναι διάφορες κατά το είδος τους και την

προέλευσή τους, αλλά όμως όλες είναι επιθυμητές ως καθαυτές.

Για τα είδη των ηδονών ο Ηράκλειτος θα πει: άλλη η ηδονή την οποία αι-

σθάνεται ο ίππος και άλλη αυτή την οποία αισθάνεται ο σκύλος ή ο άνθρωπος.

Στο ίδιο πνεύμα θα κινηθεί και ο Δημόκριτος καθόσον αφορούν τις δια-

φοροποιήσεις των ευχάριστων συναισθημάτων, τα οποία προκαλούν στους αν-

θρώπους οι ηδονές ή τα διάφορα δυσάρεστα συναισθήματα τα οποία προκαλεί

η έλλειψη των ηδονών. 

Πλην όμως ο Δημόκριτος είναι επίσης κατηγορηματικός, συμβουλεύοντας

ότι δεν πρέπει ν’ απολαμβάνουμε καμμία ηδονή, εάν αυτή δεν μας κάμνει καλό.

Συμβουλή η οποία σημαίνει ότι την ηδονή ο Δημόκριτος δεν θεωρεί αγαθό,

εφόσον αμφισβητείται ως προς τα αποτελέσματά της, γεγονός το οποίον και ο

ίδιος δηλώνει:

Για όλους τους ανθρώπους το ίδιο πράγμα είναι αγαθό και αληθές.

Οι θέσεις του Δημόκριτου είναι παρόμοιες με του Πλάτωνα και διάφορες

απ’ αυτές του Αριστοτέλη.

Επίσης πλησίον στις θέσεις του Πλάτωνα και, ας κατακρίνονται δριμύτατα

απ’ αυτόν, είναι οι θέσεις των σοφιστών, για όσα αυτοί λέγουν περί χαράς και

λύπης.

Όπως π.χ αυτά τα οποία λέγονται από τον Γοργία: «Ο λόγος μπορεί να

κάνει μεγάλο καλό, να διώξει τον φόβο και την λύπη και να γεννήσει την χαρά

και την ευσπλαχνία». 

Λόγια του Γοργία τα οποία δείχνουν ότι τα συναισθήματα της χαράς και

της λύπης είναι μεταβλητές καταστάσεις, τις οποίες ο Πλάτων πρεσβεύει.

Ενώ ο Αντιφών για το ίδιο θέμα λέει: «Η φύση μας υποχρεώνει ν’ αποφεύ-

γουμε τον πόνο και να επιζητούμε την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ηδονή, επειδή

ο πόνος είναι βλαβερός και η ηδονή ωφέλιμη».

Δήλωση του Αντιφώντος η οποία δείχνει να είναι πλησιέστερη προς τις

απόψεις του Αριστοτέλη περί ηδονής, εφόσον και κατά τον Αντιφώντα, πρέπει

να επιζητούμε την ηδονή η οποία είναι ωφέλιμη και επομένως, αποτελεί αγαθό.

Αλλά και αυτός ως σοφιστής δεν παύει να θεωρεί την λύπη και την χαρά,

την οδύνη και την ηδονή ως μεταβλητές καταστάσεις, μεταξύ των οποίων υπάρ-

χουν διαβαθμίσεις και κινητικότητα.

Ακόμα και σ’ αυτή την ηδονή αναγνωρίζει διαβαθμίσεις όταν λέει ότι να

επιζητούμε την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ηδονή.

Ενώ ο Αριστοτέλης, ως προς την ουσία της ηδονής, θα πει ότι δεν είναι κί-

νηση η οποία τερματίζεται όταν στον κατάλληλο χρόνο επιδιωχθεί ορισμένος

σκοπός της. 
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Εσφαλμένα θεωρείται η ηδονή ως κίνηση ή γένεση, διότι από την φύση

της ως αγαθό είναι τέλειο και ολοκληρωμένο.

Ότι η ηδονή είναι τέλειο και ολοκληρωμένο αγαθό, αποδεικνύεται από τον

φυσικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο η δράση κάθε όντος να κατευθύνεται προς

την πληρότητα και την τελειότητα και η οποία κατάληξη είναι κατάμεστη πόθου

και ηδονής.

Επομένως, λέγει ο Αριστοτέλης, η ηδονή πηγάζει από αυτή τη φυσική

δράση, την οποία επί πλέον ενισχύει και τελειοποιεί, καθιστώντας και αυτή

τη ζωή τελειότερη, που τόσο πολύ οι άνθρωποι ποθούν.

Η ζωή και η ηδονή είναι τόσο στενά συζευγμένα, που δεν επιτρέπουν κα-

νένα μεταξύ τους χωρισμό, έτσι ώστε να μην υπάρχει και δυνατότητα προτί-

μησης του ενός αγαθού περισσότερον από το άλλο.

Συνταυτίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον ο Αριστοτέλης απόλυτα την ζωή

με την ηδονή, ώστε να θεωρείται ότι η ζωή υπάρχει χάριν της ηδονής και αν-

τιστρόφως η ηδονή δεν υπάρχει χωρίς την ζωή.

Επί πλέον αυτού του συμπεράσματος της σχέσης της ηδονής με την ζωή, ο

Αριστοτέλης, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, θεωρεί ως κάθε σκοπό μορφής

δράσης των όντων την τελειότητα της ηδονής και επειδή υπάρχουν διάφορες

μορφές δραστηριοτήτων και ενεργειών των εμβίων όντων ως προς την φύση

τους, θα υπάρχουν και διάφορα είδη ηδονών.

Με άλλα λόγια ο Αριστοτέλης θεωρεί ταυτόχρονα ως κίνητρο και σκοπό

δράσης την τελειότητα και την πληρότητα του αγαθού της ηδονής, το οποίον

είναι σταθερό χωρίς κίνηση ή γένεση, ενώ ο Πλάτων την ηδονή θεωρεί ως κα-

ταληκτικόν σκοπόν της κίνησης και της δράσης η οποία απορρέει από την έλ-

λειψη, την οποίαν ουδόλως ο Αριστοτέλης ανέφερε, αν και ομιλεί περί δράσης.

Αυτή όμως την δράση παρουσιάζει ως φυσικό νόμο όλων των όντων να κι-

νούνται προς το τέλειον˙ χωρίς να ονομάζει την αιτία και πόθεν αυτή ορμάται.

Ένας φυσικός νόμος, τον οποίο επικαλείται ο Αριστοτέλης, διέπεται από

την αρχή της αιτίας και του αποτελέσματος.

Επικαλούμενος ο Αριστοτέλης ως φυσικό νόμο την δράση, την ενέργεια ή

και την κίνηση (διότι κίνηση είναι η δράση και η ενέργεια) προς  τον  σκοπό

της  τελειότητας,  ο φυσικός  νόμος είναι ελλιπής χωρίς κάποια αναφορά προς

την αιτία, η οποία είναι η έλλειψη για την οποία κάνει λόγο ο Πλάτων.

Βεβαίως και είναι φυσικός νόμος των όντων να κινούνται προς το τέλειο

αγαθό –το οποίο είναι η ηδονή κατά τον Αριστοτέλη– αλλά σύμφωνα με τους

φυσικούς νόμους, το τέλειο, ως καθαυτό τέλειο, δεν μπορεί να δημιουργεί και

συνθήκες κίνησης και δράσης και γι’ αυτό ο Αριστοτέλης θεωρεί την ηδονή ως

σταθερό και ακίνητο αγαθό.
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Συνθήκες όμως κίνησης και δράσης δημιουργούνται μόνο από κάποια δια-

φορά μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. 

Επομένως, για να επιτευχθεί η δράση και η κίνηση προς τον σκοπό της ηδο-

νής, πρέπει να υπάρχει η ανάγκη της έλλειψης αυτής.

Με αυτή τη βάση των σκέψεών του συνεχίζει ο Αριστοτέλης τον λόγο του,

συνδέοντας την ουσία της η δονής με την ευδαιμονία, η οποία αποτελεί και

τον τελικό σκοπό όλων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τονίζοντας μάλιστα

ότι η ηδονικότερη όλων των κατ’ αρετή ενεργειών είναι αυτή η οποία επιδιώ-

κει την απόκτηση σοφίας.

Υποστηρίζοντας μάλιστα ότι εάν η ηδονή υπάρχει κατά κύριον λόγο στις

νοητικές αρετές, κατά δεύτερο λόγο υπάρχει και στις ηθικές αρετές, επειδή οι

ηθικές αρετές συνδέονται στενά με την φρόνηση.

Διότι οι αρχές της φρόνησης ανταποκρίνονται στις ηθικές αρετές και  επι-

πλέον, το ορθόν –το οποίον είναι και ηθικόν– πηγάζει από τη φρόνηση.

Συμπέρασμα του Αριστοτέλη για την ηδονικότερη όλων των κατ’ αρετή

ενεργειών ότι είναι η απόκτηση σοφίας˙ γνώμη που συμπίπτει με  του Πλάτωνα,

ο οποίος θεωρεί ως ανώτερη όλων των ηδονών αυτή την κατ’ αρετή φρόνηση.

Άρα δύναται να διατυπωθεί η γνώμη ότι αμφότεροι οι φιλόσοφοι θεωρού-

σαν ως ευδαιμονέστερον άνθρωπο, αυτόν τον οποίον βιώνει επιδιώκοντας την

ηδονή η οποία προέρχεται από τον ορθόν λόγον και από τον κατ’ αρετή βίο.

Προοδευτικά όμως ο Αριστοτέλης θα συμφωνήσει και με όσα ο Πλάτων

λέει περί μεσάζουσας κατάστασης μεταξύ ηδονής και λύπης, η οποία είναι ευ-

χάριστη και επιθυμητή, χαρακτηρίζοντας και ο Αριστοτέλης την έλλειψη και

την υπερβολή ως μεγαλύτερη αντίθεση προς την μεσότητα.

Λόγω αυτής της μεγάλης αντίθεσης, σημαίνει ότι η μέση έξη, ο μέσος

τρόπος ζωής, είναι ως προς όλα επαινετός.

Κατ’ επέκταση σημαίνει ότι πρέπει ν’ αποφεύγουμε άλλοτε μεν την υπερ-

βολή και άλλοτε την έλλειψη.

Κατά τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε ευκολώτατα την μεσότητα και το αγα-

θόν, στην έννοια του οποίου ο Αριστοτέλης τοποθέτησε και την ηδονή.

Σαφέστερος και αναλυτικότερος, ως προς την μεσότητα των συναισθημά-

των τα οποία προκαλούνται αντίστοιχα από τις ηδονές και τις λύπες, υπήρξε ο

Δημόκριτος, ο οποίος λέει:

Οι άνθρωποι αποκτούν αρμονική ψυχική κατάσταση με τον μετριασμό

των ηδονών και κρατούντες το μέτρο στην ζωή τους.

Τα πράγματα δε τα οποία εμφανίζουν έλλειψη ή υπερβολική υπεροχή, συ-

νήθως, υφίστανται μεταπτώσεις και προξενούν μεγάλες συγκινήσεις στην ψυχή.

Όσες ψυχές κινούνται μεταξύ μεγάλων διαστημάτων ούτε ευστάθεια



253

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

έχουν ούτε εσωτερική αρμονία.

Διατυπώνεται η γνώμη ότι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα των λόγων του

Δημόκριτου ώθησε και τον Πλάτωνα να δώσει βαρύτητα και να χαρακτηρίσει

την ουσία της ηδονής ως κίνηση.

Πράγματι την ουσιαστική ηδονή στην καθημερινή μας ζωή εκφράζει η ψυ-

χική αρμονία, την οποία επιτυγχάνουμε μέσα από τον μετριασμό των μεγάλων

συγκινήσεων, οι οποίες προκαλούνται από τα διαστήματα των κινήσεων μεταξύ

της λύπης και των ηδονών.

Προφανώς, λόγω αυτής της μεταβλητότητας μεταξύ της λύπης και της ηδο-

νής, αλλά και των διαβαθμίσεων τις οποίες επιδέχεται αυτή καθ’ αυτή η ηδονή,

ο Πλάτων αποφεύγει να χαρακτηρίσει την ηδονή ως αγαθό, όπως πράττει ο

Αριστοτέλης.

Απ’ αυτά όλα τα οποία εξετάσθηκαν, φάνηκαν καθαρά ποιες είναι οι δια-

φοροποιήσεις μεταξύ Πλάτωνα και Αριστοτέλη, σχετικά με την ουσία της ηδο-

νής.

Ο μεν Πλάτων δεν απαρνείται την ουσία της ηδονής, αλλά δίδει την βα-

ρύτητα στην κινητικότητα αυτής, ο δε Αριστοτέλης χαρακτηρίζει ευθέως και

καθαρά την ουσία της ηδονής ως αγαθόν, μη παραλείποντας να δεχθεί την

κινητικότητα προς αυτήν.

Ως τελικό συμπέρασμα, σχετικά με την ουσία της ηδονής, θα μπορούσε να

διατυπωθεί ότι πράγματι αποτελεί ένα φυσικό αγαθό με δύο όμως θεμελιακές

προϋποθέσεις. 

Αρκεί το αγαθό αυτό της ηδονής να τηρείται εντός των ορίων του μέτρου

προκειμένου να είναι ωφέλιμον.

Αρχή επί της οποίας συμφώνησαν άπαντες, Δημόκριτος – Πλάτων και Αρι-

στοτέλης.

Δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι η ηδονή εκφράζει τον έναν φυσικό πόλον,

ενώ τον άλλον εκφράζει η οδύνη.

Επομένως, μεταξύ ηδονής και οδύνης υπάρχει μια φυσική διαφορά, η οποία

ως από τη φύση της δημιουργεί συνθήκες κίνησης προς τον ισχυρότερον πόλον,

τον οποίον ασφαλώς αποτελεί η ηδονή.

Προϋπόθεση η οποία επίσης δικαιώνει κατά κάποιον τρόπο τους ανωτέρω

φιλοσόφους, οι οποίοι όλοι ομιλούν για κίνηση προς το αγαθό της ηδονής.

Έτσι λοιπόν με τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούμε να ισχυρισθούμε

ότι η ηδονή είναι αγαθό με το οποίον είναι στενά συνυφασμένη η κινητικότητα.

Εφόσον η ηδονή εκφράζει την ολοκλήρωση και την πληρότητα του συναι-

σθήματος και η λύπη την έλλειψη και την κενότητα αυτού, είναι φυσιολογικό

τα όντα ν’ αποφεύγουν την συναισθηματική κενότητα και ν’ αποζητούν την πλη-
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ρότητά του.

Αυτή δε η πληρότητα της ηδονής δεν αποτελεί υπερβολή εάν υποστηριχθεί

ότι είναι συνυφασμένη και με την δημιουργία της ζωής. 

Ώστε σε τελευταία ανάλυση αυτή η κίνηση προς την ηδονή να μην περιο-

ρίζεται μόνον στην ευδαιμονία, αλλά να συντελεί και στην δημιουργία αυτής

καθ’ αυτής της ζωής.

Δίδοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον το δικαίωμα να υποστηριχθεί ότι και αυτό

το γεγονός της ζωής είναι κίνηση
34

.

Ο Πλάτων επανέρχεται στο κύριο θέμα της έρευνας του για τον ευδαιμο-

νέστερο ανθρώπινο χαρακτήρα και λέει ότι όλα, όσα διατυπώθηκαν περί ηδο-

νής, κρίθηκαν αναγκαία, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την τελική σύγκριση

μεταξύ των ανθρώπινων χαρακτήρων, από τον βασιλικό μέχρι και του τυραν-

νικού τύπου ανθρώπου.

Έτσι φθάνει στην διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων στην έρευνά

του τα οποία είναι:

Όταν η ψυχή ολόκληρη πειθαρχεί στο φιλόσοφο τμήμα της, δεν πέφτει

σε διχοστασίες.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες μπορεί το καθένα από τ’ άλλα τμήματα το θυμικό

και το επιθυμητικό της ψυχής να κάνει την δουλειά του και είναι δίκαιο να χαί-

ρεται ταυτόχρονα το καθένα τους τις ηδονές που του ταιριάζουν πραγματικές

και αληθινότατες, διότι κυριαρχεί το φιλόσοφο τμήμα.

Όταν όμως κυριαρχεί κάποιο από τ’ άλλα τμήματα της ψυχής είτε το θυμικό

είτε το επιθυμητικό, τότε ούτε το ίδιο ούτε τ’ άλλα βρίσκουν να βιώσουν τις

ηδονές που ταιριάζουν προς την φύση τους, διότι τα πράγματα τότε δεν έχουν

τον έλεγχο της λογικής.

Οι ανισορροπίες σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνει να είναι χειρότερες,

όσο περισσότερο οι συμπεριφορές έχουν πάρει μεγαλύτερες αποστάσεις από

την φιλοσοφία και την λογική.

Αλλά τις μεγαλύτερες αποστάσεις από την φιλοσοφία και την λογική έχουν

πάρει οι φιλήδονες και οι τυραννικές επιθυμίες, ενώ την ελάχιστη απόσταση

έχουν οι κόσμιες και οι βασιλικές επιθυμίες.

Επομένως την μέγιστη απόσταση από την αληθινή και την ταιριαστή στην

φύση του ανθρώπου ηδονή την έχει ο τύραννος και την ελάχιστη ο φιλόσοφος

βασιλικός τύπος ανθρώπου.

Άρα ο τυραννικός τύπος ανθρώπου θα βιώνει ζωή αναιδέστατη και δυστυ-

χέστατη, ενώ ο βασιλικός ευχαριστότατη και ευδαιμονέστατη.

Στην συνέχεια ο Πλάτων –σαν καλός μαθηματικός– αποδεικνύει πόσες

φορές λιγότερη ευχάριστη είναι η ζωή του τυραννικού από αυτή του βασιλικού
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τύπου ανθρώπου˙ δεδομένου ότι ο τύραννος και οι ηδονές του είναι δουλικές

και έχουν πέσει στο τελευταίο «σκαλοπάτι».

Η απόσταση που έχει πάρει ο τύραννος από τον ολιγαρχικό τύπο ανθρώπου

μπορεί να βαθμολογηθεί με τον αριθμό τρία (3), γιατί ανάμεσά τους είναι ο

δημοκρατικός τύπος ανθρώπου.

Ο ολιγαρχικός πάλιν έρχεται τρίτος, αν λογαριασθεί η σειρά του αρχίζον-

τας από τον βασιλικό τύπο ανθρώπου, και αν βέβαια ταυτισθεί ο αριστοκρατι-

κός με τον βασιλικό (καθόσον ανάμεσα αριστοκρατικού και βασιλικού

παρεμβάλλεται ο τιμοκρατικός).

Ο αριθμός λοιπόν που δείχνει την απόσταση του τυράννου από την αληθινή

και βασιλική ηδονή είναι τρεις (3) φορές τα τρία (3).

Αν υψωθεί ο αριθμός αυτός στο τετράγωνο και στον κύβο (32)3 γίνεται πιο

φανερή η απόσταση που έχει πάρει ο τύραννος από τον φιλόσοφο βασιλικό

τύπο ανθρώπου.

Αν τώρα λογαριασθεί η μέτρηση από την αντίθετη φορά, θα φανερωθεί η

απόσταση που έχει πάρει ο φιλόσοφος βασιλικός από τον τύραννο ως προς την

αληθινή ηδονή.

Έτσι θα βρεθεί ότι είναι επτακόσιες είκοσι εννέα φορές [729 = (32)3] πε-

ρισσότερο ευδαίμονας ο βασιλικός από την ηδονή την οποία ο τύραννος αι-

σθάνεται σε όλες τις διαστάσεις. 

Τον αριθμό αυτό [(32)3 = 729] ο Πλάτων σύμφωνα με την περιγραφή την

οποίαν κάμνει εξάγει από την σειρά την οποίαν κατά προτεραιότητα κατατάσ-

σει τους πολιτικούς τύπους των ανθρώπων και η οποία είναι, όπως αρχικά ανα-

φέρθηκαν. 

Βασιλικός, τιμοκρατικός, ολιγαρχικός, δημοκρατικός και τυραννικός.

Εάν η προτεραιότητα αυτών τεθεί επί ευθείας γραμμής και σε κάθε σημείον

τεθεί το αρχικό γράμμα του ονόματος, τότε η αριθμητική προτεραιότητα των

χαρακτήρων δύναται ν’ αποδοθεί με το σχήμα.

Κάνοντας ο Πλάτων ένα μαθηματικό παίγνιο με τα λόγια και τους αριθ-

μούς, θεωρεί την συνολική απόσταση του τυράννου από τον βασιλικό τρεις

φορές το τρία, αλλά αυτό το αποτέλεσμα βγήκε μετά από δύο μετρήσεις.

Επομένως με μαθηματικό συμβολισμό όλες αυτές οι ενέργειες σύγκρισης

2

• • • • •

2

Β Ο Δ ΤνΤμ

1 3

1 2 3
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παρίστανται:

[3x3 = (32)] ως η διπλή μέτρηση στη μία διάσταση, ενώ η συνολική από-

σταση και στις τρεις διαστάσεις του τυράννου από τον βασιλικό τρεις φορές

αυτού του αριθμού [(32)3 = 729].

Όλη όμως αυτή η εξαιρετικά εμπεριστατωμένη αποδεικτική ανάλυση του

Πλάτωνα, προκειμένου ν’ αποδείξει ότι ο φιλόσοφος βασιλικός τύπος ανθρώ-

που είναι ο ευδαιμονέστερος απ’ όλους τους άλλους, απέβλεπε κατά μετα-

φορά ν’ αποδείξει ότι και το πολίτευμα του φιλόσοφου βασιλιά, το

πολίτευμα του ενός επιστήμονα πολιτικού στην διακυβέρνηση της πόλης,

είναι και το ευδαιμονέστερο για τους πολίτες, απ’ όλα τα άλλα πολιτεύματα.

Αυτός ο ισχυρισμός υπαγορεύεται επίσης από τις θέσεις του Πλάτωνα, για

τον οποίον ήταν δεδομένη η αμφίδρομη διασύνδεση των χαρακτήρων συμπε-

ριφοράς των πολιτών με την αντίστοιχη μορφή του πολιτεύματος στην πόλη. 

Επίσης, όπως ο ίδιος επί πλέον λέγει, ο φιλόσοφος βασιλικός τύπος αν-

θρώπου δεν είναι μόνο ο ευδαιμονέστερος απ’ όλους, αλλά είναι σε θέση να

κυβερνά τον εαυτό του κατά τον καλύτερο τρόπο και εφόσον κυβερνά τον

εαυτό του, μπορεί να κυβερνά άριστα και την πόλη. 

Πράγματι έτσι και είναι, διότι για τον φιλόσοφο πολιτικό ηγέτη η ανώτερη

και η αληθινότερη ηδονή είναι η ενεργός προσφορά προς την κοινωνία, η διαρ-

κής μέριμνα για την ευδαιμονία των πολιτών.

Ενώ για τον φιλόδοξο τιμοκράτη αρχηγό ηδονή είναι οι τιμές και η δόξα,

του φιλοχρήματου ολιγαρχικού ο πλουτισμός του, του δημοκράτη, σύμφωνα με

το πνεύμα του Πλάκωνα, ηδονή είναι η άναρχη ελευθερία του και τελικά του

τυράννου η ηδονή είναι η ικανοποίηση των δουλικών του ενστίκτων και ορμών.

Όπως όμως παρατηρείται όλων αυτών των μορφών οι ηγέτες απολαμβά-

νουν ηδονές, οι οποίες όχι μόνον έχουν ως επίκεντρον τον εαυτό τους, αλλά

είναι και για την πόλη καταστροφικές.

Μόνο του φιλόσοφου βασιλιά, του επιστήμονα πολιτικού, οι δραστηριότη-

τές του έχουν ως επίκεντρο την κοινωνία και η δική του ηδονή είναι η ευδαι-

μονία αυτής.

Ο Πλάτων μετά απ’ όλο αυτό το σκεπτικό των συγκρίσεων των χαρακτή-

ρων, αλλά και των μορφών των πολιτευμάτων κατ’ επέκταση και με το δεδο-

μένο ότι μέσα στο σύνολο της κοινωνίας υπάρχουν όλοι οι τύποι των ανθρώπων

και χάριν της ομαλής συνύπαρξης όλων αυτών, προβαίνει στις τελευταίες του

παραινέσεις:

Αφού αποτελεί ευχή μας ο τυραννικός άνθρωπος να κυβερνιέται από την

εξουσία, η οποία κυβερνά και τον ευγενικότατο άνθρωπο, θα πρέπει να πα-

ραδεχθούμε πως είναι υποχρέωση του τυραννικού ανθρώπου να πειθαρχεί
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στον ευγενικότατο εκείνον άνθρωπο, που έχει από την φύση ως εξουσιαστή

του αυτό το θείο δώρο.

Αυτή η πειθαρχία των αρχομένων προς έναν τέτοιον κυβερνήτη δεν απο-

τελεί κάποια προσβολή γι’ αυτούς, διότι είναι συμφερότερον για όλους να κυ-

βερνιέται η πόλη από έναν τέτοιον χαρισματικόν άνθρωπο.

Το καλύτερο βέβαια ήταν αυτό το ευγενικό στοιχείο να υπάρχει μέσα στην

ψυχή του κάθε ανθρώπου, αφού όμως δεν συμβαίνει αυτό, καλό είναι γι’ αυτόν

τον άνθρωπο να υπάρχει επαγρύπνηση και να κυβερνιέται  απ’ έξω.

Διότι τελικός σκοπός της πειθαρχίας μας σε μια τέτοια ενιαία διακυβέρ-

νηση είναι η ενότητα και η φιλία μεταξύ όλων των πολιτών.

Αυτός ο σκοπός, λέγει ο Πλάτων, είναι σωστός και εκεί αποβλέπουν οι

νόμοι.

Προς αυτόν πρέπει προοδευτικά ν’ αποβλέπει και η αγωγή των παιδιών,

ώστε μετά την μακράν καλλιέργεια του ευγενικότατου τμήματος της ψυχής,

να εγκατασταθεί στις ψυχές τους ως φύλακάς τους, παγιώνοντας τις «καλές

έξεις», όπως λέει και ο Αριστοτέλης, ο οποίος συμφωνεί με τον Πλάτωνα γι’

αυτόν τον σκοπό της παιδείας.

Με όλες αυτές τις σκέψεις και τις παραινέσεις του μπορεί να διατυπωθεί η

γνώμη ότι ο Πλάτων δεν οραματίσθηκε μία άναρχη, ισοπεδομένη και εξαθλιω-

μένη στη διαφθορά, αλλά μία ευδαίμονα κοινωνία, πειθαρχημένη στις αιώνιες

αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη θεϊκή καταγωγή του ανθρώπου και η οποία

ενισχύεται με την εφαρμογή των αρίστων νόμων και με την κατάλληλη αγωγή

και παιδεία των νέων ανθρώπων
35

.

8.   Κριτικές στον Φιλόσοφο Βασιλιά

Μετά από αυτή τη συνοπτική αλλά ουσιαστική παρουσίαση των προτάσεων

του Πλάτωνα για τον φιλόσοφο βασιλιά ή τον επιστήμονα άρχοντα στα έργα

του «Πολιτεία» και «Πολιτικό», θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία σημαντική

έλλειψη η απουσία κριτικών σχολίων επ’ αυτών των απόψεών του από ορισμέ-

νους μελετητές του.

Ένας απ’ αυτούς είναι ο Καρλ Πόπερ, ο οποίος –μεταξύ των άλλων– κρίνει

γενικά το πολιτικό πρόγραμμα προφανώς του φιλόσοφου βασιλιά του Πλάτωνα

ως ολοκληρωτικό, μη αμφισβητώντας το μίσος αυτού εναντίον της τυραννίας

και της επιθυμίας του να κάνει την πόλη – κράτος και τους πολίτες της ευτυχι-

σμένους, πλην όμως κατακρίνεται επειδή θεωρεί τον Πλάτωνα ως εναντιού-

μενο προς την κοινωνική επανάσταση που είχε αρχίσει με την άνοδο της

δημοκρατίας και του ατομικισμού, με την ανάπτυξη των θαλασσίων επικοινω-

νιών και του εμπορίου.
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Αυτές τις θέσεις όμως του Πλάτωνα τοποθετεί χρονικά στην περίοδο του

Πελοποννησιακού πολέμου, κατά την οποία, σύμφωνα με περιγραφές του

Θουκιδίδη, όλος ο ελληνικός κόσμος βρισκόταν σε αναταραχή συνεπεία των

προσωπικών φιλοδοξιών και των έντονων κομματικών ανταγωνισμών.

Ενώ παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης ένθερμα συμπα-

θούσε το πολίτευμα των Λακεδαιμονίων και αντιπαθούσε αυτό των Αθηναίων,

προφανώς της άναρχης δημοκρατίας, που από τον Πλάτωνα περιγράφεται.

Αυτήν την ίδια περίοδο ως φιλολακεδαίμονες και ως αντιδημοκρατικοί πα-

ρουσιάζονται τόσο ο Πλάτων όσο και ο Θουκυδίδης, αν και την ίδια εποχή

υπάρχει και ο μεγάλος ηγέτης της δημοκρατίας ο Περικλής, ο οποίος διατύ-

πωνε την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και του πολιτικού ατομικισμού.

Πρόδρομος όμως της δημοκρατίας πρέπει να θεωρηθεί ο Δημόκριτος, ο

οποίος διεκήρυττε ότι η φτώχεια μιας δημοκρατίας είναι καλύτερη από την

ευημερία που μπορεί να φέρει η αριστοκρατία ή η μοναρχία, όπως ακριβώς η

ελευθερία είναι καλύτερη από τη δουλεία και η πατρίδα του σοφού ανθρώπου

είναι όλος ο κόσμος.

Αλλά στο στόχαστρο της κριτικής του ο Καρλ Πόπερ δεν παρέλειψε να

βάλει και τον Σωκράτη δάσκαλο του Πλάτωνα, για τον οποίο θα πει ότι δεν

υπήρξε ούτε μια ηγετική προσωπικότητα της αθηναϊκής δημοκρατίας όπως ο

Περικλής, αλλά ούτε κι ένας θεωρητικός αυτής, όπως ο Πρωταγόρας.

Απεναντίας υπήρξε ένας κριτής της αθηναϊκής κοινωνίας και της δημοκρα-

τίας αυτής, δημιουργώντας την εντύπωση ότι είναι αντίπαλός της, αν και η κρι-

τική του διέπεται από δημοκρατικό πνεύμα.

Μια κριτική του Σωκράτη, η οποία είναι σύμφωνη με την γνώμη του Θου-

κυδίδη, ο οποίος αποδίδει την πτώση της Αθήνας κατά τον Πελοποννησιακό

πόλεμο στις ηθικές αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η ιστορική διαπίστωση του Θουκυδίδη περί ηθικών αδυναμιών του δη-

μοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα, δεν είναι άλλη απ’ αυτές τις κατα-

στάσεις και τις συνθήκες τις οποίες ο Πλάτων περιγράφει για την άναρχη

δημοκρατία στην «Πολιτεία» του.

Αν και επικρατούσαν αυτές οι άθλιες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες

εκείνη την εποχή στην αθηναϊκή πολιτεία, ο Καρλ Πόπερ υπεραμυνόμενος της

ανοικτής δημοκρατικής κοινωνίας και εναντιούμενος στην κλειστή απολυταρ-

χική κοινωνία, θα πει τελικά για τον Πλάτωνα:

«Το μάθημα, έτσι που θα έπρεπε να διδαχθούμε από τον Πλάτωνα είναι το

αντίθετο ακριβώς από αυτό που προσπαθεί να μας διδάξει.

Όσο σπουδαία κι αν ήταν η κοινωνιολογική του διάγνωση (εννοώντας προ-

φανώς την περιγραφή των συνθηκών του δημοκρατικού πολιτεύματος στην
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«Πολιτεία») η ίδια η δική του εξέλιξη αποδεικνύει πως η θεραπεία που συνι-

στούσε ήταν χειρότερη από το κακό που προσπαθούσε να καταπολεμήσει».

Από τα λόγια της κριτικής του Καρλ Πόπερ διαπιστώνεται ότι και ο ίδιος

αναγνωρίζει την κοινωνιολογική διάγνωση την οποία ο Πλάτωνας κάνει για

το αναρχούμενο δημοκρατικό πολίτευμα, ως επίσης ότι με το πολιτικό του πρό-

γραμμα της πρότασής του για τον φιλόσοφο βασιλιά απέβλεπε ώστε η πόλη –

κράτος και οι πολίτες να γίνουν ευτυχέστεροι.

Παρόλα αυτά ο Καρλ Πόπερ κατακρίνει τον Πλάτωνα –αλλά και τον δά-

σκαλό του τον Σωκράτη– και το πολιτικό του πρόγραμμα ως ολοκληρωτικό.

Κατ’ αρχάς, όπως είδαμε αναλυτικά στην πρότασή του για τον φιλόσοφο

βασιλιά ή τον επιστήμονα άρχοντα, ο Πλάτων προτείνει ως κυβερνήτη της

αναρχούμενης μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο πόλης, έναν σοφό, γενναίο,

αλλά και ενάρετο άνδρα, ο οποίος παρουσιάζεται να καλείται από τους ίδι-

ους τους πολίτες στην εξουσία, σεβόμενος τους ισχύοντες νόμους και ν’ απο-

φασίζει νομοθετώντας στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα

νομοθεσία˙ θεσμός που ισχύει και στις σύγχρονες δημοκρατίες όπως είναι τα

προεδρικά διατάγματα ή ακόμα και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Υπ’ αυτές τις κυβερνητικές προϋποθέσεις εκτιμάται ότι δεν μπορεί το πο-

λιτικό  πρόγραμμα  του  Πλάτωνα  να  κατακρίνεται ως ολοκληρωτικό, 

–όρος ο οποίος ανήκει μόνον στο τυραννικό καθεστώς– το οποίο ο Πλάτων

απεχθάνεται, όπως ομολογείται και από τον ίδιο τον Καρλ Πόπερ.

Επομένως η κριτική του για το πολιτικό πρόγραμμα του Πλάτωνα, χαρα-

κτηρίζεται ως αυστηρή προβολή των προσωπικών του αντιλήψεων, παραβλέ-

ποντας την πολιτική αστάθεια και την κοινωνική διαφθορά η οποία

επικρατούσε εκείνη την εποχή στην Αθήνα, σύμφωνα με τις περιγραφές του

Θουκυδίδη, αλλά και του Πλάτωνα.

Κατά την γνώμη μας, δεν μπορούν ν’ αμφισβητηθούν οι δημοκρατικές πε-

ποιθήσεις ούτε του Σωκράτη, όταν ο ίδιος ο Καρλ Πόπερ χαρακτηρίζει την κρι-

τική του ως δημοκρατική, την οποίαν επίσης δημοκρατική του συνείδηση

επιβεβαιώνει με τον ιστορικό θάνατό του σεβόμενος απόλυτα τους νόμους της

πολιτείας.

Αλλά ούτε και του Πλάτωνα, ο οποίος προτείνει μεν την αρχή του ενός αρί-

στου ανδρός στην διακυβέρνηση της πόλης με ορισμένες αυξημένες αρμοδιό-

τητες, χωρίς ν’ αρνείται τη θέληση των πολιτών, ως και τον σεβασμό του προς

την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο σεβασμός αυτός του Πλάτωνα προς τους νόμους αρχίζει να παρουσιά-

ζεται το έργο του «Πολιτικός» αλλά περίτρανα δηλώνεται στο καταληκτικό του

έργο στους «Νόμους», σύμφωνα με τους οποίους άρχοντες και πολίτες είναι
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ίσοι απέναντι των νόμων, στους οποίους οφείλουν να πειθαρχούν άπαντες. 

Έτσι αποδεικνύεται ως ανακριβές το συμπέρασμα του Καρλ Πόπερ περί

του πολιτικού προγράμματος του Πλάτωνα ως ολοκληρωτικό στο σύνολό του.

Επομένως, δύναται να υποστηριχθεί ότι ο Πλάτων –αλλά και ο δάσκαλός

του Σωκράτης– ήταν μεν ένας βαθύς δημοκράτης, αλλά συγχρόνως υπήρξε

και ένας πραγματιστής στην πολιτική του φιλοσοφία, αν και ως οντολογική

αρχή διακηρύσσει τις «ιδέες».

Η δε απογοήτευσή του για τη δημοκρατία διατυπώνεται σε μια εποχή

μετά τον πελοποννησιακό πόλεμο, κατά την οποία επικρατούσαν άναρχες

καταστάσεις στην πόλη των Αθηνών, οπότε προέκυπτε η ανάγκη διακυβέρ-

νησης της πόλης από μια άριστη προσωπικότητα, προκειμένου ν’ αποκατα-

στήσει την ευνομία και την ευημερία των πολιτών και αυτό έπραξε ο Πλάτων

με τις προτάσεις του για τον φιλόσοφο άρχοντα στην πόλη.

Αυτό το πολιτικό κλίμα της εποχής του 5ου π.Χ. αιώνα αποδίδεται και από

έναν άλλον μελετητή του Πλάτωνα, τον Τζωρτζ Σαμπίν, ο οποίος λέγει   ότι

υπάρχουν   ακαταμάχητες   ενδείξεις ότι πολλή  σκέψη και συζήτηση γι-

νόταν αυτήν την εποχή για τα πολιτικά προβλήματα και ότι πολλές από τις

γνώμες, που ήδη εκφράζονται από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ήταν

ήδη αποκρυσταλλωμένες στην κοινή γνώμη. 

Επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων ήταν αφενός η δημοκρατική Αθήνα

και αφετέρου η αριστοκρατική Σπάρτη.

Ακόμα και στην ιστορία του Ηροδότου γίνεται συζήτηση για τα πλεονεκτή-

ματα και τα μειονεκτήματα των πολιτευμάτων:

«Ο μονάρχης βασιλιάς είχε την τάση να μεταβάλλεται σε τύραννο, ενώ

στην δημοκρατία όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο.

Το κακό της δημοκρατίας είναι να μεταβάλλεται εύκολα σε οχλοκρατία˙

γι’ αυτό μια κυβέρνηση των αρίστων ανδρών είναι πολυτιμότερη.

Και τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρχή του πρώτου ανδρός και

του καλύτερου».

Αυτά λέει ο Ηρόδοτος –παράλληλα προς το πνεύμα, που περιγράφει ο Θου-

κυδίδης για τη δημοκρατία των Αθηνών– έστω κι αν από τον Καρλ Πόπερ ο

Ηρόδοτος παρουσιάζεται ως υμνητής της δημοκρατίας και η οποία ασφαλώς

δεν αποκλείει την αρχή του πρώτου και του καλύτερου ανδρός.

Αυτή η αρχή του πρώτου και αρίστου ανδρός, σύμφωνα με τον Τζωρτζ

Σαμπίν, ήταν μια καθαρή παγιωμένη ελληνική άποψη και όταν επαναλαμ-

βάνεται από Πλάτωνα και Αριστοτέλη είναι κιόλας ένας κοινός τόπος.

Βασικό κίνητρο των πολιτικών συζητήσεων αυτή την εποχή ήταν η τα-

χύτητα με την οποίαν μεταβάλλοντο οι αθηναϊκές κυβερνήσεις και η ένταση
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των αγώνων που προκαλούσαν αυτές οι αλλαγές, ενώ εξ αιτίας αυτών των κα-

ταστάσεων θαυμασμό προκαλούσε η πολιτική σταθερότητα της Σπάρτης, κα-

θόσον ακόμα δεν είχε επέλθει ο τελικός θρίαμβος της δημοκρατίας στην

Αθήνα, ο οποίος ήλθε με την παρουσία της πολιτικής σταδιοδρομίας του Πε-

ρικλή, όπως λέει και ο Καρλ Πόππερ.

Ήταν οικονομικά τα βαθύτερα κίνητρα των κυβερνητικών ασταθειών και

των πολιτικών εντάσεων στην Αθήνα και κατά του Τζωρτζ Σαμπίν αποδίδονται

στους ανταγωνισμούς ανάμεσα στην αριστοκρατία των παλιών ευκατάστατων

οικογενειών των γαιοκτημόνων και στην δημοκρατία η οποία εξυπηρετούσε

τα συμφέροντα του εξωτερικού εμπορίου και της ναυτιλίας.

Αυτή η διαφοροποίηση συμφερόντων μεταξύ αυτών των κοινωνικών τά-

ξεων, η οποία υπήρχε και δεν θεραπεύτηκε από την εποχή του Σόλωνα, μετα-

φέρθηκε και στην εποχή του Πλάτωνα, προκαλώντας τη δυσαρμονία και  τις

μεταβολές   των  αθηναϊκών   κυβερνήσεων,   γεγονός   το  οποίο επιβεβαιώνε-

ται εμμέσως και από τις περιγραφές των μεταβολών των πολιτευμάτων, τις

οποίες κάνει ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του.

Οι πολιτικές εντάσεις αποτελούν ως φαίνεται γνώρισμα των χαρακτήρων

των Ελλήνων από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, αποδεικνύοντας ότι οι ση-

μερινοί Έλληνες είναι γνήσιοι απόγονοι των προγόνων τους, εφόσον και σή-

μερα παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά.

Επίσης, εάν από τον Καρλ Πόπερ ο Σωκράτης εμφανίζεται ως ένας απλός

κριτικός της δημοκρατίας, ο Τζωρτζ Σαμπίν καθαρά θα πει ότι ο Σωκράτης θα

πρέπει να κατέκρινε ανενδοίαστα την αθηναϊκή δημοκρατία, η οποία χωρίς

αξιολογικά κριτήρια θεωρούσε όλους τους πολίτες της ικανούς για όλα ανε-

ξαιρέτως τα αξιώματα.

Αυτό υπονοείται τόσο στην «Απολογία», αλλά και προσθετικά στα όσα για

την δημοκρατία λέει ο Πλάτων στην «Πολιτεία», ως επίσης υποδηλώνεται και

από τον Ξενοφώντα στα «Απομνημονεύματά» του.

Οπωσδήποτε και στην «Πολιτεία» του η υπογράμμιση, ότι η σωτηρία της

πόλης θα βρισκόταν στο πρόσωπο ενός κατάλληλου επιστήμονα ηγέτη, αποτε-

λούν σίγουρα μια κατεργασία από τον Πλάτωνα της πεποίθησης του Σωκράτη,

ότι η αρετή είναι γνώση, χωρίς βέβαια από την αρετή αυτή να εξαιρείται η πο-

λιτική.

Άλλη επίσης σοβαρή ένδειξη αποτελεί ότι ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του

ως κύριον συνομιλητή θέτει τον Σωκράτη, δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο

εμμέσως ότι οι απόψεις του ταυτίζονται με αυτές του δασκάλου του.

Γεγονός το οποίο επίσης ενισχύεται και από τις αναφορές του Αριστοτέλη

στα «Πολιτικά» στ’ όνομα του Σωκράτη, οσάκις κάνει παραπομπές στην «Πο-
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λιτεία» του Πλάτωνα. 

Μέσα σε αυτό το πολιτικό κλίμα ο Πλάτων θα συγγράψει την «Πολιτεία»

του, για την οποία, όπως θα πει ο Τζωρτζ Σαμπίν, πολλοί μελετητές του έχουν

αποδώσει την επικριτική του στάση για την δημοκρατία στην αριστοκρατική

του καταγωγή.

Ο Πλάτων υπήρξε αριστοκρατικός και δεν συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό

του Περικλή για την πολυπραγμοσύνη της δημοκρατίας, διότι όταν ενηλικιώ-

θηκε ζούσε τις τελευταίες φάσεις του Πελοποννησιακού Πολέμου και οι πρώ-

τες πολιτικές του σκέψεις, που διατυπώνονται στην «Πολιτεία» γράφονται την

εποχή που ο κάθε Αθηναίος ήταν φυσικό να βλέπει με θαυμασμό την πειθαρχία

της Σπάρτης.

Επομένως, από το παραπάνω κείμενο του Τζωρτζ Σαμπίν άνετα συμπεραί-

νεται   ότι   η   επικριτική    στάση   του   Πλάτωνα   έναντι   της δημοκρατίας

δεν μπορεί ν’ αποδοθεί στην αριστοκρατική του καταγωγή, αλλά στην αθλία

και άναρχη πολιτική κατάσταση που επικρατούσε τότε στην αθηναϊκή πολιτεία

με το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου.

Οπότε, σε μια τέτοια κατάσταση, προτεραιότητα είχε ο σοφός ηγέτης ο

οποίος θα επέβαλε την πειθαρχία με τους νόμους˙ απόδειξη αυτής της ανάγκης

αποτελεί ότι το σύνολο της κοινής γνώμης εθαύμαζε την πειθαρχία της Σπάρ-

της, την οποία, δικαίως, αποζητούσε και για την δική της πόλη των Αθηνών.

Όταν μάλιστα η πρόταση του Πλάτωνα για τον φιλόσοφο άρχοντα διατυ-

πώνεται υπ’ αυτές τις ασταθείς συνθήκες που η πόλη των Αθηνών βρίσκεται

και όταν επί πλέον ακόμα δεν έχει ωριμάσει η δημοκρατία του Περικλή.

Ακόμα δύναται να θεωρηθεί ως ασυγχώρητο για έναν φιλόσοφο να μην

διαχωρίζει και να μην υπερβαίνει τις επιδράσεις του λόγω καταγωγής από την

κοινωνική διάγνωση της πολιτικής πραγματικότητας –όπως αυτή η ικανότητα

του Πλάτωνα αναγνωρίζεται και από τον ίδιο τον Καρλ Πόπερ– και να μην

προτείνει την αναγκαία και πρέπουσα διέξοδο από την κρίση.

Βεβαίως, δύναται να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι ο κάθε δημιουργός απο-

τυπώνεται στο δημιούργημά του και από αυτόν τον κανόνα δεν μπορούσε να

εξαιρεθεί ο Πλάτωνας, πλην όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι η πρότασή

του για τον φιλόσοφο βασιλιά δεν υπαγορεύεται από την πολιτική πραγματι-

κότητα, όπως αυτή περιγράφηκε.

Γενικά αυτό το πολιτικό του δημιούργημα της πρότασης του φιλόσοφου άρ-

χοντα, με την θέληση των πολιτών και με τον σεβασμόν στην ισχύουσα νομο-

θεσία, αποτελεί μία σύνθεση της αριστοκρατίας του ενός ανδρός και της

δημοκρατίας των πολλών.

Ένα τέτοιο είδος διακυβέρνησης απαιτούσαν οι καιροί ως διέξοδο από την



263

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

πολιτική κρίση και η οποία ασφαλώς πρόταση συνέπιπτε και με τον συνθετικό

χαρακτήρα του Πλάτωνα.

Πράγματι, στα έργα του Πλάτωνα αποτυπώνεται το μεγάλο του ενδιαφέρον

για το κοινωνικό σύνολο, το οποίο, όπως έχει διαπιστωθεί από την σύγχρονη

ψυχολογία, ορισμένοι άνθρωποι έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη από άλλους

αυτή την κοινωνική ευαισθησία.

Όπως συμπεραίνεται από τα έργα του, ο Πλάτων αυτό το μεγάλο ενδιαφέ-

ρον δεν στρέφει προς τον εαυτό του, αλλά κυριαρχεί στη συνείδησή του η ευ-

δαιμονία και η ευνομία της κοινωνίας.

Επειδή η πολιτική εκφράζει και υπηρετεί την κοινωνία και εφόσον η ευ-

δαιμονία και η ευνομία της κοινωνίας ήταν προεξέχοντα πολιτικά αιτήματα

της   εποχής   του,   σε  αυτά  ανταποκρίθηκε  και  η  συνθετική πολιτική πρό-

ταση του Πλάτωνα για τον επιστήμονα πολιτικό ηγέτη, η οποία ήταν και σύμ-

φωνη με τον συνθετικό χαρακτήρα του Πλάτωνα.

Τα μεν αριστοκρατικά του στοιχεία του χαρακτήρα του εκδηλώνονται με

την σταθερή επιμονή στην πρόταση του ενός και αρίστου ανδρός στην ηγεσία

της πόλης σε όλα τα πολιτικά του έργα, η δε δημοκρατική φυσιογνωμία του χα-

ρακτήρα του αποκαλύπτεται μέσα από τη διαλεκτική όλων των έργων του, την

οποίαν χρησιμοποιεί ως τεχνική, αλλά και ως φιλοσοφία.

Τα αριστοδημοκρατικά στοιχεία του χαρακτήρα του, σφυρηλατημένα και

από το δυναμικό ενδιαφέρον του για την ευδαιμονία και την ευνομία της κοι-

νωνίας, ζυμώνονται με την πολιτική πραγματικότητα κάθε εποχής, με αποτέ-

λεσμα να συνθέτουν τις προτεινόμενες πολιτείες του στην βιολογική πορεία

του Πλάτωνα.

Στα πρώτα έργα του, στον «Μένωνα» και στον «Λάχη» μέσα από τα κεί-

μενά του αφήνει να εννοηθεί ότι υποστηρίζει τον χαρισματικό ηγέτη, όταν συμ-

περαίνεται ότι η αρετή δεν διδάσκεται. 

Στη συνέχεια στην «Πολιτεία» του προτείνει τον φιλόσοφο βασιλιά από τον

φιλόσοφο στρατηγό και, όταν ιδρύει την Ακαδημία του, προτείνει στον «Πολι-

τικό» του τον επιστήμονα πολιτικό άρχοντα, με ορισμένες νομοθετικές πρωτο-

βουλίες, αλλά και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο άριστος κυβερνήτης

απόλυτη πειθαρχία στους νόμους.

Στο καταληκτικό του έργο στους «Νόμους», προτείνει τον δημοκράτη, άλλα

άριστο πολιτικό ηγέτη, καθιστώντας τους πάντες άρχοντες και αρχόμενους

ίσους έναντι των νόμων και τους νόμους κυρίαρχους των πάντων, η πρότασή

του επιβεβαιώνει και τον δημοκρατικό χαρακτήρα του Πλάτωνα.

Αυτή η εξελικτικότητα των πολιτικών αντιλήψεων του Πλάτωνα, δύναν-

ται ασφαλώς ν’ αποδοθούν ότι συμβαδίζουν και με την ψυχολογική ωρίμανση
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ανάλογα με την ηλικιακή του πορεία˙ κυρίως όμως δύναται ν’ αποδοθεί στην

ιστορική πολιτική πραγματικότητα με την προοδευτική χρονική απομά-

κρυνση από το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο οποίος ήταν επόμενο

να προκαλεί και πολιτικούς μετασεισμούς, οι οποίοι συμπίπτουν και με την

φιλοσοφική πορεία του Πλάτωνα.

Υπέρ αυτής της ερμηνείας συνηγορεί ότι και η δημοκρατία, την οποίαν προ-

τείνει ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του, είναι παρόμοια με αυτή την οποίαν

ο Πλάτων προτείνει στους «Νόμους», ο οποίος, ως γνωστόν, υπήρξε δάσκαλος

του Αριστοτέλη και ήταν επόμενο να επηρεασθεί από τις πλέον εξελιγμένες

πολιτικές προτάσεις του Πλάτωνα και οι οποίες ασφαλώς χρονικά ήταν απο-

μακρυσμένες από τις συνέπειες του Πελοποννησιακού Πολέμου. 

Άρα, με αυτές τις αναλύσεις, οι κριτικές του Καρλ Πόπερ για το ολοκλη-

ρωτικό πολιτικό πρόγραμμα του Πλάκωνα, δύνανται να θεωρηθούν ως προ-

σωπικής διασκευής κριτικές, οι οποίες αδικούν την αλήθεια.

Επίσης οι παραπάνω αναλύσεις διευρύνουν και διαφωτίζουν ακόμα περισ-

σότερον όσα και ο Τζωρτζ Σαμπίν ιστορικά εκθέτει και στη δική του μελέτη

για την πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής και για όσα ακόμα εκθέτει για

Σωκράτη και Πλάτωνα.

Τους οποίους στο κεφάλαιο ανεπάρκεια της κοινής γνώμης της πολιτικής

του ιστορίας εμμέσως δικαιολογεί για τις πολιτικές τους θέσεις με τη δήλωσή

του: ότι οι δυσχέρειες στην διακυβέρνηση μιας πόλης δεν προέρχονται μόνον

από την ανεπάρκεια των πολιτικών ηγετών, αλλά και από τις ασθένειες του

λαού και της ανθρώπινης φύσης, η οποία βρίσκεται σε συνεχή πόλεμο με τον

εαυτό της.

Διευκρινίζει επί πλέον ότι υπάρχει ο κατώτερος άνθρωπος, από τον οποίο

πρέπει να σωθεί ο ανώτερος άνθρωπος,  εννοώντας προφανώς  ότι πρέπει να

διατηρηθεί υγιές το ηγετικό τμήμα του ανθρώπου, το οποίο θα μπορέσει να

διασώσει και το αρχόμενο τμήμα του.

Τούτο σημαίνει, ότι η ηγεσία μίας πόλης πρέπει να είναι η άριστη, ώστε να

μπορεί να διατηρεί και την κοινωνία σε σταθερή ηθική πορεία προς την ευδαι-

μονία, χωρίς συγκρούσεις μεταξύ των μελών της. 

Αυτή η σταθερή πορεία προς την ευδαιμονία της κοινωνίας, όταν αυτή μά-

λιστα δέρεται από δημαγωγικές, οχλοκρατικές και διεφθαρμένες καταστάσεις,

εξασφαλίζεται, σύμφωνα με τις απόψεις του Σωκράτη και του Πλάτωνα, μόνο

από ένα σοφό, σώφρονα και δυναμικό άρχοντα στην πόλη, με την θέληση των

πολιτών.

Τέλος εναντίον των αδίκων παρερμηνειών και κατηγοριών των Πλατωνι-

κών απόψεων, όπως αυτές του Καρλ Πόπερ, τάσσεται ο Γάλλος μελετητής του
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ο Τέϋλορ, ο οποίος ευθέως δηλώνει τ’ ακόλουθα:

«Η σκέψη του μεγαλύτερου φιλοσόφου της αρχαιότητας δεν θα έπρεπε να

προσαρμόζεται κατά τις προτιμήσεις κάποιου σημερινού νεοκαντιανού, νεοε-

γελιανού ή νεορεαλιστή μελετητή».

Ο Τέυλορ μάλιστα θα επικαλεστεί και αυτός την εξελικτικότητα των πολι-

τικών προτάσεων του Πλάτωνα από τον «Μένωνα», μέχρι της «Πολιτείας» και

του «Πολιτικού» για να καταλήξει στην απρόσωπη κυριαρχία των νόμων στους

«Νόμους», ανάλογα με τις κοινωνιολογικές απαιτήσεις κάθε εποχής
36

.

Παρόλη όμως αυτή την αποστοματική απάντηση από τον Τέυλορ, ο Καρλ

Πόπερ θα συνεχίσει ν’ ασκεί κριτική προς τις απόψεις του Πλάτωνα, σύμφωνα

με τις προσωπικές του προτιμήσεις. 

Έτσι παρουσιάζει τον φιλόσοφο βασιλιά ως έναν «προπαγανδιστή» και

τον Πλάτωνα ως αντιφάσκοντα στην «Πολιτεία», όταν από την μια πλευρά ονο-

μάζει αληθινούς φιλοσόφους αυτούς που αγαπούν την αλήθεια και από την

άλλη πλευρά θεωρεί βασιλικό προνόμιο του ανώτατου άρχοντα να χρησιμο-

ποιεί ψεύδη και απάτες προς όφελος την πόλης. 

Από πού ο Καρλ Πόπερ άντλησε το συμπέρασμα ότι ο φιλόσοφος βασιλιάς

του Πλάτωνα είναι ψεύτης και απατεώνας, δεν μπορεί να χωρέσει στην αντί-

ληψη οιουδήποτε μελετητή του, όσο κι αν ο Καρλ Πόπερ επικαλείται την πρό-

ταση του Καντ ότι «η φιλαλήθεια είναι η καλύτερη πολιτική».

Ότι ο Πλάτων χρησιμοποιεί τους μύθους προκειμένου ο λόγος του να γίνει

απλούστερος και κατανοητός δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά όχι όμως και να

χαρακτηρίζεται ως ψεύτης και απατεώνας, διαστρεβλώνοντας έτσι την αλήθεια

ο ίδιος ο Καρλ Πόπερ.

Δεν θα διστάσει μάλιστα ν’ αμφισβητήσει και τη θρησκευτικότητα του Πλά-

τωνα παρουσιάζοντας αυτόν να συμφωνεί με τη γνώμη του Κριτία, ότι η θρη-

σκεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σπουδαίο ψέμα ενός μεγάλου και έξυπνου

πολιτικού.

Επομένως, κατά τον Καρλ Πόπερ, το κρατικό συμφέρον είναι κυρίως

εκείνο που εμπνέει την κεντρική θρησκευτική διδασκαλία του Πλάτωνα, παρά

το πραγματικό ενδιαφέρον αυτού για την θρησκευτική πίστη αυτή καθ’ αυτήν.

Προφανώς, ηθελημένα διαφεύγουν της προσοχής του Καρλ Πόπερ όσα ο

Πλάτων λέει στην «Πολιτεία» του περί οσίου και δικαίου, εφόσον ακόμα και

τα περί δικαιοσύνης του Πλάτωνα κατηγορεί, ψευδώς, ότι εξυπηρετούν το ολο-

κληρωτικό κράτος.

Ο Καρλ Πόπερ ανακριβολογεί, με συνέπεια να συμπεραίνει αυθαίρετα

περί της θρησκευτικότητας του Πλάτωνα, όπως επί πλέον αποδεικνύεται από

την επιχειρηματολογία του στους «Νόμους», προκειμένου ν’ αποδείξει την
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ύπαρξη Θεού, και για να καταπολεμήσει συγχρόνως και την αθεΐα. 

Δείγματα αληθινά της βαθειάς θρησκευτικότητάς του.

Ότι η θρησκεία παράλληλα ενισχύει το έργο του πολιτικού ηγέτη, καθόσον

αφορά στην ενότητα των πολιτών και γενικά συμβάλλοντας στη διαμόρφωση

ήθους αυτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.

Ακριβώς εδώ έγκειται η κοινωνική διάσταση της θρησκείας, η οποία όμως

απορρέει και αποτελεί συνέχεια της πραγματικότητας της καθαυτής θρησκευ-

τικής πίστης, όπως αυτή αναλύεται από τον Πλάτωνα στη θεολογία των

«Νόμων» του και όσα περί οσίου και δικαίου λέγει στην «Πολιτεία» του.

Κατόπιν αυτών των ψευδεπίγραφων συμπερασμάτων του ο Καρλ Πόπερ

διερωτάται, γιατί ο Πλάτων απαιτεί να γίνουν οι φιλόσοφοι βασιλείς ή οι βα-

σιλείς φιλόσοφοι όταν από την μια πλευρά ορίζει τον φιλόσοφο ως εραστή της

αλήθειας, ενώ από την άλλη επιμένει ο βασιλιάς πρέπει να είναι «περισσότερο

θαρραλέος» και να χρησιμοποιεί ψεύδη;

Στο ερώτημά του προσπαθεί να δώσει ο ίδιος μια απάντηση, διαιρώντας

τις λειτουργίες του κράτους σ’ εκείνες που συνδέονται με την θεμελίωσή του

και στις άλλες που αφορούν την διατήρησή του.

Όσον αφορά για τις λειτουργίες της θεμελίωσης αναγνωρίζει και ο ίδιος

ότι πράγματι η πολιτεία χρειάζεται έναν φιλόσοφο βασιλιά ως ιδρυτή και νο-

μοθέτη της.

Εάν έτσι αιτιολογείται η αναγκαιότητα του φιλόσοφου βασιλιά ως θεμε-

λιωτή της   πολιτείας, τότε για τη λειτουργία της διατήρησης αιτιολογείται μόνον

για να εποπτεύει την ευγονικής εκτροφής παιδεία, προσπαθώντας με αυτή την

απάντηση ο Καρλ Πόπερ να ειρωνευθεί και να μειώσει την πρόταση του Πλά-

τωνα για τον φιλόσοφο βασιλιά. 

Αλλά η ουσιαστική απάντηση στην ιστορική αυτή μεγαλειώδη πρόταση του

Πλάτωνα έχει δοθεί και από τα προηγούμενα κείμενα, αλλά επαναλαμβάνεται

και από τον εξέχοντα μελετητή του Πλάτωνα, τον Τέυλορ ο οποίος λέει, ότι ο

Πλάτων προτείνει τον φιλόσοφο βασιλιά ως συνταγματικό πολιτικό ηγέτη, ως

τον πλέον κατάλληλο για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ο οποίος με την

τέχνη του «στημονιού» και του «υφαδιού» θα κατορθώνει να ενώνει όλες τις

κατηγορίες των ανθρώπων σε μια ενιαία ενότητα χάριν της ευδαιμονίας της

κοινωνίας, αλλά και αυτών των ατόμων χωριστά και μη περιορίζοντας αυτόν

μόνον στην παιδεία και στην ευγενική εκτροφή, όπως ειρωνικά λέει ο Καρλ

Πόπερ.

Ο Καρλ Πόπερ, αν και κατακρίνει τον Πλάτωνα, εντούτοις δεν αμφισβητεί

τις απόψεις του Τέυλορ όταν γράφει ότι «διαπράττουμε τη βαρύτερη αδικία

απέναντι του Πλάτωνα αν ξεχνάμε ότι η «Πολιτεία» δεν είναι μία απλή συλ-
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λογή θεωρητικών συζητήσεων σχετικά με τη διακυβέρνηση, παρά ένα σοβαρό

πολιτικό πρόγραμμα πρακτικής αναδόμησης διατυπωμένο από έναν Αθηναίο,

που φλογίζεται σαν τον Σίλλεϋ από ένα πάθος για την αναμόρφωση του κό-

σμου».

Ενώ λοιπόν ο Καρλ Πόπερ δεν αμφισβητεί την παραπάνω άποψη του Τέυ-

λορ για την πολιτική άποψη του Πλάτωνα, «εν τούτοις» βρίσκει σοφότερη την

απάντηση του Καντ, ο οποίος λέει ότι:

«Οι βασιλείς θα έπρεπε να γίνουν φιλόσοφοι ή οι φιλόσοφοι βασιλείς δεν

είναι πιθανόν να συμβεί, ούτε θα ήταν επιθυμητό, αφού η κατοχή δύναμης

πάντα υποβαθμίζει την ελεύθερη κρίση του λογικού.

Είναι ωστόσο απαραίτητο ένας βασιλιάς –ή ένας λαός με βασιλικές δικαιο-

δοσίες αυτοκυβερνώμενος– να μην καταστέλλει τη δραστηριότητα και την ελευ-

θερία του λόγου των φιλοσόφων, παρά να τους επιτρέπει το δικαίωμα της

δημόσιας έκφρασης».

Η απάντηση αυτή του Καντ περί αδυναμίας συνύπαρξης της σοφίας και της

δύναμης, κατ’ εξοχήν πρόταση του Πλάτωνα ως αναγκαία προσόντα για έναν

ηγέτη, ήδη έχει αναπτυχθεί και θα υπάρξει στη συνέχεια το κύριο περιεχόμενο

της παρούσας ανάλυσης.

Ως μία πρώτη επίκληση στον ισχυρισμό αυτό του Καντ, τον οποίον ο Καρλ

Πόπερ θεωρεί και σοφότερο, είναι ότι και η ψυχή του φιλόσοφου είναι τρισ-

διάστατη, ως λογικό, θυμοειδές και επιθυμητικό, τα οποία συλλειτουργούν αρ-

μονικά στην ενιαία προσωπικότητα, υπαγάγοντας ο Πλάτων την

λειτουργικότητα των άλλων στον έλεγχο του λογικού.

Σε αυτή τη φυσική καθολικότητα ανάγεται και η πρόταση του Πλάτωνα για

τον φιλόσοφο βασιλιά, στον πολιτικό εκείνο ηγέτη με τα προσόντα της σοφίας

και της δύναμης και ο οποίος γνωρίζει να χειρίζεται με γνώση και με τέχνη, το

«στημόνι» και το «υφάδι», τα πολιτικά θέματα.

Παρόλες αυτές τις απαντήσεις ο Καρλ Πόπερ παρορμώμενος και από την

παραπάνω κρίση του Κάντ, θα ερμηνεύσει την πρόταση του Πλάτωνα  για   τον

φιλόσοφο   βασιλιά   ως   προβολή  προσωπικής  του φιλοδοξίας γι’ απόκτηση

της βασιλικής δύναμης, δύναμη την οποία θεωρούσε ότι του ανήκει, καθώς συ-

νένωνε στο πρόσωπό του τα τεκμήρια «ταυτότητας» τόσο του φιλοσόφου, όσο

και του απογόνου και νόμιμου κληρονόμου του μάρτυρα Κόδρου, του τελευ-

ταίου από τους Αθηναίους βασιλείς, που όπως λέει ο Πλάτων είχε θυσιαστεί

«για να διαφυλάξει το βασίλειο για τα παιδιά του».

Έτσι λοιπόν, κατά τον Καρλ Πόπερ συμπεραίνεται ότι το αίτημα του Πλά-

τωνα στην «Πολιτεία» για τον φιλόσοφο βασιλιά προτείνει τον εαυτό του ως

φυσικό ηγέτη της πόλης, που ξέρει πώς να κυβερνά, λέγοντας μάλιστα προς
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τους συμπολίτες του:

«Αν με θέλετε, πρέπει να έρθετε σε μένα και αν επιμένετε, μπορεί να γίνω

κυβερνήτης σας.

Δεν θα έλθω όμως σε σας παρακαλώντας».

Όσο κι αν έχει βάσιμα στοιχεία το συμπέρασμα αυτό του Καρλ Πόπερ, ότι

στο αίτημά του αυτό για τον φιλόσοφο βασιλιά ο Πλάτων προβάλλει τον εαυτό

του, δεν μπορεί να κριθεί ως ορθή η ερμηνεία του, να έλθουν οι συμπολίτες

του προς αυτόν παρακαλώντας τον. 

Η αναφορά αυτή του Πλάτωνα, η οποία παρερμηνεύθηκε από τον Καρλ

Πόπερ,  απευθύνεται  με  συμβουλή  προς  τους συμπολίτες του, οι ίδιοι ν’ ανα-

ζητήσουν να καλέσουν στην ηγεσία της πόλης μια τέτοια χαρισματική προσω-

πικότητα και το οποίον κάλεσμα ορθότερον είναι να ερμηνευθεί ότι δηλώνει

τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του Πλάτωνα, ο οποίος προτείνει τον φιλόσοφο

βασιλιά με την θέληση των πολιτών.

Όσον αφορά ότι ο Πλάτων διακατεχόταν από την επιθυμία να κυβερνήσει

την πόλη, θα μπορούσε να διατυπωθεί ότι δεν ήταν αυτό το αίτημα κυρίαρχο

στη συνείδησή του.

Κυρίαρχη στη συνείδησή του, όπως λέγει ο Τέυλορ, ήταν η φλόγα για την

αναμόρφωση των πολιτικών πραγμάτων της πόλης του, συνείδηση η οποία χα-

ρακτηρίζει, όπως ήδη έχει αναλυθεί, ορισμένους εξαιρετικού χαρακτήρα αν-

θρώπους, όπως ήταν αυτός του Πλάτωνα.

Άποψη η οποία είναι πλησίον προς αυτήν του Τέυλορ για το ίδιο θέμα και

ο οποίος συμπληρώνοντας λέει:

Υπέρτατο καθήκον του φιλοσόφου, κατά Πλάτωνα, είναι ν’ αφιερώσει το

καλύτερο μέρος της ζωής του στην υπηρεσία των συνανθρώπων του ως πο-

λιτικός και νομοθέτης.

Το δόγμα αυτό ο Πλάτων δεν αρκέστηκε να διδάξει μόνον στην «Πολιτεία»

αλλά εφάρμοσε και στην ζωή του.

Η πεποίθηση αυτή του Πλάτωνα αποδίδεται στην οικογενειακή παράδοση,

η οποία ανέδειξε μέχρι τον Σόλωνα σειρές γενιών αφιερωμένων στο δημόσιο

βίο. 

Όμως η καταδίκη του δασκάλου του Σωκράτη έθεσε τέρμα σε οποιαδήποτε

πολιτική φιλοδοξία του Πλάτωνα και απέδειξε ότι στην πόλη δεν υπήρχαν οι

κατάλληλοι άνθρωποι για να συνεργαστεί ένας έντιμος άνθρωπος
37

.

Αδικείται επομένως ο Πλάτων όταν κατακρίνεται για την πολιτική πρόταση

του φιλόσοφου άρχοντα, για τον πολιτικό εκείνο ηγέτη στην προσωπικότητα

του οποίου κατά αριστοτεχνικό τρόπο συντίθεται η σοφία με τη δύναμη. 

Καθόσον η αλήθεια δεν είναι μόνον στην αφαίρεση, όπως διατείνεται ο
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Καντ, αλλά είναι και στην σύνθεση, όπως απαντά ο Τέϋλορ:

Για τον Πλάτωνα η αρετή ήταν μια διαλεκτική σύνθεση των μερών της,

δηλαδή της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και της ανδρείας. 

Μια σύνθεση αρετών, οι οποίες διατυπώθηκαν και από τον Πυθαγόρα, τον

Δημόκριτο και τους άλλους, αλλά τούτο διακηρύχθηκε ακόμα και από τον

Ηράκλειτο, τον φιλόσοφο των συγκρούσεων των αντιθέτων, ο οποίος υποστή-

ριξε και την αρμονική σύνθεση αυτών, διότι η αντίθεση, όπως είπε, υπάρχει

στον ίδιο «δρόμο» και έγκειται στον φιλόσοφο να βρίσκει διαλεκτικά την ενό-

τητα αυτών των αντιθέσεων και αυτή θ’ αποτελεί την αλήθεια. 

Αλλά η επιστημονικότητα της πρότασης του Πλάτωνα για τον φιλόσοφο βα-

σιλιά, δικαιώνεται και από τους λόγους του Αριστοτέλη, ο οποίος λέγει:

Το γένος των Ελλήνων καθώς βρίσκεται σε τόπους κειμένους, στο μέσο

εκείνων και τούτων (προφανώς μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και

Νότου), έτσι μετέχει των ιδιοτήτων αμφοτέρων˙ διότι και δυναμισμό έχει και

διάνοιαν˙ και γι’ αυτό και ελεύθερον είναι και άριστο πολιτικό βίο διάγει και

έχει την δύναμη να κυριαρχήσει επί πάντων, εάν είναι ενωμένο.

Μια επισταμένη και βαθειά διάγνωση από τον Αριστοτέλη των πολιτευ-

μάτων της εποχής του αλλά και της φύσης του χαρακτήρα των Ελλήνων στην

οποία διατυπώνονται και τα πολιτικά χαρακτηριστικά της δύναμης και της

διάνοιας, τα οποία πρέπει να έχει το πολίτευμα των Ελλήνων, ώστε αυτό ν’

ανταποκρίνεται στο μεικτό χαρακτήρα του γένους μας, που βρίσκεται στο

σταυροδρόμι του κόσμου, προκειμένου να είναι και ελεύθερο και ευδαίμον.

Αλλά για να μεγαλουργεί αυτό το γένος, πρέπει να είναι ενωμένο. 

Μια πολιτική διάγνωση του Αριστοτέλη, η οποία δεν δικαιώνει μόνο τον

δάσκαλό του τον  Πλάτωνα, περί των χαρισμάτων της σοφίας και της δύναμης

του πολιτικού ηγέτη, αλλά αποτελεί και μια ιστορική πολιτική παρακαταθήκη

για τα χαρακτηριστικά από τα οποία πρέπει να διέπεται και το σημερινό δη-

μοκρατικό πολίτευμα του γένους των Ελλήνων.

Επομένως, συμπεραίνεται, ότι τόσο ο Αριστοτέλης ως μαθητής του Πλά-

τωνα, αλλά και ο δάσκαλός του είχαν μελετήσει επισταμένως ποίας μορφής

πολίτευμα ταιριάζει στον χαρακτήρα των Ελλήνων και, επομένως, η πολιτική

πρόταση για τον φιλόσοφο βασιλιά είναι μια βαθύτατη διάγνωση και δεν απο-

τελεί προβολή των προσωπικών φιλοδοξιών του Πλάτωνα, όπως ισχυρίζεται

ανακριβώς ο Καρλ Πόπερ.

Εξάλλου, η δύναμη δεν πρέπει να συνδέεται με την αυθαιρεσία και τη βία,

εκφράζεται επί τον πλείστον ως βούληση και θέληση, ως όρεξη και ικανότητα

της προσωπικότητας να κινήσει τα πράγματα προς όφελος της κοινωνίας και

μόνο, διότι χωρίς κίνηση πρόοδος δεν πρόκειται να υπάρξει.
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Αποτελεί βασικό νόμο στη φύση κάθε κίνηση να προκαλείται από την δύ-

ναμη, αλλά όπως και η αρμονία επίσης στην φύση έχει τους δικούς της κανόνες,

έτσι και η δύναμη ως ώθηση πραγμάτων σε κίνηση έχει και αυτή τους δικούς

της κανόνες, ώστε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα να είναι ευεργετικό.

Όταν λοιπόν η ηγετική δύναμη της προσωπικότητας τεθεί εντός  σοφών και

ηθικών κανόνων, όπως αυτοί ενσαρκώνονται στην πρόταση του φιλόσοφου βα-

σιλιά, αποβαίνει ευεργετική για το σύνολο της κοινωνίας.

Όταν ο Πλάτων προτείνει τον φιλόσοφο βασιλιά είναι συνεπής και ως προς

τις θεμελιώδεις αρετές τις οποίες διακήρυξε και οι οποίες –όπως είδαμε– είναι:

η φρόνηση, η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη και η ανδρεία. 

Αυτές οι αρετές δεν εκφράζουν τίποτε περισσότερο από μια αρμονική σύν-

θεση της σοφίας  και της δύναμης, την οποία δύναται να επιτύχει μια ηρωική

προσωπικότητα, όπως λέει και ο Τέυλορ και η οποία δεν είναι άλλη από την

πρόταση του Πλάτωνα για τον φιλόσοφο βασιλιά.

Η πρόταση αυτή του Πλάτωνα ήταν εμπεριστατωμένη και ανταποκρινόταν

στην εποχή του. 

Η πολιτική κατάσταση στην Αθήνα τότε εδέρετο μεταξύ αναρχίας και τυ-

ραννίας. 

Η αναγκαιότητα αυτή της διαλεκτικής συνύπαρξης της σοφίας και της δύ-

ναμης επιβεβαιώνεται και από τις σκέψεις του Αριστοτέλη για την αλλαγή των

πολιτειών, οι οποίες δείχνουν πως αποχωριζόμενες οι αρετές αυτές από τον

πολιτικό ηγέτη, το πολιτικό σύστημα οδηγείται σε τυραννία και αναρχία. 

Αιτιολογεί δε αυτόν τον ισχυρισμό του με την περιγραφή των πολιτειών ως

ακολούθως: 

Αν οι πολλοί εγένοντο όμοιοι με τον βασιλέα κατ’ αρετήν, δεν ανέχονται

εφεξής αυτόν αλλά επιζητούν μορφή πολιτεύματος στηριζόμενον επί της συμ-

μετοχής των πολιτών και εγκαθιστούν το φέρον κατ’ εξοχήν τ’ όνομα «Πολι-

τεία» πολίτευμα, που δεν είναι άλλο από τη δημοκρατία του Αριστοτέλη.

Αλλ’ όταν διεφθάρησαν και αυτοί και άρχισαν να εκμεταλλεύονται τα

κοινά, ευλόγως μεταβλήθηκαν σε ολιγαρχία.

Από την ολιγαρχία κατ’ αρχάς μεταπήδησαν στην τυραννίδα και από την

τυραννίδα στην αναρχούμενη δημοκρατία, λόγω αισχροκέρδειας και περιορι-

σμού των εξουσιών βαθμηδόν στους λιγότερους. 

Την ίδια αιτιολογία και σειρά αλλαγής των πολιτειών θα περιγράψει και ο

Πολύβιος αργότερα, εμπνεόμενος τόσον από τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη

όσον και από την «Πολιτεία» του Πλάτωνα, του οποίου είδαμε αναλυτικά την

περιγραφή των μεταβολών των πολιτευμάτων.

Τη φθαρτότητα και τον κύκλο μεταβολών των πολιτευμάτων ο Πολύβιος
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θεωρεί συνεχή, γεγονός που είχαν παρατηρήσει τόσο ο Πλάτων, όσο και ο Αρι-

στοτέλης, προτείνοντας ο καθένας εκείνο το πολίτευμα το οποίο ταίριαζε στην

εποχή του και το οποίο θα εξασφάλιζε την πολιτική σταθερότητα, αλλά και την

ευημερία των πολιτών.

Σ’ ένα τέτοιο δημοκρατικό πολίτευμα κατέληξε ο Πλάτων στο έργο του,

τους «Νόμους»,το οποίον δύναται να θεωρηθεί ως πρόδρομος της δημοκρατίας

των «Πολιτικών» του Αριστοτέλη, επί των αρχών των οποίων εδραιώθηκε η

σύγχρονη δημοκρατία.

Πλην όμως οι αρχές της πρότασης του Πλάτωνα για τον φιλόσοφο βασιλιά

έχουν επίσης έναν διαχρονικό χαρακτήρα, ως το «μέτρο» μεταξύ της αναρχίας

και της τυραννίας, καθόσον και τα σύγχρονα συμπεράσματα μελετών περί την

ηγεσία  καταλήγουν  ως   το  πλέον  αρμόζον   και  αποδοτικότερον  ήθος ηγε-

σίας του «μέτρου» μεταξύ του δημοκρατικού και απολυταρχικού ηγέτη.

Ένας τέτοιος ηγέτης έχει τα χαρίσματα της σοφίας και της δύναμης αρμο-

νικά δεμένα μεταξύ τους και την ικανότητα να χειρίζεται όπως το «στημόνι»

και το «υφάδι» ο υφαντής για την ευδαιμονία των πολιτών.

Σήμερα είναι παγκοσμίως παραδεκτό μεταξύ των ακαδημαϊκών ότι το ήθος

των ηγεσιών ποικίλει από τους αυταρχικούς μέχρι τους πλέον δημοκρατικούς

ηγέτες.

Οι διακυμάνσεις αυτές κινούνται κατά τον Λουίς Τέρμαν εντός ενός τριώ-

νυμου πλαισίου, το οποίον χαράσσεται από τους συντελεστές: 

Ηγέτης – Κοινωνία – Κατάσταση˙ η δε μορφή αυτής της ηγεσίας από τον Τζων

Χόφλιγκ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ ονομάστηκε μεταβλητή. 

Οι έρευνες απέδειξαν ότι ο συνηθέστερος και αποδοτικότερος τύπος ηγε-

σίας είναι ο μεταβλητός περί τη μεση οδό, δηλαδή του «μέτρου», αλλά πάντα

ανάλογα με την κατάσταση και την κοινωνία, ως επίσης εξυπακούεται και

από την προσωπικότητα του ηγέτη.

Σύγχρονα συμπεράσματα τα οποία επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πρό-

τασης του Πλάτωνα για τον φιλόσοφο βασιλιά, για τη χαώδη κατάσταση της

εποχής εκείνης που βρισκόταν η πόλις των Αθηνών μετά τον Πελοποννησιακό

πόλεμο. 

Επί πλέον, ο Πλάτων επιβεβαιώνεται από τις σύγχρονες έρευνες και στα

γνωρίσματα τα οποία πρέπει να έχει ο πολιτικός ηγέτης, όπως αυτά προέκυψαν

από τα χαρακτηριστικά της ζωής και από την σταδιοδρομία επιτυχόντων ηγε-

τών και τα οποία είναι:

Η συμπεριφορά, το θάρρος, η αποφασιστικότητα, ο ενθουσιασμός, η πρω-

τοβουλία, η ακεραιότητα, η κρίση, η δικαιοσύνη, η γνώση, η νομιμότητα, η

ευγένεια και η ανιδιοτέλεια.
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Προσόντα του σύγχρονου ηγέτη, τα οποία, όταν συμπυκνωθούν μας απο-

δίδουν τις θεμελιώδεις αρετές κατά Πλάτωνα ήτοι:

Τη φρόνηση – γνώση, σωφροσύνη, δικαιοσύνη και ανδρεία.

Επομένως και οι σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν την πρωταρχική αξία

της ηγετικής προσωπικότητας˙ ασφαλώς δικαιώνουν τις απόψεις του Πλάτωνα

αλλά συγχρόνως πρέπει ν’ αναφερθεί ότι η ιδέα της πολιτικής ηγετικής προ-

σωπικότητας άρχισε να κατισχύει από την εποχή ακόμα του Ησιόδου.

Δεν αποτελεί υπερβολή εάν υποστηριχθεί ότι ο Ελληνικός πολιτισμός

υπερίσχυσε όλων των άλλων, διότι απέδωκεν αξία στην προσωπικότητα. 

Απόδειξη αποτελεί η σωτηρία της Σπάρτης από τις εμφύλιες έριδες και για

τη μετέπειτα    ένδοξη εξέλιξή της, πάντες οι αρχαίοι παραδέχονται ότι οφεί-

λονται στη σοφή από τον Λυκούργο διαρρύθμιση της πολιτείας.

Και οι Αθηναίοι, οι οποίοι έκαναν άρχοντα της πόλης τον Σόλωνα με αυ-

ξημένες εξουσίες χάριν της πολιτικής και κοινωνικής ειρήνης, πέτυχαν τη σω-

τηρία της πόλης.

Ο Σόλων προσάρμοσε την νομοθεσία στην ηθική κατεύθυνση αυτών, αφού

κατ’ αρχάς είχε φροντίσει για την παιδεία των πολιτών, ώστε αυτοί να γίνουν

σώφρονες και καλοκάγαθοι, με έρωτα προς την ψυχική, την πνευματική και

την σωματική τελειότητα.

Διδάσκοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον ο Σόλων, ότι οι μεγάλες αλλαγές στην

κοινωνία συμβαδίζουν με την κατάλληλη αγωγή των πολιτών και δεν επιβάλ-

λονται βιαίως.

Αυτές οι αρχές του Ησιόδου, του Λυκούργου και του Σόλωνα εμπνέουν

την Διονυσιακή και την ταυτοχρόνως Απολλώνεια φύση του χαρακτήρα του

Πλάτωνα, ώστε να προτείνει με συνταγματικές διαδικασίες ως άρχοντα της

πόλης τον φιλόσοφο βασιλιά, χάριν της σωτηρίας και της προκοπής της Αθή-

νας, για άλλη μια φορά ακόμα, από την εποχή του Σόλωνα. 

Πλατωνική πολιτική πρόταση με διαχρονική πρακτική, η οποία ιδιαίτερα

ταιριάζει στο Ελληνικό γένος, όπως λέγει και ο Αριστοτέλης, το οποίο πρέπει

να διοικείται από προσωπικότητα με δυναμισμό και διάνοια.

Όσο κι αν σήμερα οι κοινωνίες εξελίχθησαν και δημιούργησαν θεσμούς

και πολιτικά συστήματα για την λειτουργία τους, η αξία της ηγετικής προσω-

πικότητας εξακολουθεί να υπερέχει και να καταγράφεται από τους πολιτικούς

επιστήμονες, ακόμα και στην πλέον τέλεια δημοκρατία.

Ο Μαξ Βέμπερ ιδιαίτερα ασχολήθηκε με την χαρισματική προσωπικότητα,

το κύρος της οποίας στηρίζεται στην πίστη προς τα προσωπικά χαρίσματα και

τα εξαιρετικά προσόντα του προσώπου αυτού. 

Ο χαρισματικός ηγέτης δεν επιβάλλεται από το έθιμο, την συνήθεια ή τον
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νόμο, αλλά από το γόητρο, το κύρος του και την προσωπική του ακτινοβολία

ώστε να προκαλεί τον θαυμασμό και τη συναίνεση.

Αποτελέσματα, για τη χαρισματική ηγετική προσωπικότητα, τα οποία είχαν

καταγραφεί και από την ψυχολογική έρευνα του J. L. Moreno, κατά την οποία

ο ηγέτης αναδεικνύεται πόλος έλξης των μελών της κοινωνικής ομάδας αποδι-

δόμενη με το σχήμα:

Σχήμα (Έλξεις και Αμοιβαίοι Δεσμοί) 

Η έλξη των μελών της ομάδας προς την ηγετική προσωπικότητα δεν

απορρέει από κάποια δύναμη της εξουσίας και την απειλή κυρώσεων λόγω

θέσης, αλλά είναι αποτέλεσμα αυθόρμητης επιρροής και γοητείας που ασκεί

το πρόσωπο αυτό της ομάδας προς τ’ άλλα μέλη, μεταξύ των οποίων ανα-

πτύσσονται αμοιβαία συναισθήματα και φιλικοί δεσμοί ενότητας.

Αλλά πρέπει εξίσου να τονιστεί ότι και η σύγχρονη πολιτική ιστορία της

ανθρωπότητας έχει καταγράψει τέτοιες χαρισματικές προσωπικότητες, οι

οποίες φάνηκαν πράγματι χρήσιμες σε μεταβατικά τέτοια στάδια των χωρών

τους προς τον πολιτικό εκσυγχρονισμό της δημοκρατίας από προηγούμενα

αποικιοκρατικά καθεστώτα. 

Πλην όμως, όπως αποδεικνύουν και οι παρούσες εξεγέρσεις στις χώρες

αυτές, επιβεβαιώθησαν οι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί η χαρισματική

προσωπικότητα όταν παραμένει επί μακρόν χρόνον και χωρίς δημοκρατικές

διαδικασίες στην εξουσία, μεταβαλλόμενες σε αυταρχικούς, διεφθαρμένους

και αναποτελεσματικούς ηγέτες για τους λαούς τους.

Ηγέτης

Μέλη

Δεσμοί
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Ακριβώς αυτούς τους κινδύνους θέλει να προλάβει ο Πλάτων, ώστε ο φι-

λόσοφος βασιλιάς να μην μετατραπεί σε τύραννο˙ γι’ αυτό και τον εγκαθιστά

στην αρχή της πόλης με τη θέληση των πολιτών, για ορισμένο χρόνο και με σε-

βασμό προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξάλλου, σύμφωνα και με τον Τέυλορ, η πρόταση του Πλάτωνα για τον πε-

παιδευμένον στην πολιτική επιστήμη φιλόσοφο βασιλιά διατυπώνεται κατόπιν

παρατήρησης επί των αδυναμιών που παρουσίαζαν τότε τα δημόσια πράγματα

στην Αθήνα και η πρότασή του αυτή είναι η πλέον κατάλληλη για τις αναγκαίες

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα συντελεσθούν από τον χαρισματικόν, αλλά συν-

ταγματικόν πολιτικόν Πλατωνικό ηγέτη, χάριν της ενότητας και της ευδαιμο-

νίας των πολιτών.

Κατόπιν όλων αυτών των πραγματικών στοιχείων, αλλά και των ορθών

ερμηνειών των σκέψεων του Πλάτωνα, αποδεικνύεται καθαρά η διαστρέ-

βλωση ορισμένων χωρίων των πολιτικών του κειμένων, όσον επιδέξια κι αν

αυτή εγένετο από τον Καρλ Πόπερ. 

Καθόσον οι πολιτικές προτάσεις του Πλάτωνα είναι υπεράνω δογμάτων

και ιδεολογιών και η μόνη ερμηνεία της πολιτικής σκέψης αυτού είναι μόνο η

φιλοσοφική, αφού οι πολιτικές θέσεις του είναι αποτέλεσμα των φιλοσοφικών

του διερευνήσεων.

Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα δεν εξαντλείται μόνον στην «Πολι-

τεία», αλλά για να σχηματισθεί μια ορθή εντύπωση για την πολιτική  φιλοσοφία

του,   απαιτείται  να   τεθούν  υπό  εξέταση  όλοι οι Πλατωνικοί διάλογοι και

κατ’ εξοχήν οι πολιτικοί, όπως είναι ο «Πολιτικός» και οι «Νόμοι».

Στους «Νόμους» –όπως θα δούμε στην συνέχεια– μπορεί να επιμένει στην

αρχή του ενός χαρισματικού ηγέτη στην εξουσία της πόλης με δημοκρατικότε-

ρον χαρακτήρα, πλην όμως άρχοντες και αρχόμενους θέτει όλους ίσους απέ-

ναντι των νόμων, τους οποίους και προσωποποιεί στον ρόλο του φιλόσοφου

βασιλιά.

Μετά απ’ όλη αυτή τη «βάσανο» συμπεραίνεται ότι στην όλη αυτή πολι-

τική φιλοσοφική του πορεία ο Πλάτων δείχνει μεν μεγάλο σεβασμό προς τους

ισχύοντας νόμους, επεμβαίνει όμως διορθωτικά και συμπληρωματικά όπου

χρειάζεται. 

Σε όλη όμως αυτή την πορεία πρωταγωνιστικό ρόλο αναθέτει στην δοκι-

μασμένη χαρισματική προσωπικότητα, της οποίας η αξία στο πολιτικό «γί-

γνεσθαι» αναδεικνύεται διαχρονική
38

.

9.   Η Πολιτική Κατάληξη

Κι αν ο Πλάτων στην «Πολιτεία» και στον «Πολιτικό», προτείνει ως κυβερ-
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νήτη της πόλης τον φιλόσοφο – επιστήμονα μονάρχη, με νομοθετικές πρωτο-

βουλίες, δεν παύει όμως να τον απασχολεί και να τον ανησυχεί η τυχόν παρε-

κτροπή του βασιλικού άρχοντα, λόγω αυτών των υπερεξουσιών με τις οποίες

έχει προικοδοτηθεί. 

Έτσι, απομακρυνόμενος χρονικά από την λήξη του Πελοποννησιακού πο-

λέμου και ευρισκόμενος ο Πλάτων πλέον στην γεροντική του ηλικία, επενεξε-

τάζει τις πολιτικές του προτάσεις στην «Πολιτεία» και στον «Πολιτικό» και

πριν από κάθε άλλη διατύπωση στο καταληκτικό του έργο τους «Νόμους»,

ερευνά επισταμένως το θέμα.

Αρχή κάμνοντας της έρευνάς του από τους βασιλείς του Άργους και της

Μεσσήνης, πως και κατά τι έσφαλαν και κατέστρεψαν τους ίδιους τους εαυτούς

τους, αλλά και την δύναμη των Ελλήνων, η οποία ήταν αξιοθαύμαστη εκείνη

την εποχή.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι βασιλείς εκείνης της εποχής υπέπεσαν

πρώτα–πρώτα στο σφάλμα να υψωθούν υπεράνω των νόμων που εθέσπισαν

και δεν συμφώνησαν με τους εαυτούς του σ’ εκείνο που οι ίδιοι και με λόγο

και με όρκο είχαν αποδεχτεί. 

Αυτή όμως η διαφωνία με τους νόμους και τον εαυτό τους αποδεικνύεται

ότι είναι η πιο μεγάλη αμάθεια, έστω και εάν την θεωρούσαν ως μεγάλη σοφία.

Λόγω αυτής της εσφαλμένης εκτίμησης των πραγμάτων από πλευράς αρ-

χόντων, αλλά και της φοβερής απαιδευσίας από πλευράς πολιτών, έφεραν και

την ολέθρια καταστροφή στην πόλη.

Διότι αν κάποιος, ξεπερνιώντας το μέτρο της πραγματικότητας, δίδει με-

γαλύτερες δυνατότητες σ’ εκείνα τα πρόσωπα και τα πράγματα που είχαν μι-

κρότερη δύναμη, τότε για οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση ανατρέπονται όλες

οι υφιστάμενες ισορροπίες, είτε πρόκειται για την υγεία του ανθρώπου, είτε

πρόκειται για την πολιτική εξουσία, η οποία περιπίπτει στις αδικίες, ακριβώς

λόγω των υπερβολών και της μη τήρησης εφαρμογής του μέτρου.

Με αυτές τις εξελιγμένες σκέψεις του στους «Νόμους» και οι οποίες ασφα-

λώς προκύπτουν από την πλουσιότατη εμπειρία των γεροντικών του χρόνων, ο

Πλάτων αφήνει να εννοηθεί πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί αλλά και να διατη-

ρηθεί στην εξουσία η πρότασή του για τον φιλόσοφο – βασιλιά, η οποία όμως

τόσο αναγκαία ήταν για την εποχή της «Πολιτείας» και του «Πολιτικού» του.

Διότι όσο ιδανικά άριστη κι αν είναι η προσωπικότητά του δεν παύουν οι

υπερεξουσίες, οι οποίες του παρέχονται, να εγκυμονούν κινδύνους υπερεκτι-

μήσεων και επομένως διαπράξεων αδικιών σε βάρος των πολιτών.

Ακόμα περισσότερο είναι καταστροφική η περίπτωση ενός μονάρχη, όταν

δεν έχει γίνει ορθή η εκλογή του κατάλληλου προσώπου και αυτός θεωρεί τις
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αποφάσεις του ως σοφότερες, παραβαίνοντας τους όρκους του και τους νόμους

και χωρίς να κάνει κάποιο διάλογο με τους πολίτες. 

Διαπράττει αδικίες διαταράσσοντας έτσι επικίνδυνα την ισορροπία των

σχέσεων μεταξύ πολιτείας και πολιτών.

Επομένως, πάντα ένας διάλογος μεταξύ πολιτικού ηγέτη και πολιτών δια-

σφαλίζει το μέτρον των σχέσεών τους συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αρμονία

του συνόλου της κοινωνίας.

Αρκεί ο διάλογος αυτός να διαπνέεται από τις αρχές του σεβασμού του

ορθότερου και του λογικότερου και να καταλήγει σε μια συμφωνία του ορθού

και του μέτρου, ώστε να μην υπάρξει διαφωνία, που είναι δείγμα των αφρόνων

και των αμαθών, όπως λέγει και ο Πλάτων.

Αυτή η αρμονία μεταξύ πολιτείας και πολιτών επιτυγχάνεται κατά το πρό-

τυπον των σχέσεων ψυχής και σώματος, σύμφωνα με τις οποίες με το μέτρο χα-

λιναγωγούνται οι απαιτήσεις του σώματος από την ψυχή, η οποία εξουσιάζει

και το σώμα πειθαρχεί, ώστε ν’ αποτελούν μια αρμονική ενότητα.

Αλλά αν το σώμα και η ψυχή αποτελούν μια αρμονική οντότητα την οποία

κυβερνά η λογική του ανθρώπου, έτσι και οι άρχοντες και οι αρχόμενοι, για ν’

αποτελούν μια ενότητα στην πόλη και να μην στασιάζουν μέσα σ’ αυτή, πρέ-

πει στην πολιτεία να κυβερνά η λογική των νόμων, θα διακηρύξει ο Πλάτων

από την εποχή συγγραφή της «Πολιτείας» του.

Και θα συμπληρώσει στο καταληκτικό έργο στους «Νόμους», ότι για να

προφυλαχθεί η πόλη από τις υπερβολές, χρειάζονται άριστοι νομοθέτες, οι

οποίοι να γνωρίζουν τα όρια του μέτρου για την κάθε περίπτωση και κυρίως

καθόσον αφορά το πολίτευμα της πόλης.

Ως κύριο τέτοιο ιστορικό παράδειγμα ο Πλάτων με θαυμασμό επικαλείται

τον Λυκούργο, ο οποίος με θεϊκή δύναμη και χάρι της ομαλής διακυβέρνησης

της Σπάρτης νομοθετεί εξισορροπώντας τη διογκωμένη δύναμη των βασιλέων

με την σοφία της γερουσίας, την οποία καθιστά ισόψηφο με τη δύναμη των

βασιλέων για σοβαρά θέματα.

Βλέποντας όμως ο Λυκούργος ότι οι βασιλείς ήταν ακόμα υπεροπτικοί και

εξηρμένοι, παρενέβαλε μεταξύ αυτών των θεσμών και τη δύναμη των εφόρων,

οι οποίοι εξελέγοντο από τους πολίτες, εισάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα

καθαρό δημοκρατικό θεσμό στο πολίτευμα της πόλης, καθιστώντας έτσι μεικτό

το σύστημα της διακυβέρνησής της.

Ακριβώς χάρη σ’ αυτόν τον καταμερισμό της δύναμης της μοναρχίας της

Σπάρτης, αφού η διακυβέρνησή της αναμείχθηκε και με δημοκρατικά στοιχεία

και έχοντας εφαρμόσει ο νομοθέτης και οι άρχοντες τον κανόνα του μέτρου,

όχι μόνον η ίδια σώθηκε, αλλά έγινε αιτία σωτηρίας και άλλων πόλεων.
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Μετά απ’ αυτό το ιστορικό γεγονός άνετα συμπεραίνεται ότι οι νομοθέτες

δεν πρέπει να νομοθετούν ούτε πάρα πολύ μεγάλες άνισες μεταξύ τους, ούτε

καν αμιγείς εξουσίες και να έχουν ως μοναδικό σκοπό στη νομοθεσία τους

ότι η πόλη πρέπει να είναι και ελεύθερη και φρόνιμη και φίλη με τον εαυτό

της.

Αλλά αυτός ο σκοπός της νομοθεσίας, κατά τον Πλάτωνα, επιτυγχάνεται

από τη μίξη των πολιτευμάτων της μοναρχίας και της δημοκρατίας, όπως απέ-

δειξε η εφαρμογή της στην Σπάρτη από τον Λυκούργο. 

Διότι έτσι μόνο με αυτό το μεικτό πολίτευμα και με τον διαχωρισμό των

εξουσιών λειτουργεί η πολιτεία αρμονικά, δεν περιπίπτει στην ακρότητα του

απολυταρχισμού, όπως συνέβη με τους Πέρσες, αλλά ούτε στην οχλοκρατία,

όπως συνέβη και σε μας τους Αθηναίους.

Ακόμα όλα τ’ άλλα πολιτεύματα αποτελούν διάφορες παραλλαγές αυτής

της αρμονικής του μέτρου μίξης της μοναρχίας και της δημοκρατίας˙ σύνθεση

την οποία περισσότερη απ’ όλους είχαν κατορθώσει η Σπάρτη και η Κρήτη,

παλιότερα οι Αθηναίοι (μάλλον την εποχή του Σόλωνος), αλλά και οι Πέρσες

κατά διαστήματα.

Αλλά υπέρ αυτής της ισόρροπης σύνθεσης των αρετών της δύναμης και της

σωφροσύνης στην πολιτική εξουσία ήταν ανέκαθεν ο Πλάτων τόσο στην «Πο-

λιτεία» όσο και στον «Πολιτικό» με την πρότασή του για τον φιλόσοφο–βασι-

λιά.

Με μόνη την διαφορά ότι στις παραπάνω προτάσεις του την σύνθεση αυτών

των αρετών ενσαρκώνει αποκλειστικά στην προσωπικότητα του πολιτικού

ηγέτη.

Ενώ στους «Νόμους» πραγματοποιεί αυτή την σύνθεση της δύναμης και της

σωφροσύνης, θεσμοθετώντας αυτές ως μορφή πολιτεύματος, το οποίον εκφρά-

ζει αφενός την δύναμη του μονάρχη και αφετέρου τη δημοκρατία της σωφρο-

σύνης των πολιτών.

Χωρίς βέβαια ν’ απομακρύνεται από τις θέσεις του ότι στην προσωπικότητα

κάθε ηγέτη πρέπει να ενσαρκώνεται η σύνθεση των θεμελιωδών κατά Πλάτωνα

αρετών, της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και της ανδρείας και

την οποίαν σύνθεση αυτών των αρετών στους «Νόμους» θεσμοθετεί ως πολί-

τευμα της πολιτείας.

Καταλήγοντας πλέον στην μεστή εμπειριών γεροντική του ηλικία να υπο-

στηρίζει ότι καμία πόλη δεν θα μπορούσε ποτέ να κυβερνηθεί καλά, αν στε-

ρείτο αυτής της μίξης της μοναρχίας και της δημοκρατίας, διότι το μέτρο

αυτής της μίξης προστατεύει την πόλη για να μην περιπέσει σε απολυταρχία

ή οχλοκρατία.
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Θέσεις τις οποίες γενικά δείχνει να συμμερίζεται και ο Αριστοτέλης στα

«Πολιτικά» του λέγοντας, ότι για σωθεί η πόλη, πρέπει όλα τα μέλη της να θέ-

λουν την ύπαρξή της και την συντήρησή της και αυτό γίνεται στην Σπάρτη και

από τους βασιλείς εξ αιτίας της δύναμης που απολαμβάνουν, από τους γερου-

σιαστές διότι τιμάται η σωφροσύνη των γερατειών τους και από τους εφόρους

διότι επελέγησαν με την φρόνηση των πολιτών.

Παρόμοιο με αυτό της Σπάρτης είναι και το πολίτευμα της Κρήτης.

Επίσης πλησίον προς αυτά, αλλά καλύτερο όλων των πολιτευμάτων, κατά

τον Αριστοτέλη, είναι των Καρχηδονίων.

Διότι στο πολίτευμα των Καρχηδονίων υπάρχει πνεύμα αμοιβαίας κατα-

νόησης και ομαλής συνεργασίας, ώστε να προκύπτει συμφωνία μεταξύ βασι-

λέων και γερουσιαστών και επομένως, δεν χρειάζεται να ρωτούν τον λαό για

όλα τα θέματα της πόλης. 

Υποχρεώνονται όμως να ρωτούν τον λαό όταν μεταξύ αυτών προκύπτει

διαφωνία, η δε απόφαση, η οποία θα προκύψει ύστερα από διάλογο, είναι υπο-

χρεωτικά εκτελεστή από τους άρχοντες.

Ο Αριστοτέλης με την προτίμησή του αυτή στο πολίτευμα των Καρχηδονίων

και κατ’ αρχάς στην διακυβέρνηση της πόλης από τους βασιλείς και τους γε-

ρουσιαστές, αποδεικνύει και αυτός, όπως ο δάσκαλός του ο Πλάτων, πόσο ανα-

γκαία είναι στην πολιτική ηγεσία να συνυπάρχει και να συλλειτουργεί η

νεανική ρωμαλεότητα με τη γεροντική σωφροσύνη.

Μια πολιτική, αλλά και κοινωνική αρχή, με διαχρονική αξία περί συνύπαρ-

ξης και συλλειτουργίας των γενιών μεταξύ τους, έστω κι αν πρόσφατα εγέρ-

θηκε κάποιο κίνημα από πλευράς ορισμένων νέων, οι οποίοι επρέσβευαν ότι

δεν υπάρχουν πλέον  ενήλικοι που να γνωρίζουν περισσότερο από τους νέους

γι’ αυτά που οι τελευταίοι βιώνουν. 

Και ότι οι νέοι με την ελεύθερη δράση τους και με την δική τους πρωτο-

βουλία θα μπορέσουν να οδηγήσουν τους μεγαλυτέρους τους στον δρόμο του

αγνώστου. 

Ασφαλώς το παραπάνω κίνημα εκφράζει μια υπεροπτική θέση των νέων

ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να κατέχουν περισσότερες γνώσεις, λόγω της εξέ-

λιξης και να γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα της εποχής τους που βιώνουν,

αλλά δεν μπορούν να οδηγούν ολόκληρη την κοινωνία στον δρόμο του αγνώ-

στου, όπως οι ίδιοι ομολογούν, εάν δεν συμπράξουν με την εμπειρία και τη σω-

φροσύνη των μεγαλυτέρων, οι οποίοι ήδη έχουν προηγηθεί στην πορεία αυτού

του δρόμου.

Έτσι σοφά σκέφτηκαν για την αναγκαιότητα της συνεργασίας των γενιών

στην  πολιτική  τόσο  ο Λυκούργος  για  τη  Σπάρτη,   όσο  και  ο Σόλων για την
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Αθήνα, αλλά και η Κρήτη και η Καρχηδών, που υπήρξε η προτίμηση του Αρι-

στοτέλη. 

Αλλά ο Αριστοτέλης δείχνει να προτιμά το μεικτό πολίτευμα της Καρχηδό-

νας και για τον λόγο ότι, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ μοναρχίας και γε-

ρουσίας, τότε καταφεύγουν απ’ ευθείας στον λαό προφανώς με δημοψήφισμα,

προκειμένου οι πολίτες ν’ αποφασίσουν γι’ αυτό το οποίο οι άρχοντες υποχρε-

ωτικά να πράξουν.

Εκείνα όμως τα στοιχεία τα οποία ιδιαίτερα διακρίνονται από το πολίτευμα

των Καρχηδονίων είναι η συμφωνία η οποία παρουσιάζεται ως μία συνήθης

πρακτική μεταξύ βασιλέων και γερουσιαστών στη διακυβέρνηση της πόλης.

Οπότε πλέον το πολίτευμα των Καρχηδονίων αποτελεί μια μίξη της αρι-

στοκρατίας και δημοκρατίας, εφόσον καταφεύγουν στην κρίση των πολιτών σε

περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της αριστοκρατίας. 

Ακριβώς αυτή η μίξη της αριστοκρατίας των ολίγων, οι οποίοι χαρακτη-

ρίζονται για την αρετή τους και της δημοκρατίας της οποίας κύριο γνώρισμα

είναι η ελευθερία των πολιτών και βασικός όρος λειτουργίας της η επιβολή

της θέλησης της πλειοψηφίας αυτών, αποτελεί και την κατάληξη της πρό-

τασης του Αριστοτέλη ως του πλέον κατάλληλου πολιτεύματος το οποίον ο

ίδιος θα ονομάσει «πολιτεία».

Τέλος, ολοκληρώνει την πρότασή του ο Αριστοτέλης υποδεικνύοντας και

τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η μίξη των πολιτευμάτων και

αυτοί είναι: Ο πρώτος να βρεθούν τα κοινά μεταξύ των διαφόρων συστημά-

των, ο δεύτερος να ορισθεί το μέσον αυτών, εφόσον δεν υπάρχουν κοινά ση-

μεία και ο τρίτος να ληφθούν μέρη απ’ όλα τα πολιτικά συστήματα.

Η πρόταση της «πολιτείας» του Αριστοτέλη ως μίξης της αριστοκρατίας και

της δημοκρατίας, θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι δεν διαφέρει ουσια-

στικά απ’ αυτή του Πλάτωνα στους «Νόμους» για μίξη της μοναρχίας και της

δημοκρατίας, καθόσον αμφότεροι είναι θαυμαστές των μικτών πολιτευμάτων,

όπως αυτά αναφέρθηκαν. 

Πλην όμως η πρόταση του Αριστοτέλη δύναται να χαρακτηρισθεί, σύμφωνα

με τα λεγόμενα του Πλάτωνα, ως παραλλαγή της πρότασής του, διότι ως μητέ-

ρες των πολιτευμάτων θεωρεί μόνον την μοναρχία και την δημοκρατία.

Έστω κι αν υπάρχει κάποια προσπάθεια ο Αριστοτέλης να διαφοροποιηθεί

από τις απόψεις του δασκάλου του Πλάτωνα, δεν μπορεί ν’ αποκρύψει τον επη-

ρεασμό του από αυτόν.

Δύναται να διατυπωθεί η γνώμη ότι πράγματι η πρότασή του στα «Πολι-

τικά» για τη μίξη της αριστοκρατίας με τη δημοκρατία, αποτελεί μια παρηλ-

λαγμένη έμπνευση από την πρόταση του δασκάλου του στους «Νόμους» για
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την μίξη της μοναρχίας και δημοκρατίας, η οποία τελικά διαμορφώθηκε σε

μίξη αριστοκρατίας και δημοκρατίας. 

Ως επίσης και οι αναφερόμενοι τρόποι μίξης των πολιτευμάτων τους οποί-

ους ο Αριστοτέλης επικαλείται, δύνανται να θεωρηθούν ως μία πρακτική ανά-

λυση του γενικότερου όρου του «μέτρου» των πολιτευμάτων τον οποίον ο

Πλάτων επίσης χρησιμοποιεί στους «Νόμους».

Ακόμα ο επηρεασμός του δασκάλου του στον Αριστοτέλη φαίνεται και από

την «ευδαιμονία των πολιτών» την οποία θέτει ως σκοπό της πολιτείας στα

«Πολιτικά» του, που και ο Πλάτων έθετε ως κύρια μέριμνα των αρχόντων της

πόλης σε όλα τα πολιτικά του έργα.

Ανεξαρτήτως όμως του επηρεασμού του Αριστοτέλη από τον Πλάτωνα,

αποτελεί ιστορική βεβαιότητα ότι αμφότεροι με τις πολιτικές τους από τότε

προτάσεις έθεσαν τις βάσεις εξέλιξης της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης, της

σύγχρονης δημοκρατίας και της αρχής του διαχωρισμού των εξουσιών
39

.

Αλλά ο Πλάτων, ως πρωτεργάτης ερευνητής στην πρότασή του για την μίξη

των πολιτευμάτων, δεν αρκείται μόνον στην αναφορά και μόνον των πολιτευ-

μάτων της Σπάρτης και της Κρήτης που τον ενέπνευσαν.

Θεωρεί επιστημονικά απαραίτητο να αιτιολογήσει ιστορικά την πρότασή

του, περιγράφοντας και αναλύοντας τις μεταπτώσεις και των άλλων πολιτευ-

μάτων, αφενός της μοναρχίας των Περσών και αφετέρου της δημοκρατίας των

Αθηνών.

Αξίζει μια σύντομη επισήμανση αυτών των εξιστορήσεων που ο Πλάτων

ενεργεί για τα πολιτεύματα αυτά ακριβώς λόγω της διαχρονικής σημασίας μη-

νυμάτων που αυτές εκπέμπουν. 

Την εξιστόρησή του για το πολίτευμα των Περσών ο Πλάτων αρχίζει από

την εποχή της βασιλείας του Κύρου, του οποίου η διακυβέρνησή του χαρα-

κτηρίζεται γενικά από την τήρηση του μέτρου μεταξύ του δεσποτισμού της

μοναρχίας αλλά και της ελευθερίας των πολιτών, ενθαρρύνοντας και τιμώντας

μάλιστα τους φρόνιμους πολίτες, οι οποίοι ήθελαν να προσφέρουν τη συμβουλή

τους για θέματα της πολιτείας.

Οι άρχοντες, όντας οι ίδιοι ελεύθεροι, παρείχαν ελευθερία και στους πο-

λίτες τους, φθάνοντας μέχρι του σημείου να τους θεωρούν ίσους, γενόμενοι

κατ’ αυτόν τον τρόπο κύριοι όλων των πολιτών. 

Μάλιστα οι στρατιώτες διάκειντο τόσο φιλικά προς τους στρατηγούς τους,

ώστε με μεγάλη προθυμία στους κινδύνους να προσφέρουν τους εαυτούς τους.

Ανακεφαλαιώνοντας ο Πλάτων, αποδίδει την πρόοδο των Περσών κατά

την εποχή του Κύρου ακριβώς στους παράγοντες της ελευθερίας, της φιλίας,

οι οποίες καλλιεργήθηκαν μεταξύ αρχόντων και αρχομένων, ως επίσης και ότι
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στις συνειδήσεις όλων αυτών επικρατούσε το καλό του συνόλου της κοινωνίας.

Απ’ αυτή τη σύντομη αναφορά στην εποχή του Κύρου, κρίνεται σκόπιμο να

γίνει μία παύση, προκειμένου να διατυπωθεί κάποιος σχολιασμός για τις εξε-

λίξεις των απόψεων του Πλάτωνα στους «Νόμους».

Παρατηρείται ότι Πλάτων εγκωμιάζει τον βασιλέα Κύρο, που δεχόταν προ-

θύμως συμβουλές για θέματα της πολιτείας από τους φρόνιμους πολίτες, οι

οποίοι είχαν ως προς αυτό τη δυνατότητα.

Ενώ τόσο στην «Πολιτεία», όσο και στον «Πολιτικό», ως αποκλειστικά ει-

δήμων για τα θέματα αυτά παρουσιάζεται μόνο ο φιλόσοφος βασιλιάς, παρου-

σιάζοντας μάλιστα τον επιστήμονα πολιτικό είτε ως γιατρό, είτε ως κυβερνήτη

πλοίου, που μόνο αυτός κατέχει αυτή την επιστήμη.

Θα μπορούσε και αυτή η εξέλιξη στις απόψεις του Πλάτωνα να ενταχθεί

στο γενικότερο περί δημοκρατίας άνοιγμα των σκέψεών του, το οποίον στους

«Νόμους» συντελείται.

Πλην όμως πρέπει με έμφαση να σημειωθεί ότι και σε αυτό το άνοιγμά του

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες οι θέσεις του, ότι οι συμβουλές παρέ-

χονται από τους φρόνιμους, οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα αυτά.

Αλλ’ ανεξάρτητα από τα θετικά αυτά στοιχεία και την αποδοχή των φρονί-

μων συμβουλών εκ μέρους των πολιτών, τα οποία αποτελούν πραγματικότητες

και μπορεί ο Κύρος να παρουσιάζεται ότι είναι μεν καλός στρατηγός και αγαπά

τη χώρα του, πλην όμως δεν είχε γνώσεις για την σωστή παιδεία και ουδέποτε

έδωσε προσοχή για την οικονομία της χώρας του. 

Ο Κύρος όμως, ο οποίος έγραψε σελίδες δόξας για την πατρίδα του, διέ-

πραξε κι ένα άλλο λάθος.

Επειδή καθόλην την διάρκεια της ζωής του ήταν απασχολημένος με τις εκ-

στρατείες, ανέθεσε την ανατροφή των παιδιών του σε ακατάλληλες γι’ αυτό

τον σκοπό γυναίκες, οι οποίες ανέθρεψαν τα παιδιά του μέσα στην ευδαιμονία

και στη μακαριότητα, χωρίς να δεχθούν από κάποιον άλλο την αρμόζουσα παι-

δεία.

Όταν οι γιοι του ανήλθαν στην εξουσία, μετά τον θάνατο του Κύρου, απο-

τέλεσμα αυτής της τρυφηλής ανατροφής τους ήταν ο Καμβύσης να φονεύσει

τον αδελφό του Σμέρδην, μη ανεχόμενος να  έχει ίσον του στην εξουσία, η δε

εξαθλιωμένη ζωή του Καμβύση, επέτρεψε το βασίλειο να περιέλθει στον Δα-

ρείο, χωρίς να έχει βασιλική καταγωγή, αλλά και τρυφηλή ανατροφή.

Του Δαρείου η εποχή παρουσιάζει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά

του Κύρου, της ελευθερίας και της ισονομίας, της φιλίας και της σύμπνοιας

μεταξύ όλων των Περσών, προσέχοντας όμως την οικονομία των συμπολιτών

τους, διανέμοντας σ’ αυτούς χρήματα και δώρα.
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Δυστυχώς όμως, όταν μετά τον θάνατό του ανήλθε στην εξουσία ο γιος του

ο Ξέρξης, λόγω ότι και αυτός ήταν δημιούργημα της ίδιας τρυφηλής παιδείας,

κατάντησε να πάθει σχεδόν τα ίδια με αυτά που έπαθε ο Καμβύσης.

Μετά από αυτή την περιγραφή των περιπετειών του πολιτεύματος των Περ-

σών, ο Πλάτων διατυπώνει την διάγνωσή του λέγοντας, ότι αιτία αυτής της

πτώσης δεν ήταν η κακή τύχη, αλλά ο κακός βίος, τον οποίο κατά το πλείστον

κάνουν τα παιδιά των πάρα πολύ πλουσίων και των αρχόντων, διότι ουδέποτε

μπορεί να υπάρξει παιδί ή άνδρας ή και γέρος, που ν’ ανατραφεί έτσι και να

διακρίνεται για την αρετή.

Όταν τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν μακριά από την αγάπη των γονέων τους,

ικανοποιούνται όλες οι επιθυμίες τους, δέχονται μία χωριστή παιδεία από τους

άλλους συνομήλικούς τους και τιμώνται για την οικογενειακή και μόνον κατα-

γωγή τους και όχι για την ποιότητα και το ήθος της δικής τους προσωπικότη-

τας.

Αυτά τα παιδιά καθόλην τη ζωή τους, όπως δέχεται η ψυχολογία σήμερα

και ο Πλάτων από τότε διαπιστώνει, γίνονται καταστροφικοί «τύραννοι» λόγω

των εγωιστικών ανασφαλειών τους και των απύθμενων ανικανοποίητων επι-

θυμιών τους, όπως τέτοια υπήρξαν τα παιδιά του Κύρου και του Δαρείου.

Γι’ αυτούς τους λόγους ο Πλάτων συνιστά, όπως ο νομοθέτης  εξετάζει ώστε

σε μια πόλη να μην απονέμονται ξεχωριστές τιμές σε κάποιον επειδή διακρί-

νεται για τα πλούτη του ή επειδή είναι ωραίος ή δυνατός και αθλητής, χωρίς

να συνοδεύεται η προσωπικότητά από αρετές και κυρίως να μην λείπει από

τον τιμώμενο η σωφροσύνη, αρχή την οποία έχει θεσπίσει ο θεόπνευστος νο-

μοθέτης των Λακεδαιμονίων.

Πράγματι η Πλατωνική αυτή σύσταση προεκτείνεται μέχρι τη σύγχρονη

ψυχολογία   και  τη διοίκηση,  ώστε  η απόδοση επαίνων και η επιβολή των ποι-

νών ν’ απαιτεί ιδιαίτερη τέχνη, αποβλέποντας όμως αμφότερες οι περιπτώσεις

στην καλλιέργεια της αρετής του ανθρώπου.

Τελικό αποτέλεσμα της κακής διοίκησης των κακοαναθρεμένων βασιλέων

των  Περσών –θα  συνεχίσει  ο  Πλάτων  να  λέγει–ήταν   το πολίτευμά τους

χρόνο με το χρόνο να γίνεται χειρότερο, διότι αφαίρεσαν από τον λαό την

ελευθερία του και, αφού επέβαλαν δεσποτισμό πιο πάνω από το μέτρο, κατέ-

στρεψαν το συναίσθημα της φιλίας και της ενότητας στην πόλη.

Όταν λείψουν αυτά, οι άρχοντες δεν λαμβάνουν αποφάσεις για το καλό

του κοινωνικού συνόλου, αλλά χάριν της διατήρησης της δικής τους προσωπι-

κής ή της κομματικής εξουσίας, όπως θεωρείται σήμερα.

Απατώνται όμως εάν νομίζουν ότι έτσι θα ωφεληθούν, έστω και στο παρα-

μικρό, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπον ενεργώντας καταστρέφουν το κράτος και
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τις συμμαχίες του, μισούμενοι και μισούντες σε εχθρικό και ανελέητο βαθμό. 

Και όταν πάλι φθάνουν στο σημείο να χρειάζονται τον λαό ν’ αγωνισθεί

και να πολεμήσει, χάριν της δικής τους κατ’ ουσίαν σωτηρίας, δε βρίσκουν σ’

αυτόν καμιά σύμπνοια γιατί τον έχουν διαιρέσει και ούτε  προθυμοποιούνται

να διακινδυνεύσουν την ζωή τους.

Κατόπιν αυτής της απροθυμίας εκ μέρους του λαού, καταφεύγουν σε μι-

σθοφόρους και ξένους, νομίζοντας ότι θα βρουν την σωτηρία τους από αυτούς

(δεν την βρίσκεις από τους δικούς σου ανθρώπους θα την βρεις από ξένους

και μισθοφόρους;)

Αλλά σαν να μην έφθαναν όλα αυτά τα δεινά, η αμάθειά τους επέτρεπε σ’

αυτούς να έχουν το θράσος να ομολογούν ότι τα έργα τους είναι ωραία και

άξια τιμής για την πόλη, όπως συμβαίνει σήμερα με τα κόμματα στις δημοκρα-

τίες, τα οποία, ως επί το πλείστον, παρουσιάζουν τα πράγματα «ρόδινα και

ωραία» για να μην απολέσουν την κομματική τους «πελατεία».

Τέλος, ο Πλάτων κλείει την αναφορά του και τις αναλύσεις του για το πο-

λίτευμα των Περσών, λέγοντας ότι όλα αυτά τα δεινά οφείλονται στον τρόπο

διακυβέρνησης της χώρας με υπερβολική δουλεία και δεσποτισμό ή και από

υπερβολικό κομματισμό, όπως σήμερα θα μπορούσε να ειπωθεί.

Επί πλέον όμως των παραπάνω αναλύσεων, από την περιγραφή αυτή των

περιπετειών του πολιτεύματος των Περσών, εκτός από την άξια εφαρμογή του

μέτρου στο μεικτό σύστημα διακυβέρνησης της χώρας από μονάρχη με δημο-

κρατία, αναδεικνύεται ταυτοχρόνως η αξία της ποιότητας της προσωπικότητας

του μονάρχη. 

Όπως παρατηρήθηκε με γλαφυρότητα, οι μεν ικανές ηγετικές προσωπικό-

τητες του Κύρου και του Δαρείου εδόξασαν τη χώρα τους, οι δε ανίκανες προ-

σωπικότητες, του Καμβύση και του Ξέρξη, βύθισαν τη χώρα τους στην

καταστροφή. 

Επομένως δικαιώνεται και ιστορικά ο Πλάτων όταν επιμένει στην αξία

του ήθους της ηγετικής προσωπικότητας, η οποία διαχρονικά έχει πρωταγω-

νιστικό ρόλο.

Με αυτή τη βασική προϋπόθεση ο Πλάτων καταλήγει στην πολιτική πρό-

τασή του, ως την πλέον κατάλληλη μορφή διακυβέρνησης, τη μίξη των πολι-

τευμάτων της μοναρχίας και της δημοκρατίας
40

.

Αφού ο Πλάτων ιστορικά επιβεβαίωσε μέσω της πορείας του πολιτεύματος

των Περσών τον κίνδυνο της κατάληξης της μοναρχίας σε δεσποτισμό, θεωρεί

αναγκαίον να εξετασθεί το πολίτευμα της δημοκρατίας των Αθηνών, προκει-

μένου να καταδειχθεί πως η παντελής και η απαλλαγμένη από κάθε περιορι-

σμό ελευθερία, είναι πολύ χειρότερη από μια μετριοπαθή με αιρετούς
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άρχοντες δημοκρατία.

Την παρουσίαση του πολιτεύματος των Αθηνών αρχίζει από την εποχή της

επίθεσης των Περσών εναντίον των Ελλήνων, η οποία, όπως λέγει ο Πλάτων,

ήταν μια επίθεση εναντίον όλων εκείνων που κατοικούσαν στην Ευρώπη.

Με τον λόγο του αυτόν ο Πλάτων τονίζει από εκείνη την εποχή αφενός

την στρατηγική αξία του Ελληνικού χώρου, ως προμαχώνας της Ευρώπης

από επιδρομές λαών της Ανατολής και αφετέρου την υποχρέωση ευγνωμο-

σύνης των Ευρωπαίων προς τους Έλληνες, διότι οι Ευρωπαίοι διασώθηκαν

από τις τότε επιδρομές των Περσών. 

Μια διαχρονική στρατηγική αλήθεια, η οποία είναι και σήμερα επίκαιρη

για την απειλή και για το μεγάλο ρεύμα μεταναστών το οποίο δέχεται η Ελλάδα

από λαούς τους Ανατολής και για την αντιμετώπιση του οποίου η συμπαρά-

σταση των Ευρωπαίων έπρεπε να είναι περισσότερον ενεργητική, αντιμετω-

πίζοντας την «επίθεση» που είναι πρωτίστως  δικό τους θέμα.

Οι Αθηναίοι, λοιπόν, δέχθηκαν αυτές τις επιθέσεις των Περσών με ένα πο-

λίτευμα στο οποίον ίσχυαν οι νόμοι του Σόλωνος, προς τους οποίους οι πολίτες

είχαν βαθύ σεβασμόν, πειθαρχώντας προθύμως σ’ αυτούς με την θέλησή τους.

Επί πλέον όμως αυτής της κατάστασης ο τεράστιος όγκος του στρατεύματος

των Περσών που εφόρμησε εναντίον των Ελλήνων από ξηρά και θάλασσα, γέ-

μισε τις ψυχές με ανείπωτο φόβο, ο οποίος σημαντικά συνέβαλε στους

πολίτες να πειθαρχούν ακόμα 

περισσότερο στους άρχοντες και στους νόμους, με συνέπεια όλοι οι πολίτες να

γίνουν ένα σώμα.

Η σύμπνοια και ο σεβασμός των πολιτών προς τους νόμους νίκησε τις φο-

βίες και ελευθέρωσε τον άνθρωπο απ’ αυτές.

Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι στις περιπτώσεις μεγάλου κιν-

δύνου, οι πολίτες συγκεντρώνονται με εμπιστοσύνη γύρω από τον αρχηγό τους,

ο οποίος απορροφά και την αγωνία των συμπολιτών του και καθιστά αυτούς

πράγματι ελεύθερους, ιδιαίτερα όταν οι ικανότητές του ανταποκρίνονται προς

τέτοιες δύσκολες περιστάσεις.

Και αν δεν κατείχε τους Αθηναίους τότε κατά τις επιθέσεις των Περσών

αυτός ο βαθύς σεβασμός προς τους νόμους, αλλά και η εμπιστοσύνη προς τους

ηγέτες τους, δεν θα υπερασπίζοντο ποτέ την πατρίδα τους, τα ιερά και τους τά-

φους των προγόνων τους ενωμένοι και με αυτοθυσία. 

Ενώ, αν ο καθένας στην πολύ κρίσιμη εκείνη κατάσταση ήθελε χωρισθεί

σχηματίζοντας μικρές–μικρές ομάδες και η κάθε μια από αυτές ακολουθούσε

τον δικό της δρόμο, δεν θα υπήρχε αυτό το νικηφόρο και ένδοξο αποτέλεσμα.

Ακριβώς αυτόν τον σεβασμό στους νόμους με ισογονία και ισονομία, αλλά
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και στην ελευθερία των πολιτών, χωρίς δεσπότη και δούλους θ’ αποδώσει αρ-

γότερα και ο Περικλής στον Επιτάφιό του, τη νίκη αυτή των Ελλήνων έναντι

των Περσών, τονίζοντας μάλιστα την αναγκαιότητα ύπαρξης αρχόντων στην

πόλη με αρετή και φρόνηση, επιβεβαιώνοντας έτσι και την πρόταση του Πλά-

τωνα ως την καλύτερη μορφή διοίκησης της κοινωνίας του ενός μονάρχη με

αρετές, ο οποίος να διοικεί εντός των πλαισίων του δημοκρατικού πολιτεύμα-

τος.

Λόγοι οι οποίοι αποκαλύπτουν και το πολιτικό φρόνημα του Περικλέους,

ως επίσης και τον τρόπον με τον οποίον διοικούσε την πόλη των Αθηνών στην

ένδοξη εποχή του.

Άποψη που επιβεβαιώνεται και από τον Θουκυδίδη, ο οποίος χαρακτηρίζει

το αθηναϊκό πολίτευμα στην περίοδο του Περικλή, ότι είχε μεν το όνομα της

δημοκρατίας, στην πραγματικότητα όμως ήταν κυβέρνηση αυτού του πρώτου

ανδρός (Β, 65, 8-10). 

Γνώρισμα της δημοκρατίας του Περικλή, η οποία δεν αποκλείει τον πιθα-

νόν επηρεασμό του Πλάτωνα, να εμπνευστεί την πρότασή του για τη μίξη της

μοναρχίας και της δημοκρατίας, ως το πλέον καλύτερο πολίτευμα.

Εάν συνέβη κάτι τέτοιο, καταρρίπτεται και η κατηγορία του Καρλ Πόπερ

περί έλλειψης  σεβασμού του Πλάτωνα  προς τη  δημοκρατία του Περικλή, κα-

θόσον ο Πλάτων διέγνωσκε τις πολιτικές καταστάσεις κάθε περιόδου και πρό-

τεινε τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Έτσι λοιπόν, συμπεραίνει ο Πλάτων, τους ίδιους πολέμους οι μεν Πέρσες

αντιμετώπισαν με την επιβολή στον λαό τους την απόλυτη δουλεία,  ενώ  οι

Αθηναίοι,  αντίθετα,  με  την ενθάρρυνση  των πολιτών προς την ελευθερία

και τον απόλυτο με τη θέλησή τους σεβασμό στους νόμους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και στην εποχή της επιδρομής των Ατλάντων

αυτό το φιλικό πνεύμα ενότητας κατείχε τους πολίτες των Αθηνών και με τέτοιο

τρόπο πάλι την πόλη τους και όλη την Ελλάδα ως κυρίαρχη δύναμη δίκαια και

ορθά διοικούσαν, δίδοντας ο Πλάτων διαχρονική αξία στην πρότασή του.

Αλλά ο σεβασμός στους νόμους και αυτή η φιλία η οποία αναπτύχθηκε με-

ταξύ των ελεύθερων πολιτών της Αθήνας, ο Πλάτων θ’ αποδώσει ότι οφείλεται

στην εύρρυθμη και στην ευάρμοστη μουσική παιδεία, την οποία εδέχοντο οι

Αθηναίοι από την παιδική ηλικία. 

Αντιθέτως στην  ανάρμοστη μουσική παιδεία ο Πλάτων θ’ αποδώσει την

αρχή προέλευσης του πολύ ελεύθερου και άναρχου βίου των Αθηναίων.

Η άναρχη μουσική «τρελαίνει τα μυαλά» των νέων ανθρώπων, τους  ωθεί

στην παρανομία, στην έπαρση του εγωισμού τους ότι όλα τα ξέρουν, οδηγού-

μενοι στη χωρίς όρια απόλυτη ελευθερία τους, γινόμενοι θρασείς και αναί-
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σχυντοι.

Διότι το να μη σέβεται κάποιος, λόγω θράσους, την καλύτερη γνώμη του

άλλου, αυτό ακριβώς αποτελεί το χειρότερο είδος αναισχυντίας και αυτό ακρι-

βώς οφείλεται στην υπερβολική ελευθερία. 

Συνέπεια αυτής της υπερβολικής ελευθερίας είναι να μην πειθαρχούν οι

πολίτες στους νόμους της πολιτείας, σε άρχοντες, γονείς, αλλά και στους γε-

ροντότερους, φθάνοντας μάλιστα στα όρια αποσύνθεσης της κοινωνίας λόγω

έλλειψης σεβασμού ακόμα και προς τα θεία.

Αυτή η άναρχη μουσική κατά Πλάτωνα νίκησε την ορθή φρόνηση του νου,

με συνέπεια να κυριαρχήσουν στις ψυχές των πολιτών τα τιτάνεια ένστικτα,

από τα οποία και καθοδηγούντο στις πράξεις τους, ζώντας έναν αθλιώτατο βίο,

χωρίς τα βάσανά τους νάχουν τελειωμό για τους ίδιους και για το σύνολο της

κοινωνίας.

Ανακεφαλαιώνοντας ο Πλάτων τις σκέψεις του λέει ότι και στα δύο πολι-

τεύματα  –τόσο   των  Περσών    όσο   και  αυτό   των   Αθηναίων– αναφέρθηκαν

οι μέτριες και οι ακραίες μορφές διακυβέρνησης τόσο της μοναρχίας των Περ-

σών, όσο και της δημοκρατίας των Αθηναίων και διαπιστώσαμε ότι με τις μέ-

τριες συνθήκες επικρατούσε και στα δύο είδη των πολιτευμάτων μια χωρίς

προηγούμενο ευπραγία.

Όσο δε προχωρούσαν προς τ’ άκρα το καθένα, η μεν μοναρχία προς τον

δεσποτισμό και τη δουλεία, η δε δημοκρατία προς την απόλυτη ελευθερία,

κανένα καλό δεν συνεπέφεραν στους πολίτες ούτε η μοναρχία ούτε η δημο-

κρατία, εφόσον απομακρύνοντο από το μέτρο.

Επομένως, προκύπτει ιστορική ανάγκη ο νομοθέτης να συντάσσει τους νό-

μους έχοντας κατά νου τρία πράγματα:

Πως θα είναι η πολιτεία και οι πολίτες ελεύθεροι και φίλοι μεταξύ τους

και πως όλοι θα διακατέχονται από φρόνηση.

Διότι μόνον με αυτές τις αρχές στην νομοθεσία θα επιτευχθεί και η ευπρα-

γία από την διακυβέρνηση της μίξης της μοναρχίας και της δημοκρατίας˙ έτσι

μετριάζεται η τάση προς τον δεσποτισμό της μοναρχίας και αφετέρου η τάση

προς την αχαλίνωτη ελευθερία, η οποία προσιδιάζει στην δημοκρατία.

Αλλά γενικότερα αυτές οι συνθετικές θέσεις στην φιλοσοφία του είναι σύμ-

φωνες και με τον χαρακτήρα του Πλάκωνα, όπως αποδείχθηκε με την πρότασή

του για τον φιλόσοφο–βασιλιά, στην προσωπικότητα του οποίου πρέπει να συν-

τίθενται σε μια αρμονική μίξη οι θεμελιώδεις κατ’ αυτόν αρετές: της φρόνησης,

της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και της ανδρείας.

Και αν στην «Πολιτεία» και στον «Πολιτικό» την μίξη των αρετών ο Πλά-

των χωροθετεί αυτές στην προσωπικότητα του πολιτικού ηγέτη, στους «Νό-
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μους» τις ενσωματώνει στους νόμους του πολιτικού συστήματος της μίξης

της μοναρχίας και της δημοκρατίας.

Επί πλέον πρέπει να προστεθεί ότι η συνθετική θεώρηση του Πλάτωνα δεν

κατευθύνετο μόνον προς την πολιτικήν, αλλά η ίδια κυριαρχούσε και ως προς

τις απόψεις του για την φύση.

Συνεπείς προς τις πολιτικές του είναι και οι φυσικές του θεωρήσεις περί

του «μεικτού γένους», ότι κάθε υπαρκτή ουσία είναι μίξη του «απείρου» και

του «πέρατος» ή ότι τα γένη του όντος είναι σύνθεση της «κίνησης» και της

«στάσης» και γενικά ότι το ον είναι το «ταυτόν» και το «θάτερον». 

Οντολογική φυσική θεώρηση η οποία μας επιτρέπει τον ισχυρισμόν ότι ο

Πλάτων θεωρεί και τους πολιτικο-κοινωνικούς κανόνες επέκταση των φυσι-

κών νόμων, γεγονός το οποίον χαρακτήριζε και τις σκέψεις των προσωκρατι-

κών φυσικών φιλοσόφων.

Ο Πλάτων δεν αρκείται μόνον στη διατύπωση της πρότασής του, αλλά επι-

προσθέτως θέτει αυτή στη δοκιμασία του διαλόγου, στον οποίο διευκρινίζεται

από το ίδιο ότι η πρότασή του δεν αφορά αλλαγή των πολιτευμάτων, αλλά ότι

είναι μορφή διοίκησης των μητέρων των πολιτευμάτων της μοναρχίας και

της δημοκρατίας. 

Όσο επίσης αναγκαία και χρήσιμη κι αν είναι θεωρητικά η μίξη αυτών των

πολιτευμάτων, δεν παύει να εγείρει ενστάσεις ως προς την πρακτικότητα εφαρ-

μογής της και, ιδιαίτερα, σχετικά με την αντικειμενικότητα των νόμων.

Διότι παρατηρούνται φαινόμενα όπως κάθε κρατούσα εξουσία να σφετε-

ρίζεται τα δημόσια πράγματα και να συντάσσει νόμους προς το δικό της συμ-

φέρον και όχι χάριν του κοινωνικού συνόλου, δημιουργώντας ταυτοχρόνως

συνθήκες αποκλεισμού της αντιπολίτευσης στην ομαλή διαδοχή της εξουσίας. 

Τέτοιες εκτροπές από την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος προλαμβά-

νονται, κατά τον Πλάτωνα, με τη σύνταξη και την εφαρμογή νόμων, οι

οποίοι θα έχουν ως κοινή συνισταμένη μόνον το συμφέρον του κοινωνικού

συνόλου, αποκλείοντας οι νόμοι να συντάσσονται χάριν του κομματικού συμ-

φέροντος.

Επί πλέον της διαπνεόμενης από τις αρετές νομοθεσίας, ο άρχοντας δεν

θα μας ενδιαφέρει αν είναι πλούσιος, ή αν έχει ευγενή καταγωγή ή κάποια

άλλη δύναμη. 

Η μόνη μας φροντίδα θα είναι να πειθαρχεί στους νόμους και να ενδια-

φέρεται για το καλό του κοινωνικού συνόλου, επιβάλλοντας αυτές τις θέσεις

και στους πολίτες.

Με τις παραπάνω θέσεις του ο Πλάτων σημειώνει μία σημαντική εξέλιξη,

από αυτές που αναφέρει στην «Πολιτεία» και στον «Πολιτικό», όπου έδιδε ορι-
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σμένες επιπλέον νομοθετικές εξουσίες στον άρχοντα, ενώ στους «Νόμους»

θέτει αυτόν απόλυτα πειθαρχούντα στους ταχθέντες νόμους. 

Στον τομέα όμως στον οποίο ο Πλάτων παραμένει σταθερός, τόσο με τον

άρχοντα της «Πολιτείας» και του «Πολιτικού», όσο και με τον κυβερνήτη των

«Νόμων»,  είναι ότι όλοι αυτοί μαζί και με τους νόμους πρέπει να αποβλέπουν

στο καλό του κοινωνικού συνόλου και όχι της κρατούσας εξουσίας, όπως διε-

κήρυσσαν Μακιαβέλι και Έγελος. 

Θα είναι μια πολιτεία, σύμφωνα με τις προτάσεις του Πλάτωνα, στην οποία

θα υπάρχει καθολική κυριαρχία των νόμων, η σύνταξή των θ’ απορρέει από τη

λογική του νου και χωρίς ασφαλώς να διέπονται από το δίκαιο του ισχυρού,

το οποίο γίνεται αφορμή να μετατρέψει τους πολίτες σε στασιώτες. 

Ο νομοθέτης, παράλληλα με την αυστηρότητα των κυρώσεων στις παρα-

βάσεις των καθηκόντων των πολιτών, πρέπει να κερδίζει και την εύνοια των

πολιτών προς τους νόμους, ώστε με προθυμία να πειθαρχούν σ’ αυτούς.

Θα είναι τόσο μεγάλος ο σεβασμός προς τους νόμους, ώστε και για θέματα

τα οποία δεν θα περιλαμβάνονται στην νομοθεσία, κριτής θα είναι η φιλαλή-

θεια και ο αυτοσεβασμός αυτών των ιδίων, ο οποίος όμως θα συναντά ανάλογα

με τα λεγόμενά του τον έπαινον ή τον ψόγον των συμπολιτών του. 

Γενικά οι νόμοι θα είναι έτσι συντεταγμένοι, ώστε να έχουν ως σκοπό η

πολιτεία να καθιστά τους πολίτες της ευδαίμονες και αγαθούς σύμφωνα με τον

κατ’ αρετήν βίον, όπως ο Αριστοτέλης επανέλαβε στα «Πολιτικά» του.

Τέλος ο Πλάτων για την οργάνωση αλλά και για τη λειτουργία της πολι-

τείας, θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση την επιστήμη των αριθμών και ιδι-

αίτερα αυτή της αρμονίας που οι σχέσεις των αριθμών υπαγορεύουν.

Ένα αίτημα εισαγωγής της επιστήμης στην πολιτική, το οποίον ο Πλάτων

πρεσβεύει από την σύνταξη της «Πολιτείας» του με την πρότασή του για τον

φιλόσοφο βασιλιά στην αρχή της πόλης, όσο και στον «Πολιτικό» του, επίσης

με την πρότασή του για τον επιστήμονα πολιτικό κυβερνήτη.

Το ίδιο επαναλαμβάνει και στους «Νόμους» για την οργάνωση και την λει-

τουργία της πολιτείας σύμφωνα με την επιστήμη, έχοντας βέβαια αποκτήσει

πλούσια εμπειρία από τη για τον σκοπό αυτό επί σειρά ετών λειτουργία της

Ακαδημίας του.

Το αίτημα όμως αυτό του Πλάτωνα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτική

του πρόταση για μίξη των πολιτευμάτων, η οποία μίξη ως μορφή διοίκησης –

όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε– συγχρόνως απελευθερώνει τους ηγέτες και την

νομοθεσία από την τυποποίηση των πολιτικών συστημάτων.

Αυτή η απελευθέρωση καθιστά αναγκαία την χρήση της επιστήμης των

αριθμών, προκειμένου η νομοθεσία της πολιτείας, αλλά και η διοίκηση εκ μέ-
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ρους του πολιτικού ηγέτη να είναι δίκαια προς το σύνολο της κοινωνίας.

Μία επιστημονικοποίηση της πολιτικής –η οποία τόσο αναγκαία θεωρεί-

ται και σήμερα για την αναδιοργάνωση και την λειτουργία της πολιτείας–

προκειμένου πολιτεία και κοινωνία ν’ απαλλαγούν από τα πάθη, τα οποία ο

κομματισμός έχει επιφορτώσει στη λειτουργία της δημοκρατίας
41

.

Με το πνεύμα αυτό της επιστήμης των αριθμών ορίζονται, κατά τον Πλά-

τωνα, η αρμόζουσα οργάνωση της πολιτείας, ως επίσης και οι διαδικασίες με

τις οποίες θα εκλεγούν από τους πολίτες όλοι άρχοντες, οι οποίοι  θα  πλαι-

σιώσουν  και τις αρχές της πόλης,  αφού κατά πρώτον οι υποψήφιοι επιλεγούν

και δοκιμασθούν για την καταλληλότητά τους στ’ αξιώματα τα οποία και προ-

ορίζονται.

Ακόμα καθορίζονται και οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους οι άρχοντες

θα κυβερνούν, ώστε αυτοί να μορφοποιούν το μέτρον της μίξης των αρετών της

μοναρχίας με αυτές της δημοκρατίας.

Επομένως χρέος του νομοθέτη είναι να νομοθετεί όχι προς όφελος των

ολίγων ή και του ενός, αλλ’ ούτε προς χάριν της κυριαρχίας και μόνον του

λαού˙ αλλά πάντοτε ν’ αποβλέπει προς το δίκαιο, που σημαίνει ν’ αποδίδεται

η αναλογία στ’ άνισα, όπως ορίζεται από την φύση και την επιστήμη των αν-

θρώπων.

Διότι, κατά τον Πλάτωνα, δεν μπορούν να γίνουν φίλοι οι δούλοι με τους

δεσπότες, ούτε οι φαύλοι με τους ενάρετους, έστω κι αν κατέχουν ισότιμα αξιώ-

ματα, διότι στους άνισους η ισότητα θα καταντούσε ανισότητα, αν δεν ετη-

ρούντο οι αναλογίες του μέτρου.

Διαπιστώνεται ότι τα πολιτεύματα μαστίζονται από επαναστάσεις εξ αι-

τίας αφενός της μεγάλης ανισότητας και αφετέρου της εξίσωσης της ανισό-

τητας είτε αυτά διατυπώνονται λάθος στη νομοθεσία, είτε εφαρμόζονται ως

πρακτική από την κακή διαχείριση των αρχόντων.

Αλλά εάν ο Πλάτων θεωρεί ως αιτίες επαναστάσεων την ανισότητα μεταξύ

ίσων, ως επίσης και αντιστρόφως την ισότητα μεταξύ ανίσων, ο Αριστοτέλης

δεν λέει κάτι το διάφορο όταν κατονομάζει ως αιτία επαναστάσεων γενικά την

ανισότητα, η οποία ασφαλώς και εμπεριέχει τις αμφίπλευρες διαστάσεις τις

οποίες ο Πλάτων ονομάζει.

Επί πλέον ο Αριστοτέλης ομιλεί περί αριθμητικής ποσοτικής ισότητας, αλλά

και για ανάλογη ποιοτική ισότητα και γι’ αυτό τον λόγο είναι ορθότερο, λέγει,

να συνδυάζεται η αριθμητική προς την αναλογική, καθόσον αφορά την από-

δοση δικαιοσύνης μέσω της νομοθεσίας.

Γεγονός περί συνδυασμού της αριθμητικής και αναλογικής ισότητας, για

τις οποίες και ο Πλάτων στους «Νόμους» ομιλεί, όταν καθιστά άπαντες άρχον-
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τες και αρχόμενους ίσους απέναντι των νόμων, αλλά και όταν πρόκειται για

την σύνταξη των νόμων, οι οποίοι θα μορφοποιούν την μίξη των πολιτευμάτων,

καθιστά ως αρχή το μέτρον, την αναλογική ποιοτική ισότητα, όπως λέγει ο Αρι-

στοτέλης.

Επίσης οι θέσεις αυτές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη περί δικαιοσύνης

διατυπώνονται σε εποχή  που γίνονται διάφορες συζητήσεις γύρω απ’ αυτούς,

όπως περί φύσης και νόμου, περί της απολυτότητας ή της σχετικότητας των

νόμων, περί της αταξίας ή της τάξης, περί τύχης ή νομοτέλειας, περί φυσικής ή

νομικής διαίρεσης των ανθρώπων.

Εντός αυτών των πλαισίων των ερωτημάτων ο Πλάτων διατυπώνει ως έν-

νοια  δικαιοσύνης  και  τον  επαγγελματικό  καταμερισμό  των πολιτών ανάλογα

με τις φυσικές τους ικανότητες, η οποία δύναται και αυτή ν’ αναχθεί στην γε-

νική αρχή της αναλογικής ισότητας ή της αναλογίας του μέτρου, όπως ο ίδιος

λέγει.

Όλες αυτές οι σκέψεις περί νομολογίας του Πλάτωνα συνολικά δύνανται

ν’ αναχθούν στην εφαρμογή της αρχής της επιστήμης των αριθμών, την οποίαν

ο Πλάτων ακολουθεί τόσο στις διαδικασίες εκλογής των αρχόντων, όπως αυτές

περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο των «Νόμων», όσο και στην οργάνωση

της πολιτείας.

Μια καθολική εκλογή των αρχόντων από τους πολίτες στους «Νόμους»,

της οποίας προηγείται αυστηρή επιλογή των αρίστων με συγκεκριμένα κρι-

τήρια, ως και η δοκιμασία των υποψηφίων αρχόντων, ώστε οι πολίτες να μην

εξαπατηθούν και εκλέξουν άρχοντες ακατάλληλους και φαύλους, αλλά να

έχουν εκλεγεί οι άριστοι των αρίστων. 

Θέσεις περί της εκλογής των αρχόντων της πόλης τις οποίες ο Πλάτων δια-

τυπώνει από την εποχή σύνταξης των έργων του «Μενέξενος» και «Πολιτεία»,

στα οποία τονίζει ως εγγυημένες προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αρχόν-

των στην πόλη την επιλογή της φύσης, την παιδεία και την αγωγή και απα-

ραιτήτως βέβαια την δοκιμασία τους.

Διότι η εκλογή από τον λαό μπορεί να είναι λάθος και να εκλέξει νόθους

και χωλούς.

Λόγοι οι οποίοι αναδεικνύουν την σταθερή δημοκρατική, αλλά και συγ-

χρόνως αριστοκρατική συνείδηση του Πλάτωνα για τους ηγέτες καθόλη την

πορεία της δημιουργίας του, έστω κι αν με την ευθύνη των πολιτών εξουσιοδο-

τεί  τον φιλόσοφο–άρχοντα με νομοθετικές αρμοδιότητες σε καταστάσεις έκτα-

κτης ανάγκης της πόλης, των οποίων η αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων

πρέπει να προβλέπονται και από τους θεμελιώδεις νόμους των σύγχρονων δη-

μοκρατιών.
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Στους θεμελιώδεις αυτούς νόμους των «Νόμων» του ο Πλάτων δεν μεριμνά

μόνον για την εκλογή των αρίστων αρχόντων, αλλά προτείνει και μια υποδειγ-

ματική οργάνωση της πολιτείας, της οποίας οι βασικοί θεσμοί εκτείνονται

μέχρι των ημερών μας. 

Μάλιστα από τον Τέυλορ υποστηρίζεται ότι οι αρχές της διάκρισης των

εξουσιών και του συντάγματος  ως θεμελιώδους νόμου της πολιτείας είναι δια-

τυπωμένες στους «Νόμους» από τον Πλάτωνα, πριν αυτές αναφερθούν από

τον Αριστοτέλη στα «Πολιτικά» του.

Η επίβλεψη της τήρησης των νόμων και του συντάγματος από τον Πλάτωνα

ανατίθεται στο σώμα των «Νομοφυλάκων», τ’ οποίον αποτελείτο από άριστους

άνδρες ηλικίας 50–70 ετών, εκλεγόμενοι με αυστηρή διαδικασία.

Επίσης ένα άλλο εκλεγόμενο σώμα ήταν το «Τακτικό Μεγάλο Συμβούλιο»,

δηλαδή η Βουλή των Αντιπροσώπων, του οποίου τα  μέλη εκλέγονταν με αυ-

στηρές διαδικασίες ώστε το σύστημα αυτό να είναι κοινωνικά δίκαιο, να επι-

τρέπει την αρμονική συνεργασία των μελών του, να είναι απαλλαγμένο από

τις ψηφοθηρικές εξαρτήσεις και ν’ αποκλείονται οι πλεκτάνες και οι σκευω-

ρίες. 

Η Βουλή απαρτίζετο από 360 μέλη και στο δωδέκατο τμήμα αυτής, το

οποίον ήταν 30μελές, ανατίθετο η εξουσία επί ένα μήνα και απ’ αυτούς ένας

για κάθε ημέρα είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της πόλης.

Τόσο οι Νομοφύλακες όσο και οι Βουλευτές επελέγοντο από όλες τις τάξεις

προφανώς των επαγγελμάτων και για περιορισμένο χρόνο, χωρίς ισοβιότητα.

Μια προτεινόμενη από τον Πλάτωνα οργάνωση των θεμελιωδών θεσμών

της πολιτείας, επί της οποίας είναι θεμελιωμένη και η σημερινή διάρθρωση της

δημοκρατίας με την Βουλή, την Εκτελεστική και την Δικαστική εξουσία.

Εκείνο όμως το οποίο προκαλεί εντύπωση από την προτεινόμενη διάρ-

θρωση της πολιτείας, είναι η ανάθεση κάθε μήνα της εξουσίας στο δωδέκατο

τμήμα της Βουλής και η ευθύνη της διακυβέρνησης της πόλης καθημερινά εναλ-

λασσόμενη στον ένα εξ αυτών. 

Καθόσον αυτή η κατά μήνα και πολύ περισσότερο η καθημερινή εναλλαγή

στην εξουσία, οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στον αποτελε-

σματικό και δίκαιο χειρισμό των ποικίλων θεμάτων της πόλης.

Όσο κι αν έχουν επιλεγεί οι πλέον άριστοι ως άρχοντες, όση μεγάλη εμπι-

στοσύνη στην τελειότητα της νομοθεσίας του κι αν ο Πλάτων επιδεικνύει προς

τους νόμους του –τους οποίους πιθανότερον είναι να έχει ο ίδιος επεξεργασθεί

κατά την λειτουργία της Ακαδημίας του– το πιθανότερο είναι η δυσκολία αν

όχι η αδυναμία αποτελεσματικότητας αυτού του μηχανισμού εναλλαγής.

Ανεξάρτητα όμως από την δυνατότητα εφαρμογής αυτού του μηχανισμού
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στην εξουσία, παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση του Πλάτωνα  από  τη

βαρύτητα  την οποία  προσέδιδε στην προσωπικότητα του φιλόσοφου βασι-

λιά προς τους απρόσωπους νόμους ακριβώς χάριν της χρηστής διοίκησης της

πόλης, δηλαδή η μοναρχία της «Πολιτείας» και του «Πολιτικού» μετατρέπε-

ται στην μοναρχία των νόμων στους «Νόμους».

Επίσης αυτός ο μηχανισμός διακυβέρνησης της πόλης έχει μεν την μορφή

της αρχής του ενός ανδρός, έστω και καθημερινά εναλλασσόμενον, πλην όμως

στην εξουσία συνοδεύεται επί ένα μήνα από μια «γερουσία» (όπως θα μπο-

ρούσαν να χαρακτηρισθούν τα επί ένα μήνα 30 μέλη του Συμβουλίου), οπότε

η διακυβέρνηση της πόλης αποκλειστικά αποτελεί μίξη μοναρχίας και αρι-

στοκρατίας.

Αλλ’ επειδή οι άρχοντες εκλέγονται από τον λαό και διοικούν σύμφωνα με

τους νόμους, κατ’ εξοχήν γνωρίσματα της δημοκρατίας, με την παραπάνω ανά-

λυση του μηχανισμού διοίκησης της πόλης σημαίνει ότι τελικά το προτεινόμενο

πολίτευμα στους «Νόμους» από τον Πλάτωνα είναι η μίξη μοναρχίας, αριστο-

κρατίας και δημοκρατίας.

Αυτή η κατάληξη πιθανόν να καθιστούσε τον Πλάτωνα ανακόλουθον μέσα

στο ίδιο το έργο του, καθόσον σταθερή είναι η θέση του ότι το μέτρον της μίξης

της μοναρχίας και της δημοκρατίας αποτελεί την καλύτερη μορφή των πολι-

τευμάτων.

Και επειδή ο Πλάτων δεν μπορεί να είναι ανακόλουθος, πρέπει ν’ αναζη-

τηθεί αυτή η μίξη της μοναρχίας και της δημοκρατίας πως μορφοποιείται όχι

από πρόσωπα, αλλά από την όλη θεσμοθέτηση των οργάνων της πολιτείας και

των κανόνων λειτουργίας αυτών.

Ο εναλλασσόμενος κάθ’ ημέρα ως άρχοντας της πόλης, μπορεί να έχει την

ευθύνη της διοίκησης αυτής, πλην όμως δεν πρέπει να έχει ουσιαστικές πρω-

ταγωνιστικές αρμοδιότητες, ανάλογες με αυτές του φιλόσοφου–βασιλιά  της

«Πολιτείας» και του «Πολιτικού».

Εάν πράγματι είχε κάποιες τέτοιες αρμοδιότητες, θα κατονομάζοντο κατ’

αρχάς από τον ίδιο τον Πλάτωνα, επομένως πρέπει να θεωρηθεί ως ένας άρ-

χοντας, ο οποίος απλώς καλείται στην εξουσία για την εφαρμογή και μόνον

των νόμων, συμβουλευόμενος πιθανόν και τους «Γερουσιαστές» του μηνός.

Εκτός όμως από τους «Νομοφύλακες» και το «Τακτικό Μεγάλο Συμβού-

λιο», άλλα κύρια όργανα τα οποία ο Πλάτων θεσμοθέτησε και τα οποία παί-

ζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην λειτουργία της πόλης, δύνανται να θεωρηθούν.

–  Ο θεσμός της αρχής των «Ευθύνων»,   της οποίας το σώμα έχει ως απο-

στολή να ελέγχει τις αποφάσεις κάθε άλλης αρχής στην πόλη και της

οποίας τ’ αποτελέσματα ελέγχου γνωστοποιούνται δημοσίως.
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Για το αξίωμά τους χαίρουν εξαιρετικών τιμών, αλλά επισύρουν ακόμα και

την ποινή μτου θανάτου στις περιπτώσεις που ο ενιστάμενος δικαιωθεί.

Θεσμός ο οποίος σήμερα θα μπορούσε να παραλληλισθεί με τις ανεξάρτη-

τες ελεγκτικές  αρχές.

Ανώτατος όμως θεσμός της πολιτείας, τον οποίον ο Πλάτων προτείνει με τους

«Νόμους» του ήταν ο λεγόμενος «Νυκτερινός Σύλλογος»,  ο οποίος  αποτε-

λούσε την κεφαλή και την ψυχή της όλης οργάνωσης της Πολιτείας και ο οποίος

είχε ως αποστολή διαρκώς να μεριμνά για την σωτηρία αυτής.

Τα μέλη του «Νυκτερινού Συλλόγου» επιλέγονταν με αυστηρά κριτήρια και

ιδιαιτέρως διακρίνονταν για τη σοφία τους, τις γνώσεις τους και τις αρετές τους

και πιθανόν τα μέλη του να συνιστούσαν ένα σώμα «Νομικού Συμβουλίου». 

Όλοι οι παραπάνω κύριοι θεσμοί λειτουργίας της πολιτείας, άπαντες με

περιορισμένη διάρκεια θητείας, δύνανται να θεωρηθούν ότι εκφράζουν τον

θεσμό της μοναρχίας, ενώ τη δημοκρατία, η οποία αποτελεί το άλλο σκέλος

της μίξης των πολιτευμάτων, ο Πλάτων εκφράζει με την καθολική συμμετοχή

του εκλογικού σώματος των πολιτών στην ανάδειξη των αρίστων αρχόντων

της πόλης και το οποίον συνθέτουν ο «κοινός σύλλογος» σε συνελεύσεις πο-

λιτών.

Επειδή όμως η όλη οργάνωση και η λειτουργία των θεσμών της πολιτείας

διεξάγεται με βάση την προτεινόμενη από τον Πλάτωνα νομοθεσία και η οποία

συντάχθηκε με το πνεύμα της σύνθεσης των αρετών που πρέπει να κοσμούν

την προσωπικότητα του μονάρχη, σημαίνει ότι την θέση του μονάρχη της «Πο-

λιτείας» και του «Πολιτικού» στους «Νόμους» λαμβάνουν αυτοί οι ίδιοι οι

νόμοι, των οποίων την ποιότητα με αξιοθαύμαστη εμπιστοσύνη ο Πλάτων πε-

ριβάλλει. 

Έτσι είναι σύμφωνος με την επιδίωξή του για ένα πολίτευμα, το οποίο

να εκφράζει τη μίξη μοναρχίας και δημοκρατίας.

Δηλαδή η δύναμη και η σωφροσύνη του μονάρχη αποπροσωπο-ποιούνται

και μεταφέρονται στους νόμους, τους οποίους συντάσσουν και βελτιώνουν οι

Νομοφύλακες και καλείται, σύμφωνα με αυτούς, να διοικήσει την πόλη ο εκ-

πρόσωπος του Τακτικού Μεγάλου Συμβουλίου, αλλά και όλοι οι άλλοι άρχον-

τες της πόλης (Στρατηγοί, Δικαστικοί, Επόπτες Παιδείας κ.λ.π.).

Ενώ η πιστή εφαρμογή των νόμων απ’ όλα τα όργανα της πολιτείας επο-

πτεύεται διαρκώς και αγρύπνως από δύο ανώτατου επιπέδου ελεγκτικά σώ-

ματα, αυτό των «Ευθύνων» και του «Νυκτερινού Συλλόγου».

Έτσι λοιπόν αρμοδιότητες που κατά το παρελθόν συγκεντρώνοντο στο πρό-

σωπο του φιλόσοφου βασιλιά, ο Πλάτων στους «Νόμους» διανέμει σε διακρι-

τούς μεταξύ τους θεσμούς, οι οποίοι πλαισιώνονται από άριστους και κατόπιν
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δοκιμασίας λειτουργούς της πολιτείας, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο

το μέτρο στη μίξη των πολιτευμάτων.

Ακόμα με αυτόν τον διακριτό διαχωρισμό, αλλά και με την ιεράρχηση των

αρμοδιοτήτων και κυρίως με τη θέσπιση δύο ανωτάτου επιπέδου ελεγκτικών

αρχών,   ώστε   η  πολιτεία   να  λειτουργεί   ταυτόχρονα   σε οριζόντια και κά-

θετα επίπεδα, επιτυγχάνεται η διακηρυχθείσα από τον Πλάτωνα αρχή, η οποία

πρέπει να διέπει τη μίξη, ώστε να μην εξισώνονται τ’ άνισα και ως εξ αυτής

της αρχής να υπάρχει δικαιοσύνη.

Τις αρχές της φιλίας και της φρόνησης από τις οποίες πρέπει να διέπονται

οι νόμοι, ο Πλάτων μάλλον εξασφαλίζει από την τελειότητα σύνταξης αυτών.

Κάθε νόμος αποτελείτο από προοίμιο, το οποίον είχε έναν παιδευτικό και

συμβουλευτικό χαρακτήρα πρόληψης από τις ποινικές συνέπειες, τις οποίες

λεπτομερώς περιελάμβανε το εκτελεστικό, το άλλο τμήμα του νόμου, το οποίον

περιείχε τις αξιόποινες πράξεις και το είδος των ποινών.

Το εκτελεστικό μπορεί να μην καλλιεργούσε φιλικές διαθέσεις όπως το

προοίμιο, πλην όμως φρονημάτιζε με τις ποινές, οι οποίες ήταν ανάλογης αυ-

στηρότητας με την ποιότητα των αδικημάτων, εάν αυτά ήταν βλάβες ή απλώς

αδικίες, ως επίσης εάν τ’ αδικήματα διαπράττοντο εκούσια ή ακούσια.

Αλλά με όση τελειότητα και πληρότητα κι αν ο Πλάτων συνέταξε τους νό-

μους αυτούς και όσα θεσμικά όργανα κι αν προέβλεψε για την εφαρμογή τους

και την βελτίωσή τους, τελικά για την τήρησή τους επαφίετο στην ευσυνει-

δησία των πολιτών, θεωρώντας την πειθαρχία σε αυτούς αγώνισμα μεγαλύ-

τερης αξίας ακόμα και από τα Ολυμπιακά αθλήματα.

Ως βασικούς επίκουρους στον σεβασμό των νόμων θεωρεί την παιδεία και

την αγωγή των πολιτών από τη νηπιακή ακόμα ηλικία, ως επίσης και τον σεβα-

σμόν των πολιτών προς τα θεία, ο οποίος τόσο πολύ σημαντικά συμβάλλει στην

ενότητα της κοινωνίας.

Τέλος, επειδή ο Πλάτων, ως ένας μεγάλος φιλόσοφος, γνωρίζει, με όση επι-

στήμη και αν συνέταξε τους νόμους και την πολιτεία οργάνωσε, ότι κανένα

έργο δεν είναι τέλειο και άφθαρτο, γι’ αυτό και συνιστά οι νόμοι πρέπει ν’ ανα-

θεωρούνται κάθε χρόνο μέχρις ότου καταστούν περισσότερον ικανοποιητικοί

για το σύνολο και όχι για μέρος ή πρόσωπα της κοινωνίας.

Ακόμα και να διορθώνονται και να συμπληρώνονται από τους διαδόχους, ώστε

να προλαμβάνονται συνθήκες επαναστάσεων και αυτοεξορίας των πολιτών.

Αλλ’ όλες αυτές οι αλλαγές να γίνονται και να είναι σύμφωνες όλες οι

αρχές και ο λαός και να μην περιορίζονται μόνο μεταξύ των κομματικών

αρχών, όταν μάλιστα αφορούν αναθεωρήσεις του Συντάγματος, που είναι και

ο θεμελιώδης νόμος της πολιτείας
42
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10.  Χαρακτηριστικά των «Νόμων»

Εάν συνοψίσουμε ακόμα περισσότερο ανατέμνοντας τις σκέψεις του Πλά-

τωνα στους «Νόμους», ως πρώτη γενική απάντηση, η οποία μπορεί να δοθεί,

είναι ότι ο Πλάτων στο έργο του αυτό διατυπώνει στην κατάλληλη εποχή την

πρότασή του, πως θα μπορούσε να κυβερνηθεί η πόλη καλύτερα, η οποία ως

κυρίαρχο πολίτευμά της έχει τη δημοκρατία, προφανώς, έχοντας το βλέμμα του

προς την πόλη των Αθηνών.

Επίσης με τους «Νόμους» του ο Πλάτων απαντά συγχρόνως στην ροή των

ιστορικών γεγονότων, αλλά και στις φιλοσοφικές συζητήσεις της εποχής του,

για τον κίνδυνον ο οποίος ελλοχεύει.

Η μεν μοναρχία να εκφυλίζεται σε δεσποτισμόν, η δε δημοκρατία σε αναρ-

χία, με την πρότασή του περί της μίξης της μοναρχίας και της δημοκρατίας, ως

το πλέον κατάλληλο πολίτευμα.

Το μεικτό αυτό πολίτευμα, της μοναρχίας και της δημοκρατίας, δύναται να

θεωρηθεί ως προέκταση στην πολιτική των φυσικών αντιλήψεων του Πλάτωνος

περί «μεικτού γένους» των όντων, τις οποίες αντιλήψεις του επεκτείνει και στην

ηθική με την σύνθεση των αρετών: της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιο-

σύνης και της ανδρείας, η οποία πρέπει να διακρίνει τις άριστες ηγετικές προ-

σωπικότητες.

Ερμηνεία η οποία γενικά επιτρέπει τον ισχυρισμό, ότι ο Πλάτων θεωρεί

τους κοινωνικούς κανόνες επέκταση των φυσικών νόμων. 

Η πρότασή του αυτή διατυπώνεται σε μια σχετικά μεγάλη χρονική από-

σταση από την λήξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, όταν ο Πλάτων πλέον

βρίσκεται σε γεροντική ηλικία –φάση κατά την οποία γενικά ο άνθρωπος είναι

απολογητικός– και έχει αποκτήσει πλουσιότατη εμπειρία από την ιστορία και

από τη μελέτη των νομοθεσιών και των πολιτευμάτων άλλων χωρών.

Η τελειότητα και η πληρότητα της νομοθεσίας του στους «Νόμους» αφορά

τη δομή και τη λειτουργία της πολιτείας, δύναται επίσης κατά κύριο λόγο  ν’

αποδοθεί  στην επιστημονική καλλιέργεια την οποία αυτοί υπέστησαν εντός

της Ακαδημίας του, από την οποία αποφοιτούσαν πολιτικοί ηγέτες.

Αυτή η δομή των θεσμών της πολιτείας, ως επίσης και το πνεύμα της νομο-

λογίας του, με μια αναλογική ανατομία, δύναται να διατυπωθεί η γνώμη ότι

επεκτείνεται μέχρι σήμερα στην οργάνωση και στη νομοθεσία της σύγχρονης

πολιτείας. 

Επίσης στους «Νόμους» ο Πλάτων προσδίδει μεγαλύτερη έμφαση απ’ ό,τι

στο παρελθόν στις δημοκρατικές αρχές, όπως της εκλογής αρχόντων από το

εκλογικό σώμα των πολιτών, της ισονομίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύ-
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νης. 

Έστω κι αν «ψιθυριστά» για την έναρξη λειτουργίας μιας νέας πολιτείας

αποδέχεται τον «σώφρονα τύραννο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως στην «Πολιτεία» έτσι και στους «Νόμους»

του Πλάτωνα οι πολίτες εκλέγουν πρόσωπα και όχι κόμματα, συμβάλλοντας

κατ’ αυτόν τον τρόπον στην διατήρηση της ενότητας του κοινωνικού συνό-

λου, την οποίαν ο κομματισμός διασπά, αλλά και συντηρεί αυτή την διαίρεση

των πολιτών προκειμένου να ’χει οπαδούς.

Ενώ η δύναμη και η σωφροσύνη του μονάρχη μεταφέρεται και κατανέμεται

σύμφωνα με την επιστήμη των αριθμών (με μαθηματική ακρίβεια όπως θα λέ-

γαμε σήμερα) στους θεσμούς της πολιτείας, των οποίων η άψογη λειτουργία

εξασφαλίζεται από δύο ανώτατους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους «Ευθύ-

νους» και το «Νυχτερινό Συμβούλιο», εκπέμποντας το μήνυμα της αναγκαιό-

τητας της αυστηρής εποπτείας για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας.

Τελικά, η σοφία και η δύναμη του μονάρχη μεταφέρεται καθολοκληρίαν

στους νόμους, σύμφωνα με τους οποίους οργανώθηκαν και λειτουργούν οι θε-

σμοί.

Αξίζει ακόμα να τονισθεί ότι οι άρχοντες των θεσμών της πολιτείας πρώ-

τον επιλέγονται και δοκιμάζονται και μετά παρουσιάζονται στο εκλογικό

σώμα, ώστε επαξίως να εκλέγονται για το αντίστοιχο αξίωμά τους, αναδει-

κνύοντας την σταθερότητα του Πλάτωνα για την αξία της προσωπικότητας,

ανεξάρτητα αν η εξουσία του μονάρχη είναι λίαν εξασθενημένη, καθόσον έχει

αντικατασταθεί από την σοφία και την δύναμη των νόμων.

Η όλη προτεινόμενη οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας στους «Νό-

μους» του Πλάτωνα είναι τελικά μίξη: μοναρχίας – αριστοκρατίας και δημο-

κρατίας.

Περισσότερο όμως είναι αριστοκρατία και δημοκρατία, ώστε να προσο-

μοιάζει με αυτή της «Πολιτείας» του Αριστοτέλη στα «Πολιτικά» του.

Τέλος στους «Νόμους» ο φιλόσοφος βασιλιάς της «Πολιτείας» και του «Πο-

λιτικού» γίνεται μια δημοκρατική νομοκρατία από τον ίδιο τον Πλάτωνα.

11.  Επισημάνσεις Πλατωνικής Πολιτικής Φιλοσοφίας

Πριν από κάθε άλλη επισήμανση στην πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα,

κρίνεται φρόνιμο να γίνει μια αναφορά της γέννησής του κατά το τρίτο έτος

της έναρξης του Πελοποννησιακού πολέμου, ο οποίος άρχισε περί το 431 π.Χ.
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έτος και ο οποίος διήρκησε 27 χρόνια.

Επομένως πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πλάτων ενηλικιώθηκε κατά την διάρ-

κεια αυτού του πολέμου, του οποίου το θλιβερό αποτέλεσμα για τους Αθηναί-

ους βαθέως πρέπει να επηρέασε την προσωπική του συνείδηση, αλλά και κατ’

επέκταση και την πολιτική του φιλοσοφία.

Από τα κατ’ εξοχήν πολιτικά έργα του Πλάτωνα είναι η «Πολιτεία», η

οποία εκτιμάται ότι γράφηκε στην ώριμη ηλικία του, περί τα 40–50 χρόνια της

ηλικίας του και σε όχι μεγάλο χρόνο από την λήξη του Πελοποννησιακού πο-

λέμου, οι συνέπειες του οποίου δικαιολογούν και πολιτικές αστάθειες και τα-

ραχές στην Αθήνα. 

Το καθένα από τα πιο πάνω έργα εκπέμπει το δικό του πολιτικό μήνυμα

για την εποχή στην οποία αναφέρεται και το οποίο μήνυμα συνίσταται σε προ-

τάσεις του Πλάτωνα, ώστε η πολιτεία να καταστεί λειτουργικότερη και αποτε-

λεσματικότερη σε ’κείνους τους τομείς της που πραγματικά έχρηζαν

μεταρρυθμίσεων.

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι εισηγήσεις αυτές του Πλάτωνα ουδόλως

απέβλεπαν σε μία καθεστωτική μεταβολή του πολιτεύματος.

Οι εισηγήσεις αυτές του Πλάτωνα εγένοντο με βάση την αθηναϊκή πρα-

κτική και απέβλεπαν να τη βελτιώσουν εκεί που ήταν ελαττωματική, με σε-

βασμό στους ισχύοντες νόμους και στη βούληση των πολιτών
43
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Οι περιγραφές στα έργα του αποδεικνύουν ότι οι εισηγήσεις του Πλάτωνα

για τις πολιτικές αλλαγές γίνονται κατόπιν ιστορικής μελέτης και επισταμένης

παρατήρησης των πολιτευμάτων της εποχής εκείνης (Αθηνών, Σπάρτης, Κρή-

της, Περσών κ.λ.π.).

Μία βασική παρατήρηση τόσον του Πλάτωνα, όσο και του Αριστοτέλη,

είναι ότι όλα τα πολιτεύματα είναι φθαρτά, όπως όλα τα όντα στην φύση (επε-

κτείνουν τους φυσικούς νόμους και στην κοινωνία) και μάλιστα σε μια κυκλική

επανεμφάνιση.

Για τον λόγο αυτό προσπάθεια αμφότερων είναι να προσδιορίσουν το πο-

λίτευμα εκείνο που θα είναι σταθερότερο και να προσφέρει ταυτοχρόνως την

ευδαιμονία στους πολίτες.

Κριτήρια διαμόρφωσης του πολιτεύματος κατά Πλάτωνα είναι η βία και η

ελευθερία, η φτώχεια και ο πλούτος, η νομιμότητα και η παρανομία.

Ενώ κατά τον Αριστοτέλη ο αριθμός των χεριών που κατέχουν την εξουσία

(ένας, ολίγοι, πολλοί) και το δημόσιο ή το ατομικό συμφέρον.

Αμφότεροι και ανεξάρτητα από προτεραιότητες, καταλήγουν να θεωρούν

ως ορθά πολιτεύματα: την βασιλεία, την αριστοκρατία και την νόμιμη δημο-

κρατία (πολιτεία κατ’ Αριστοτέλη). 
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Επίσης και οι δύο θα καταλήξουν να θεωρήσουν ως θεϊκό πολίτευμα, το

οποίον εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την ευδαιμονία, αυτό που στηρίζεται

στην επιστήμη και στη βούληση των πολιτών και ασφαλώς όχι στην ιδεοκρα-

τία, όπως συμβαίνει με τις σύγχρονες δημοκρατίες.

Έτσι στο έργο του «Πολιτεία» από τον Πλάτωνα επισημαίνεται η πολιτική

αστάθεια, ως επίσης και οι υπερβολές οι οποίες σημειώνονται από τις διάφορες

μορφές των πολιτευμάτων, ώστε το εκάστοτε πολίτευμα να το διαδέχεται το

αντίθετό του, με κύριο πρωταγωνιστή τον ψυχολογικό παράγοντα των ανθρώ-

πων, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα από τις κρατούσες συνθήκες εκείνης

της εποχής μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο.

Οι περιγραφές των πολιτευμάτων είναι τόσο ακριβείς και ζωντανές ώστε

να τις καθιστούν διαχρονικά χρήσιμες και αναγκαίες, επαναλαμβανόμενες

χάριν της πολιτικής επιστήμης αλλά και της εμπειρίας.

Ο ψυχολογικός παράγοντας των πολιτών, κατά τον Πλάτωνα, βρίσκεται

σε μια αμοιβαία και αμφίδρομη ψυχολογική σχέση με το ήθος της κυβερνώ-

σας παράταξης, το οποίο διαχέεται και στο σώμα της κοινωνίας.

Επομένως, κύριο κίνητρο των βιαίων μεταβολών των πολιτευμάτων, σύμ-

φωνα με τον Πλάτωνα αλλά και με τον Αριστοτέλη, είναι ο ψυχολογικός πα-

ράγοντας και δευτερεύον οι πραγματικές αιτίες.

Αυτή την πολιτική αστάθεια και αυτόν τον εκτροχιασμό της πολιτικής έρ-

χεται ο Πλάτων να θεραπεύσει με την περίφημη πρότασή του ότι η διακυβέρ-

νηση της πόλης πρέπει να ανατεθεί σε μια φιλόσοφη προσωπικότητα.

Η προσωπικότητα να έχει εμπειρία στην διοίκηση, να έχει ευρυμάθεια και

να έχει δοκιμασθεί για το ενάρετο ήθος της, όπως είναι ο φιλόσοφος στρατη-

γός, τον οποίο και προτείνει για το ηγετικό πολιτικό αξίωμα της πόλης.

Παρατηρείται ότι ο Πλάτων για την βελτίωση της πολιτικής κατάστασης

των Αθηνών εκείνη την συγκεκριμένη εποχή, προτείνει μια καταξιωμένη προ-

σωπικότητα και όχι ένα ιδεοκρατικό πολιτικό σύστημα.

Σ’ αυτήν την προσωπικότητα, η οποία καλείται στην εξουσία με τη θέ-

ληση των πολιτών, προσδίδονται ορισμένες αυξημένες νομοθετικές αρμοδιό-

τητες, παράλληλα με την ισχύουσα νομοθεσία και ενώ η θητεία της στην

εξουσία έχει ορισμένη διάρκεια. 

Τελικά αυτή η φιλόσοφη προσωπικότητα του πολιτικού ηγέτη, στο πρόσωπο

της οποίας συνδυάζεται η σοφία με την δύναμη είναι πράγματι η πλέον κα-

τάλληλη για να συγκλίνει σε μια διαλεκτική προσέγγιση την θεωρία με την

πράξη, τον σχεδιασμό με την πραγματικότητα για τη θετική βελτίωση λει-

τουργίας της πολιτείας.

Αυτός ο πλούτος των πολιτικών ιδεών, οι οποίες εκτίθενται στην «Πολι-
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τεία» του Πλάτωνα, έδωσαν αφορμή να διατυπωθούν αριθμός πολιτικών θεω-

ριών στην μετέπειτα εποχή. 

Ανάλογο μήνυμα, με της «Πολιτείας», ο Πλάτων εκπέμπει και από το επό-

μενο έργο του, «Πολιτικός» και στο οποίο διακηρύσσεται ότι η πρώτη όλων

των επιστημών είναι η πολιτική, ακριβώς επειδή είναι η μόνη η οποία μερι-

μνά για το σύνολο της κοινωνίας, ώστε οι πολίτες της να είναι ευδαίμονες,

ελεύθεροι, σοφοί, φίλοι και ενωμένοι μεταξύ τους.

Όλες οι άλλες επιστήμες και τέχνες των επαγγελματιών ασχολούνται με

μέρος της κοινωνικής φροντίδας, πλην της στρατηγικής, την οποία ο Πλάτων

θέτει δεύτερη στην σειρά μετά την πολιτική.

Στον «Πολιτικό» παρατηρείται ότι την θέση του φιλοσόφου βασιλιά της

«Πολιτείας» λαμβάνει ο επιστήμονας πολιτικός ηγέτης, ο οποίος προφανώς

αποφοιτά από την Ακαδημία, που ο Πλάτων έχει δημιουργήσει σε αυτό το με-

σοδιάστημα και την θέση για κυβερνήτη της πόλης από τον φιλόσοφο στρα-

τηγό λαμβάνει ο επιστήμονας πολιτικός της Ακαδημίας του Πλάτωνα.

Εκτός όμως του μηνύματος του επιστήμονα πολιτικού κυβερνήτη, από το

«Πολιτικό» εκπέμπεται κι ένα άλλο σοβαρό και πάντα επίκαιρο θέμα, ότι με-

ρίδιο ευθύνης λειτουργίας της κοινωνίας έχουν και τα επαγγέλματα, τα οποία

μπορεί να μη συμμετέχουν στην εξουσία, πλην όμως δύνανται να έχουν υπεύ-

θυνη γνώμη έναντι της πολιτείας για το μέρος εκείνο της κοινωνίας το οποίον

και υπηρετούν.

Τόση είναι η αξία την οποίαν ο Πλάτων προσδίδει στα επαγγέλματα, που

υψώνει την φωνή του λέγοντας:

Χωρίς τα επαγγέλματα ούτε πόλη, ούτε πολιτική θα υπήρχαν.

Στο καταληκτικό πολιτικό του έργο στους «Νόμους» ο Πλάτων προτείνει

ως πλέον κατάλληλο πολίτευμα την μίξη της μοναρχίας και της δημοκρατίας.

Εισηγείται το μεικτό πολίτευμα, αναθεωρώντας κάποια σημεία από τις προ-

ηγούμενες θεωρήσεις, λόγω της πλούσιας εμπειρίας του της γεροντικής ηλικίας,

αλλά και της μεγάλης χρονικής απομάκρυνσης από τις συνέπειες του Πελο-

ποννησιακού πολέμου.

Αλλά παρόλα αυτά, ο Πλάτων και στο καταληκτικό του έργο κάνει ανα-

φορά για την αναγκαιότητα ανάθεσης προσωρινά της διοίκησης στον «σώ-

φρονα τύραννο», προκειμένου να εισαγάγει την πόλη στον ομαλό πολιτικό

βίο.

Εξακολουθεί, επίσης, όπως και στην «Πολιτεία», να δίδει βαρύτητα στη

στρατιωτική παιδεία όλων των πολιτών, χάριν της ασφάλειας της πόλης, προ-

φανώς για ν’ αποφύγει η Αθήνα μια άλλη ήττα, όπως αυτή του Πελοποννησια-

κού πολέμου.
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Η εισήγησή του για το μεικτό πολίτευμα μοναρχίας και δημοκρατίας, ασφα-

λώς απορρέει από την ιστορική εμπειρία του κινδύνου που εγκυμονεί η μο-

ναρχία να εκφυλισθεί σε δεσποτισμό και η δημοκρατία να εκτροχιασθεί σε

αναρχία και οχλοκρατία, αλλά αποτελεί και μια συνέπεια της εξέλιξης των ον-

τολογικών θεωρήσεων του Πλάτωνα περί του «μεικτού γένους» των όντων (γε-

γονός που επίσης επιβεβαιώνει ότι τους κοινωνικούς κανόνες θεωρούσε

συνέχεια των φυσικών νόμων).

Μία μίξη μοναρχίας και δημοκρατίας στους «Νόμους», η οποία όπως προ-

κύπτει τελικά από την οργάνωση και την λειτουργία της πολιτείας, τη θέση και

τον ρόλο του μονάρχη αναλαμβάνουν οι νόμοι, έτσι ώστε, τελικά, να προκύ-

πτει μία νομοκρατική δημοκρατία χωρίς ιδεοκρατίες.

Η λειτουργία της δημοκρατικής αυτής πολιτείας των «Νόμων» στηρίζεται

στην άρτια οργάνωσή της και την πλαισίωση από δεδοκιμασμένες προσωπικό-

τητες, ως επίσης και από την με αφοσίωση εφαρμογή των αρίστων νόμων, των

οποίων η εφαρμογή εποπτεύεται από δύο ανώτατα επίπεδα ελεγκτικών μη-

χανισμών.

Και αυτό διότι η διοίκηση έχει συζυγική σχέση με την εποπτεία της απο-

τελεσματικότητας.

Τελικά, εάν ο Πλάτων τις θεμελιώδεις κατ’ αυτόν αρετές, της φρόνησης,

της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και της ανδρείας ή με δύο λέξεις της σωφρο-

σύνης και της δύναμης, ενσάρκωνε συνθέτοντας την προσωπικότητα του χαρι-

σματικού ηγέτη της «Πολιτείας» και του «Πολιτικού»,  στους «Νόμους»  αυτή

τη σύνθεση  των αρετών ο Πλάτων ενσωματώνει στους άριστους νόμους, τους

οποίους και αυτούς πρέπει να έχει επεξεργασθεί από την λειτουργία της Ακα-

δημίας του.

Επίσης θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η μεικτή δημοκρατία των

«Νόμων» του Πλάτωνα βαθέως πρέπει να επηρέασε και τον μαθητή του, τον

Αριστοτέλη, στην σύνταξη της δημοκρατίας των «Πολιτικών» του, λόγω των

πολλών ομοιοτήτων, οι οποίες παρουσιάζονται στα κείμενά τους αυτά.

Αποτελεί όμως αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι πολιτικές απόψεις του Πλά-

τωνα και του Αριστοτέλη εμπνέουν μέχρι σήμερα την πολιτική επιστήμη και

τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Επίσης τα πολιτικά αυτά έργα αναδεικνύουν τον Πλάτωνα ένα σύγχρονο

ψυχολόγο των σχολών Φρόϋντ, Άντλερ και Γιουγκ, αλλά και της τυπολογίας

των ανθρώπων με σύστημα αναφοράς την πολιτική,  ώστε οι σύγχρονες πολι-

τικές ιδεολογίες να επιτρέπουν να ερμηνευθούν ως προβολές των ανθρώπινων

χαρακτήρων.

Ο Πλάτων υπήρξε ένας εξελικτικός πολιτικός φιλόσοφος με βαθειά δη-
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μοκρατική συνείδηση, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τις εισηγήσεις του,

οι οποίες διέποντο από τον σεβασμό του στην θέληση των πολιτών και στους

ισχύοντας νόμους, με αποκορύφωμα την δημοκρατία της νομοκρατίας στους

«Νόμους».

Πλην όμως, υπεράνω αυτής της δημοκρατικής συνείδησης έθετε την πο-

λιτική σταθερότητα, την ευδαιμονία των πολιτών και το καθήκον του προς

την πατρίδα του.

Με αυτά τα δεδομένα δύνανται να κριθούν οι προτάσεις του για τον «φι-

λόσοφο-βασιλιά» ή τον «σώφρονα-τύραννο» στις περιπτώσεις εκτάκτων

αναγκών της πόλης, ως επίσης και η επιμονή του για τη στρατιωτική παιδεία

όλων των πολιτών.

Μέσα από τις εισηγήσεις του ασφαλώς και γίνεται μια προβολή και του

προσωπικού του μεικτού χαρακτήρα –όπως εξάλλου συμβαίνει με κάθε δημι-

ουργό– ο οποίος είναι αυτός της σύνθεσης της σωφροσύνης και της δύναμης

και η οποία δύναμη είναι τόσο αναγκαία για την προώθηση των ευπραγιών

κάθε ανθρώπου και κυρίως για τον πολιτικό ηγέτη.

Τέλος, μπορεί ο Πλάτων να υπήρξε ένας εξελικτικός πολιτικός φιλόσοφος

ως προς την μορφή διοίκησης της πόλης, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τις προτά-

σεις του, αλλά οι πολιτικές του σκέψεις έχουν δύο σταθερές κατευθύνσεις:

–  Η πρώτη είναι η αξία της προσωπικότητας του ηγέτη με τα προσόντα τα

οποία περιγράφονται για τον φιλόσοφο βασιλιά και τον επιστήμονα πο-

λιτικό.

–   Και η άλλη επίσης διαχρονική σταθερά είναι η επιστήμη στην πολιτική,

έξω από ιδεοκρατικές και κομματικά πολιτικά συστήματα.

Γιατί όπως λέγει ο Τέυλορ, αυτός ο «κομματισμός» και τότε είχε συντε-

λέσει, ώστε στον Πλάτωνα να γίνει δεύτερη φύση η πεποίθησή του ότι οι ελ-

πίδες σωτηρίας του κόσμου εναπόκεινται αποκλειστικά στην σύζευξη της

πολιτικής εξουσίας και της γνήσιας επιστήμης.

Αυτός ήταν επίσης ο κύριος σκοπός της ίδρυσης της Ακαδημίας του Πλά-

τωνα, η οποία θεωρείται πρόγονος του σύγχρονου Πανεπιστημίου.

Μία επιστημονικοποίηση της πολιτικής, η οποία τιμά την φιλοσοφία, διότι

η δυνατότητα εμπραγμάτωσής της αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ορθότητας

του οραματισμού της γι’ αυτήν, καθόσον η φιλοσοφία με την επιστήμη πάντα

βρίσκονται σε μια αμοιβαία σχέση έμπνευσης και δημιουργίας η μία από την

άλλη.

Μία όμως επιστήμη με δυναμική για την πολιτική, όπως λέει ο Αριστοτέλης

σε μία από τις παρακαταθήκες του: «Το γένος των Ελλήνων καθώς βρίσκεται

σε τόπους κείμενους στο  μέσον εκείνων και τούτων, έτσι μετέχει των ιδιο-
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τήτων αμφοτέρων».

Διότι και δυναμισμό έχει και διάνοια και γι’ αυτό και ελεύθερο είναι και

άριστο πολιτικό βίο διάγει και έχει τη δύναμη να κυριαρχήσει επί πάντων,

εάν είναι ενωμένο
44

.
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Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Γεώργιος Μποζώνης. Ψυχολογία. Το Ασυνείδητον. Σελίδες 36–43. Αυτοέκδοση. Αθήνα 1976.

-Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. 3ος Τόμος. Συμπεριφορά. Διαμόρφωση

Συμπεριφοράς. Σελίδες 32–97. Μηχανισμοί Άμυνας. Σελίδες 290–309. Χειρόγραφος Ανέκδοτος. Ναύ-

πακτος 1985.
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9.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι 555b–557α. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις

Σιδέρης. Αθήνα 1963.Αριστοτέλης Πολιτικά. Παράγραφος 1305α/40, 1305b–1306b/20. Μετάφραση

– Σχόλια Νικόλαος Παρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.Κάρλ Πόππερ. Ανοικτή Κοινωνία και

οι Εχθροί της. Τόμος 1ος. Κοινωνική Δυναμική. Σελίδες 88–89. Αλλαγή και Στάση. Σελίδες 356–357.

Σημείωση 11. Τόμος 2ος. Οικονομικός Ιστορικισμός. Σελίδες 153, 203–204. Μετάφραση – Σχόλια Ει-

ρήνη Παπαδάκη. Εκδόσεις Δωδώνη. Αθήνα 1980, 1982. 

10.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι 557b–558c, 558d–561e, 562b–563b.  

Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Πλάτων. «Μενέξενος».  Παράγραφος 238e. Μετάφραση – Σχόλια Καλλιρόη  Ελεοπούλου. Εκδόσεις

Πάπυρος. Αθήνα.

-Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. Τόμος 3ος. Συμπεριφορά.  Μηχανισμοί Άμυ-

νας. Σελίδες 287–309. Χειρόγραφος Ανέκδοτος. Ναύπακτος 1985.

-Γεώργιος Μποζώνης. Ψυχολογία. Το Ασυνείδητον. Σελίδες 36–43. Η Δομή της  

Προσωπικότητας. Σελίδες 57–67. Αυτοέκδοση. Αθήνα 1976.

11.Πλάτων. Πολιτικός. Παράγραφοι 291d–301e. Μετάφραση–Σχόλια Ηλίας Λάγιος. 

Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος. Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

-Πλάτων. Νόμοι Βιβλίου VI. Περί Οργάνωσης Πολιτείας. Πρόλογος Κ. Δ.  

Γεωργούλης. Μετάφραση – Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. 

Αθήνα 1975.

- Α. E. Tαylor. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Πολιτικός. Σελίδες 526,  

543, 544. Περί Διαχωρισμού Εξουσιών. Μετάφραση Ιορδάνης Αρζόγλου. 

Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

-Αριστοτέλης Πολιτικά. Παράγραφος 1281α/45, 1281b/30–35, 1282b/10, 

1282b/15–20, 1283b/45–1284α, 1291b/30–40, 1293α/5–35, 1297b/25–1298α,    

1300α/35, 1301α/25–35, 1301b/30–1302α/15, 1302α/25, 1317α–1321b/10. 

Σελίδα 261. Σημείωση 1. Μετάφραση – Σχόλια Νικόλαος Παρίτσης. Εκδόσεις 

Πάπυρος. Αθήνα 1975.

- Θεοδωράτος Ευάγγελος. Ηγεσία. Το Συντελεστικό Πρότυπο της  Αποτελεσματικής Ηγεσίας. Δι-

δακτορική Διατριβή. Πάτρα 1989.

- Downey John. Ηγεσία. Μετάφραση Δημήτριος Γεδεών. Στρατιωτική  Επιθεώρηση. Αύγουστος

1983.

- Koontz Ronαld – Kαplαn Itα. Τρόποι Επικοινωνίας και Διοίκησης Μονάδων. 

Μετάφραση Μιχάλης Σταματογιαννάκης. Στρατιωτική Επιθεώρηση. Αύγουστος 1984.

-Περιοδικό Mαnαgement Σχολής Πολέμου Η.Π.Α. Οι Διοικούντες στις Ένοπλες 

Δυνάμεις σε μια Νέα Εποχή. Μετάφραση Ανώνυμη Σχολή Πολέμου. 

Στρατιωτική Επιθεώρηση. Δεκέμβριος 1973.

-Ridgwαy M. B. Ηγεσία. Μετάφραση Παύλος Γιαννακόπουλος. Στρατιωτική 

Επιθεώρηση. Μάρτιος 1967.

- Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. 3ος Τόμος. Συμπεριφορά. 

Ομαδικές Συμπεριφορές. Σελίδες 151–261. Χειρόγραφος Ανέκδοτος. Ναύπακτος 1985.

- Άρης Διαμαντόπουλος. Αισθάνομαι. Η Ψυχή στην Οικογένεια. Μορφές 

Οικογενειακών Σχέσεων. Σελίδες 95–97, 128. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 1995.

12.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι 563e–566d. Μετάφραση – Σχόλια Κ.Δ. 

Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Πλάτων. Αλκιβιάδης Α΄. Παράγραφοι 141d–e. Μετάφραση – Σχόλια Ε. Κ. 



305

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

Λιακάκος. Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

13. Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι 566d–567α, 567b–c, 567d–568d, 568e–569c.  

Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Πλάτων. Απολογία. Παράγραφος 32c. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Θ. 

Αραπόπουλος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα.

-Πλάτων. Επιστολές. Παράγραφοι 327b, 329d. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου

Αθηνών.

-Πλάτων. Αλκιβιάδης Α’. Παράγραφοι 135α, 135b. Μετάφραση – Σχόλια Ε. Κ. Λιακάκος. Εκδόσεις

Ι. Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

-Πλάτων. Νόμοι.  Παράγραφοι 735e, 756e. Πρόλογος Κ.Δ. Γεωργούλης. 

Μετάφραση – Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

14.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι 571α–572b, 572c–573c, 573d–573e, 576α–b. 

Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

- Πλάτων. Θεάγης. Παράγραφος 124e. Μετάφραση – Σχόλια Π. Πετρίδης. 

Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

- Γεώργιος Κ. Βλάχος. Πολιτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα 1996.

-Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. 3ος Τόμος. Συμπεριφορά.  

Το Όνειρο σαν Άμυνα. Σελίδες 309–319. Ανέκδοτος Χειρόγραφος. Ναύπακτος 1985.

- Γεώργιος Μποζώνης. Ψυχολογία. Το Ασυνείδητον. Σελίδες 36–45. Αναστολές. 

Σελίδες 63–66. Αυτοέκδοση. Αθήνα 1976.

15. Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι 576c–580α. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. 

Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Πλάτων. Γοργίας. Παράγραφοι 466c–467d, 468e–469e, 470e–471c, 473c–e, 

510α–511α. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Κορδάτος. Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

-Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. 3ος Τόμος. 

Συμπεριφορά. Κεφάλαιο Στ’ Διαμόρφωση Συμπεριφορών. Σελίδες 319–496. 

Κατά Φρόυντ – Άντλερ και Γιούνγκ. Ανέκδοτος Χειρόγραφος. Ναύπακτος 1985.

16.Πλάτων. Νόμοι.  Παράγραφοι 709c–711d, 712α. Πρόλογος Κ. Δ. Γεωργούλης.  Σελίδες 108, 111-

113. Περίοδος ακμής του τυραννικού πολιτεύματος και αγαθές σχέσεις του Πλάτωνος με τον τύραννο

Διονύσιο τον Β’. Ο Πλάτων αυτή τη περίοδο έχει την γνώμη ότι η βελτίωση του πολιτικού βίου επι-

τυγχάνεται από σώφρονα τύραννο. Σελίδες 154-158. Με ανάλογο πνεύμα και η πρόταση του Πλάτωνα

για τον Φιλόσοφο-βασιλιά, ως «βασιλικόν στο γένος» κυβερνήτη, την οποία αποδέχεται και ο Αρι-

στοτέλης.

Μετάφραση–Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-Θουκιδίδου Ιστορία Α’ 15-18. Τύραννοι κυβερνούσαν στις ελληνικές πόλεις. Μεγάλη η δύναμη

αυτών στην Σικελία. Μετάφραση Άγγελος Σ. Βλάχος. Εκδόσεις «Εστίας». Αθήνα 2008.

-Πλάτων. Πρωταγόρας. Παράγραφος 346b. Μετάφραση – Σχόλια Αλέξανδρος Γαληνός. Εκδόσεις

Πάπυρος. Αθήνα.

-Πλάτων. Επιστολές. Παράγραφοι 332d–356α. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου

Αθηνών.

-Γεώργιος Κ. Βλάχος. Εισαγωγή στις Πολιτικές Θεωρίες των Νεοτέρων Χρόνων. Τόμοι I – II. Εκ-

δόσεις Παπαζήση. Αθήνα 1978 – 1979.

-Γεώργιος Κ. Βλάχος. Πολιτική. Τόμοι I – II – III. Αθήνα 1977 – 1978 – 1981.

-Κ. Δ. Γεωργούλης. Αιτία Συγγραφής των Νόμων. Σελίδες 110–119. Πλάτων. Νόμοι. Εκδόσεις Πά-

πυρος. Αθήνα 1975.
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17.Αριστοτέλης Πολιτικά. Παράγραφοι 1292α/5–30, 1254α/25–35, 1255α/15–25, 

1255b/5–15, 1295α/5–25. Μετάφραση – Σχόλια Νικόλαος Παρίτσης. 

Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

18.Κ. Δ. Γεωργούλης. Όμηρος. Ηράκλειτος. Αποσπάσματα 7, 8, 10, 12, 51, 53. 

Τόμος. Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Εγκυκλοπαίδεια «Ήλιος». Αθήνα.

19.T. B. Bottomore. Κοινωνιολογία. Σελίδα 259. Μετάφραση Δημήτριος Γ. Τσαούσης. Εκδόσεις

Gutenberg. Αθήνα.

-Άρης Διαμαντόπουλος. Αντλερική Συμπεριφορά. Σελίδες 324, 418, 571. 3ος Τόμος. Συμπεριφορά.

Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. Χειρόγραφος Ανέκδοτος. Ναύπακτος 1985.

20.Νίκολο Μακιαβέλι. Ο Ηγεμόνας. Σελίδες 14, 21, 28, 29, 36–37, 41, 43–44. Μετάφραση Ηλέκτρα

Ανδρεάδη. Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 1989.

-Αριστοτέλης Πολιτικά. Παράγραφοι 1284α/25–1284b/5. Μετάφραση – Σχόλια Νικόλαος Παρίτσης.

Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

21.Κάρλ Πόπερ. Η Ανοικτή Κοινωνία και οι Εχθροί της. Τόμος II. Σελίδες 48, 54, 63, 65, 67, 73,

74–75, 106, 107, 524. Σημείωση 35. Τόμος II. Μετάφραση – Σχόλια Ειρήνη Παπαδάκη. Εκδόσεις Δω-

δώνη. Αθήνα 1982. 

22.George H. Sαbine. Ιστορία Πολιτικών Επιστημών. Φασισμός και Εθνικοσοσιαλισμός. Σελίδες

949, 950, 952–953. Μετάφραση Μάνθος Κρισίνης. Εκδόσεις Ατλαντίς. Αθήνα 1961.

-W. Αbendoth – K. Lenk. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη. Το Φασιστικό Πρότυπο Δημόσιας

Εξουσίας. Σελίδες 154–171. Μετάφραση Γιάννης Τζώρτζης – Φανή Αθανασιάδου – Επιμέλεια Αρι-

στόβουλος Μάνεσης. Εκδόσεις Παρατηρητής. Αθήνα 1983.

23.Δημήτριος Γ. Τσαούσης. Στοιχεία Κοινωνιολογίας. Δύναμη και Εξουσία. Σελίδες 365, 366, 367–

370, 372, 379. Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα 1979.

-Θεοδωράτος Ευάγγελος. Ηγεσία. Το Συντελεστικό Πρότυπο της Αποτελεσματικής Ηγεσίας. Σε-

λίδες 13–20. Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα 1989.

-Koontz Ronαld – Kαplαn Itα. Τρόποι Επικοινωνίας και Διοίκησης Μονάδων. Μετάφραση Μιχάλης

Σταματογιαννάκης. Στρατιωτική Επιθεώρηση. Αύγουστος 1984.

24.Πλάτων. Γοργίας. Παράγραφος 524e. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Κορδάτος. Εκδόσεις Ι. Ζαχαρό-

πουλος. Αθήνα.

25.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι 473α, 473Δ–Ε. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκ-

δόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Πλάτων. Τίμαιος. Παράγραφος 20α. Μετάφραση – Σχόλια Θ. Βλυζιώτης – Χ. Παπαναστασίου.

Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

-R. G. Schwαrtgenberg. Πολιτική Κοινωνιολογία. Η Επεξεργασία Θεωριών και Προτύπων. Σελίδες

43–49. Το Πρότυπο του Πάρσονς. Σελίδα 154. Τόμος Ι. Μετάφραση Δημήτρης Γιαννόπουλος – Βαρ-

βάρα Κολιοπούλου. Επιμέλεια Αριστόβου- λος Μάνεσης. Εκδόσεις Παρατηρητής. Αθήνα.

-Γ. Κ. Βλάχος. Πολιτική. Η Κοινωνιολογία και η Πολιτική του Comte. Σελίδα 138. Τόμος I. Εκδόσεις

Παπαζήση. Αθήνα 1977.

26.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι 474b–c, 475α–b, 475b, 475c, 475e, 476α–480α, 484b–485α, 485b–

487α. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Πλάτων. Φαίδρος. Παράγραφος 252e. Μετάφραση – Σχόλια Στέφανος Χ. Παπάς. Εκδόσεις Πά-

πυρος. Αθήνα.

-Πλάτων. Ευθύδημος. Παράγραφος 274α. Μετάφραση – Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρό-

πουλος. Αθήνα.

-Πλάτων. Λύσις. Παράγραφος 214α. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Αριστοτέλης Πολιτικά. Παράγραφος 1254α/25–35 Σημείωση 60. Μετάφραση – Σχόλια Νικόλαος

Παρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-Α. E. Tαylor. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Πολιτικός. Σελίδα 331. Μετάφραση Ιορδάνης

Αρζόγλου. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

27.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι 487b–489d, 490e–493d. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης.

Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-W. K. C. Guthrie. Οι Σοφιστές. Σελίδες 25–28, 54–61, 226, 352–353. Μετάφραση Δαμιανός Τσε-

κουράκης. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1989.

-Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. 3ος Τόμος. Συμπεριφορά. Διαμόρφωση

Συμπεριφοράς. Σελίδες 319–385. Χειρόγραφος Ανέκδοτος. Ναύπακτος 1985.

28.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι. 493e–497α, 497b–502c. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργού-

λης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Πλάτων. Σοφιστής. Παράγραφος 235b. Μετάφραση – Σχόλια Δημήτριος Γληνός. Εκδόσεις Ζαχα-

ρόπουλος. Αθήνα.

-Σχολή Πολέμου των Η.Π.Α. Σύγχρονες Απόψεις της Σχολής Πολέμου των Η.Π.Α. περί Ηγεσίας.

Μετάφραση Ανδρέας Καλατζάκος. Εκδόσεις ΓΕΣ Στρατιωτική Επιθεώρηση. Αθήνα. Απρίλιος 1975.

29.Κ. Δ. Γεωργούλης. Ηράκλειτος. Αποσπάσματα 32, 33, 60 περί Ενότητας των αντιθέτων και περί

Ζηνός και Δία. Σελίδες 203, 205, 212. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «Ήλιος». Τόμος. Αρχαίο Ελληνικό

Πνεύμα. Αθήνα.

-Α. E. Tαylor. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Πολιτικός. Σελίδες 94, 169, 311, 313, 332.

Περί Ενότητας Αρετών. Μετάφραση Ιορδάνης Αρζόγλου. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής

Τράπεζας. Αθήνα 1990.

-Αριστοτέλης Πολιτικά. Παράγραφος 1284b/25–35, 1284b/40–41, 1285b/20–35, 1285b/35 – 1286b/5,

1288α/5–20. Μετάφραση – Σχόλια Νικόλαος Παρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

30.Πλάτων. Πολιτικός. Παράγραφοι 260c, 261c–d, 266e, 267c, 267e–269α, 274d–e, 276c–e, 277b,

278e, 280α, 283b–287α, 287d–291c, 292α, 292d–293b, 294α–295b, 302e–305e. Επιμέλεια Ευάγγελος

Παπανούτσος. Μετάφραση – Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

-Γρηγόρης Φιλ. Κωσταράς. Mαtlin Heidegger. Ο Φιλόσοφος της Μέριμνας. Εισαγωγή στην Υπαρ-

ξιακή Φιλοσοφία. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1986.

-Αριστοτέλης Πολιτικά. Παράγραφος 1331α/25, 1331α, 1331α/30, 1332α/35. Μετάφραση Νικόλαος

Παρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-Κάρλ Πόπερ. Η Ανοικτή Κοινωνία και οι Εχθροί της. Κεφάλαιο 8. Ο Φιλόσοφος Βασιλιάς. Σελίδες

231–257. Τόμος Ι. Εκδόσεις Δωδώνη. Αθήνα 1980. 

-Α. E. Tαylor. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Πολιτικός. Σελίδες 313, 449, 452, 453, 454,

458, 463, 464. Περί Ποιμένος Ανθρώπων και της Τέχνης Ηγεσίας. Μετάφραση Ιορδάνης Αρζόγλου.

Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

31. Πλάτων. Πολιτικός. Παράγραφοι 305e – 308b, 308d – 310α,  311c. Επιμέλεια Ευάγγελος Πα-

πανούτσος. Μετάφραση Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

-Πλάτων. Τίμαιος. Παράγραφος 21e. Περί Αθηνάς. Μετάφραση – Σχόλια Θ. Βλυζιώτης – Χ. Πα-

παναστασίου. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

-Πλάτων. Φαίδρος. Παράγραφος 246e. Περί Διός. Μετάφραση – Σχόλια Στέφανος Χ. Παππάς. Εκ-

δόσεις Πάπυρος. Αθήνα.

-Πλάτων. Φίληβος. Παράγραφος 30d. Περί Βασιλικής Ψυχής και Νου. Μετάφραση – Σχόλια Μ.

Ανδρόνικος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

-Πλάτων. Κρατύλος. Παράγραφος 396α, 406e. Περί Αθηνάς και Διός. Μετάφραση – Σχόλια Ηλίας
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Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

-Κ. Δ. Γεωργούλης. Πλάτων. Νόμοι. Σχόλια. Το Μεικτόν Οντολογικό Γένος και η Μείξις των Πο-

λιτευμάτων. Σελίδες 132 – 139. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1976.

-Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. 3ος Τόμος. Συμπεριφορά. Ψυχολογικός

Τύπος. Ο Αθλητικός. Σελίδες 51 – 62. Ανέκδοτος Χειρόγραφος. Ναύπακτος 1985.

32.Άρης Διαμαντόπουλος. Εισήγηση. Επιστημονικοποίηση Πολιτικής. Μελέτη. Σελίδες 24. Αυτο-

έκδοση. Ναύπακτος 1992.

-Θεόδωρος Γεωργίου. Η Φιλοσοφία ως Κριτική Κοινωνική Θεωρία. Το επιστημονολογικό πρό-

γραμμα της Φιλοσοφίας του Jαcques Dertidα. Σελίδες 193 – 223. Η Φιλοσοφία ως Συστηματική Θεω-

ρία του Niklαs Luhmαnn. Σελίδες 224 – 266. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Αθήνα 2004.

33.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι. 580b – c, 580d – 581c, 581d – 583α. Μετάφραση – Σχόλια Κ.

Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Οι Προσωκρατικοί. Θαλής Μιλήσιος. Απόφθεγμα. Σελίδα 176. Ηράκλειτος. Αποσπάσματα 4, 50,

72. Σελίδες 205, 207. Δημόκριτος Απόσπασμα 40. Σελίδα 237. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «Ήλιος»

Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα.

-Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια. Βιβλίον Α΄. Κεφάλαια 2, 3, 9. Περί ευδαιμονίας. Μετάφραση –

Σχόλια. Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια. Παράγραφοι 1102α/30 – 1102b/35. Διαιρέσεις Ψυχής. Μετά-

φραση – Σχόλια. Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. 3ος Τόμος. Συμπεριφορά. Τυπολογίες αν-

θρώπων ως προς Ενδιαφέρον και Αξίες.  Σελίδες 69 – 79. Αντλερική συμπεριφορά. Σελίδες 571. Ανέκ-

δοτος Χειρόγραφος. Ναύπακτος 1985.

-Μαράτου – Νικητοπούλου Γεωργία. Φυσιολογία του Ανθρώπου. Εισαγωγή στο Νευρικό Σύστημα.

Εγκεφαλικές Διαστρωμα- τώσεις. Εκδόσεις Παρισιανός. Αθήνα 1983.

34.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι. 583c – 585e. Μετάφραση – Σχόλια     Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκ-

δόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια. Παράγραφοι 1109α, 1109b/25, 1172α/20 – 30, 1172b/10 – 35,

1173b/10, 1174α/10, 1174α/20 – 25, 1174b/5 – 10, 1174b/20 – 1175α/20, 1175b/40 – 1176α/5, 1177α/25,

1178α/10 – 20. Περί ηδονής και Μεσότητας. Μετάφραση – Σχόλια. Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πά-

πυρος. Αθήνα 1975.

-Οι Προσωκρατικοί. Ηράκλειτος. Απόσπασμα 9. Δημόκριτος Αποσπάσματα: 69, 71, 74, 191. Εγ-

κυκλοπαιδικό Λεξικό «Ήλιος». Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα.

-W.K.C. Guthrie. Οι Σοφιστές Γοργίας. Σελίδα 226. Αντιφών. Σελίδες 352 – 353. Μετάφραση Δα-

μιανός Τσεκουράκης. Εκδόσεις. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1989. 

35.Πλάτων. Πολιτεία. Παράγραφοι. 586e – 587e, 590d – 591α. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωρ-

γούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια. Παράγραφοι 1179b/15 – 1180α/10. Μετάφραση. Ανδρέας Δαλέ-

ζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

36.Κάρλ Πόπερ. Η Ανοικτή Κοινωνία και οι Εχθροί της. Το Υπόβαθρο της Επίθεσης του Πλάτωνα.

Σελίδες 275 – 321. Τόμος Ι. Μετάφραση Ειρήνη Παπαδάκη. Εκδόσεις Δωδώνη. Αθήνα 1980.

Θουκιδίδου Ιστορία Β’ 65, 65-66. Ο Θουκιδίδης, περιγράφοντας την ηγετική προσωπικότητα του

Περικλή, λέει ότι «η πολιτεία φαινομενικά ήταν δημοκρατία, ενώ πραγματικά την κυβερνούσε ο

πρώτος της πολίτης». Οι διάδοχοι του εξασθένησαν την δύναμη των Αθηνών με τις διαβολές και τις

διχόνοιες μεταξύ τους. Πιθανόν αυτές οι καταστάσεις εμπνέουν τον Πλάτωνα για τον Φιλόσοφο -

Κυβερνήτη. Μετάφραση Άγγελος Σ. Βλάχος. Εκδόσεις «Εστίας» - Αθήνα 2008
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-Τζώρτζ Σαμπίν. Ιστορία των Πολιτικών Επιστημών. Η Πολιτική Σκέψη πριν από τον Πλάτωνα.

Λαϊκή Πολιτική Συζήτηση. Σελίδες 34, 35, 36. Σωκράτης Σελίδα 47. Πλάτωνος «Πολιτεία» Σελίδα 50.

Ανεπάρκεια της Γνώμης. Σελίδα 57. Μετάφραση Μάνθος Κρίσπης. Εκδόσεις Ατλαντίς. Αθήνα 1961.

-Α. E. Τέϋλορ. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Πολιτικός. Σελίδες 13, 22, 23, 94, 169, 178,

179, 180, 311, 313, 332, 537. Μετάφραση Ιορδάνης Αρζόγλου. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής

Τράπεζας. Αθήνα 1990.

37.Κάρλ Πόπερ. Η Ανοικτή Κοινωνία και οι Εχθροί της. Ο Φιλόσοφος Βασιλιάς. Σελίδες 231–257.

Τόμος Ι. Μετάφραση Ειρήνη Παπαδάκη. Εκδόσεις Δωδώνη. Αθήνα 1980.

-Α. E. Τέυλορ. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Πολιτικός. Σελίδες 21–22, 458– 464. Μετά-

φραση Ιορδάνης Αρζόγλου. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

38.Αριστοτέλης «Πολιτικά». Παράγραφοι 1286b/15 – 20, 1327b/30 – 35.  Μετάφραση Νικόλαος

Παρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-R. G. Schwαrtgenberg. Πολιτική Κοινωνιολογία. Εξάρτηση ή Αυτονομία του Πολιτικού. Σελίδες

288. Προσωπική Εξουσία και Προσωποποίηση της Εξουσίας. Σελίδες 410 – 418. Τόμος Ι. Μετάφραση

Δημήτρης Γιαννόπουλος και Βαρβάρα Κολιοπούλου. Επιμέλεια Αριστόβουλος Μάνεσης. Εκδόσεις

Παρατηρητής. Αθήνα.

-Α. E. Τέυλορ. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Πολιτικός. Σελίδες 13, 22, 23, 94, 169, 178,

179, 180, 311, 313, 332, 458 – 464. Μετάφραση Ιορδάνης Αρζόγλου. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα

Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

-Κων/νος Βουδούρης. Ψυχή και Πολιτεία. Εισαγωγή. Σελίδες 4 – 16. Διδακτορική Εργασία. Βιβλιο-

θήκη. Σοφίας Ν. Σαριπόλου. Αθήνα 1970.

-Περί Ηγεσίας. Σύγχρονες Απόψεις της Ανώτατης Σχολής Πολέμου των Η.Π.Α. Μετάφραση Αν-

δρέας Καλατζάκος. Στρατιωτική Επιθεώρηση Γ.Ε.Σ. Αθήνα. Απρίλιος 1975. 

-Κ. Δ. Γεωργούλης. Ησίοδος. Οι Νομοθέτες. Ο Λυκούργος. Οι επτά Σοφοί. Σόλων. Εγκυκλοπαιδικό

Λεξικό «Ήλιος». Τόμος. Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα.

-Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. 3ος Τόμος. Συμπεριφορά. Η Κοινωνική

Ομάδα.  Σελίδες 168 – 196. Κοινωνικές Διαστρωματώσεις. Κοινωνική Ιεράρχηση. Σελίδες 229 – 233.

Ανέκδοτος Χειρόγραφος. Ναύπακτος 1985.

39.Πλάτων. «Νόμοι».  Παράγραφοι 690d, 691α, 691c, 691d, 691e – 692α, 693c, 639d – e. Μετάφραση

– Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-R. G. Schwαrtgenberg. Πολιτική Κοινωνιολογία. Οι Νέοι. Σελίδα 90. Τόμος ΙΙ. Επιμέλεια Αριστό-

βουλος Μάνεσης. Εκδόσεις Παρατηρητής. Αθήνα. 

-Αριστοτέλης «Πολιτικά». Παράγραφοι 1270b/20 – 25, 1271b/20, 1272b/25, 1273α/5 – 10, 1273b/35

– 40, 1293b/35 – 40, 1294α/35 – 1294b/5.  Μετάφραση – Σχόλια Νικόλαος Παρίτσης. Εκδόσεις Πά-

πυρος. Αθήνα 1975.

40.Πλάτων. «Νόμοι».  Παράγραφοι 694α – b, 694c–d, 696b, 697c–698α. Μετάφραση – Σχόλια

Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-Πλάτων. «Μενέξενος».  Παράγραφος 239e. Μετάφραση – Σχόλια Καλλιρόη Ελεοπούλου. Εκδόσεις

Πάπυρος. Αθήνα.

-Πλάτων. «Παρμενίδης». Παράγραφοι 133d – e. Μετάφραση – Σχόλια.  Βασίλης Τατάκης – Ηλίας

Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

41.Πλάτων. «Νόμοι».  Παράγραφοι 698α – c, 699α–e, 701α–c, 701d–e, 712d–713α, 713e–715b, 715c,

718b – c, 729d, 730c, 733α– 43α, 747d. Πρόλογος Κ. Δ. Γεωργούλης. Μετάφραση – Σχόλια Κων/νος

Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-Πλάτων. «Κριτίας». Παράγραφοι 112e. Μετάφραση – Σχόλια.  Γ. Κορδάτος. Εκδόσεις Ζαχαρό-
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πουλος. Αθήνα.

-Πλάτων. «Μενέξενος».  Παράγραφος 238e. Μετάφραση – Σχόλια Καλλιρόη Ελεοπούλου. Εκδόσεις

Πάπυρος. Αθήνα.

-Α. E. Tαylor. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Σελίδες 94, 169, 311, 313, 332. Περί Μίξης

Αρετών. Σελίδες 537, 539. Περί Κυριαρχίας των Νόμων. Μετάφραση Ιορδάνης Αρζόγλου. Εκδόσεις

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

42.Πλάτων. «Νόμοι».  Παράγραφοι 753e, 754b–d, 757α, 757d, 766b, 802b. Μετάφραση – Σχόλια

Κων/νος Φίλιππας. Κ. Δ. Γεωργούλης. Πρόλογος – Σχόλια. Σελίδες 4–89, 103–131, 132–176. Εκδόσεις

Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-Πλάτων. «Πολιτεία». Παράγραφοι 414α, 536c. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις

Σιδέρης. Αθήνα 1963.

-Πλάτων. «Μενέξενος».  Παράγραφος 238d. Μετάφραση – Σχόλια Καλλιρόη Ελεοπούλου. Εκδόσεις

Πάπυρος. Αθήνα.

-Αριστοτέλης Πολιτικά. Παράγραφοι 1301b/25–30, 1302α/5. Μετάφραση – Σχόλια Νικόλαος Πα-

ρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

-W. K. C. Guthrie. Οι Σοφιστές. Η Αντίθεση Νόμος και Φύση στην Ηθική και στην Πολιτική. Σελίδες

83–84. Μετάφραση Δαμιανός Τσεκουράκης. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.

Αθήνα 1989.

-Α. E. Tαylor. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Πολιτικός. Σελίδες 526, 543, 544. Μετάφραση

Ιορδάνης Αρζόγλου. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

43.Κων/νος Βουδούρης. Ψυχή και Πολιτεία. Σελίδα 77. Διδακτορική Εργασία. Βιβλιοθήκη Σόφιας.

Ν. Σαριπόλου. Αθήνα 1970.

-Α. E. Tαylor. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Πολιτικός. Σελίδες 321, 325, 535–536, 560.

Μετάφραση Ιορδάνης Αρζόγλου. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

44.Κων–νος Βουδούρης. Ψυχή και Πολιτεία. Σελίδα 254. Διδακτορική Εργασία. Βιβλιοθήκη Σό-

φιας. Ν. Σαριπόλου. Αθήνα 1970.

-Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία. Πολιτική και Φιλοσοφία. Εισηγήσεις Βέικου Θεόφιλου, Βουδούρη

Κων–νου και Μακρή Δημητρίου.

-Α. E. Tαylor. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του.Σελίδες 21, 22, 23, 24. Μετάφραση Ιορδάνης

Αρζόγλου. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

-Αριστοτέλης Πολιτικά. Παράγραφοι 1286b/15–20, 1327b/30–35. Μετάφραση – Σχόλια Νικόλαος

Παρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.
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Πολιτικές Μεταρρυθμίσεις

1.   Σκοπός

Η παρούσα εργασία συντάσσεται με σκοπό να τονισθεί η ανάγκη των με-

ταρρυθμίσεων, ώστε ν’ αναπροσαρμόζεται αποτελεσματικά η λειτουργία της

πολιτείας, χάριν της «ευδαιμονίας» των πολιτών, όπως οραματίσθηκαν αυτή ο

Πλάτων και ο Αριστοτέλης, οι οποίοι υπήρξαν οι θεμελιωτές της σύγχρονης

πολιτικής επιστήμης1.

2.   Νομολογικές Αφετηρίες

Ο Πλάτων στο φιλοσοφικό του λόγο για τους νόμους γενικά θεωρεί τις με-

ταρρυθμίσεις αυτών πρωταρχικής ανάγκης θέμα.

Ας δούμε συνοπτικά αυτή την εξελικτική διαδρομή των απόψεων του Πλά-

τωνα για τη λειτουργία της πόλης σύμφωνα με τους νόμους.

Στον «Πολιτικό» εγκωμιάζει τους άρχοντες εκείνους οι οποίοι άρχουν είτε

με τη θέληση είτε χωρίς τη θέληση των αρχομένων, σύμφωνα με γραπτούς ή

άγραφους νόμους, είτε είναι πλούσιοι είτε είναι φτωχοί, πλην όμως άρχουν μ’

επιστήμη και τέχνη κατά το πρότυπο των γιατρών, οι οποίοι δίνουν τις κατάλ-

ληλες συνταγές για τη σωτηρία των ασθενών.

Αυτό θεωρεί ως το μόνο σωστό πολίτευμα όταν δηλαδή τον νόμο εκφράζει

ο επιστήμονας και ενάρετος άρχοντας, τον οποίον στη «Πολιτεία» θεωρεί κα-

τάλληλο και για την αλλαγή των θεσμών.

Δικαιολογεί τις απόψεις του περί μη γραπτών νόμων λόγω της αναγκαιό-

τητας αυτών και επειδή δεν μπορούν οι γραπτοί να έχουν καθολική ισχύ, συ-

νεπεία της ανομοιότητας των ανθρώπων και των πράξεών τους και της

μεταβλητότητας των περιπτώσεων.

Ετσι θεωρεί αδύνατη την απόλυτη εφαρμογή των νόμων σε όλες τις κατα-

στάσεις και  επομένως θεωρεί δικαιότερο να εφαρμόζεται ο άγραφος του επι-

στήμονα άρχοντα κατά περίπτωση νόμος.

Πλην όμως, για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης ο νομοθέτης παράλληλα
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θα νομοθετήσει για την πλειονότητα των πολιτών και των περιπτώσεων είτε

γραπτά είτε κατ’ έθιμο.

Και αυτό διότι είναι αδύνατον επίσης ο νομοθέτης να κάθεται κάθε στιγμή

δίπλα στον πολίτη για να του ορίζει ακριβώς αυτά που οφείλει να κάνει.

Ο Πλάτων θα συνεχίσει στον «Πολιτικό» του να θεωρεί πηγή δικαίου και

νομοθέτη τον επιστήμονα ενάρετο άρχοντα ακόμα και για την αναπροσαρμογή

των νόμων ,φέροντας επίσης ως παράδειγμα τον γιατρό και τον γυμναστή, οι

οποίοι για τη θεραπεία των ασθενών τους αναπροσαρμόζουν τις συνταγές τους

ύστερα από κάποιο χρόνο.

Και όπως εκείνοι κρίνουν τον ασθενή τους για την αποτελεσματικότητα

των συνταγών τους, κατ’ ανάλογο τρόπο και ο επιστήμονας ενάρετος άρχοντας

ενεργεί για το καλό της πόλης, φέροντας μάλιστα και επιπρόσθετο παράδειγμα

του καλού κυβερνήτη πλοίου, που ενεργεί για το καλύτερο του πλοίου και των

ναυτών του.

Όλα αυτά για να καταλήξει στο συμπέρασμα :

Οι συνετοί άρχοντες μπορούν να τα κάνουν όλα, χωρίς να κινδυνεύουν να

πέσουν σε πλάνη, εφ’όσον απονέμουν σε κάθε περίπτωση στους πολίτες τελει-

ότατα δικαιοσύνη με φρόνηση και τέχνη και να είναι ικανοί να τους σώζουν

και τους καθιστούν καλύτερους.

Κοινό γνώρισμα στις παραπάνω απόψεις του Πλάτωνα είναι να ισχύουν

παράλληλα οι άριστοι νόμοι, η ακριβής απόδοση δικαιοσύνης κατά περίπτωση,

ώστε κανένας πολίτης να μην αδικηθεί, να προσαρμόζονται οι νόμοι ώστε να

είναι κατάλληλοι στον καιρό τους.

Με αυτές τις επιδιώξεις ήταν επόμενο να εμπιστευθεί και ν’αναθέσει το

νομοθετικό έργο στον ίδιο τον άρχοντα της πόλης, στηριζόμενος στην επιστήμη

και στην αρετή του.

Αλλ’ επειδή τέτοιοι κυβερνήτες μπορεί να οδηγηθούν ν’ άρχουν απολυ-

ταρχικά σ’ελεύθερους και δούλους, πρέπει οι άρχοντες που ορίσθηκαν κάθε

χρόνο να λογοδοτούν στα δικαστήρια, κατόπιν καταγγελίας από τους πολίτες,

εάν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής τους δεν ενήργησαν σύμφωνα με τους

νόμους, τους οποίους, συντάσσει και ψηφίζει πλέον λαϊκό συμβούλιο συντι-

θέμενο απ’ όλες τις κατηγορίες των πολιτών.

Προβλέπονται δε ποινές γι αυτούς που παραβαίνουν τους θεσπισθέντες

νόμους είτε είναι άρχοντες είτε είναι απλοί πολίτες.²

Στο ίδιο το έργο του τον «Πολιτικό» παρατηρείται η εξελικτικότητα της φι-

λοσοφικής σκέψης του Πλάτωνα και η μεταφορά της ευθύνης διορισμού του

άρχοντα αλλά και της σύνταξης των νόμων από λαϊκό συμβούλιο όλων των

επαγγελματικών κοινωνικών ομάδων της πόλης, στους νόμους του οποίου υπο-
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χρεώνει να πειθαρχούν άρχοντες και αρχόμενοι.

Τελικά ο Πλάτων αναδεικνύει «άρχοντα» της πόλης τους πολίτες και τους

νόμους που αυτοί ψηφίζουν.

Και αυτή η μεταστροφή, διότι προφανώς θα παρατήρησε, κατά τη διάρκεια

συγγραφής του «Πολιτικού» ότι ο άριστος κυβερνήτης είναι μία εξιδανικευ-

μένη περίπτωση, όπως χαρακτηρίσθηκε η άποψη αυτή του Πλάτωνα αργότερα

από τον μαθητή του τον Αριστοτέλη στα «Πολιτικά» του.

Θέλει ο Πλάτων εδώ τους νόμους να συντάσσονται και να ψηφίζονται

απ’όλες τις κοινωνικές ομάδες, διότι στη «Πολιτεία» του, όπως ο ίδιος γράφει,

παρατήρησε  οι  νόμοι  να  γίνονται  για  το  συμφέρον  κάθε αρχής, δηλαδή

η δημοκρατία για τους δημοκρατικούς, η δε τυραννία για τους τυραννικούς.

Ετσι οι νόμοι πολύ απέχουν από το συμφέρον των αρχομένων πολιτών, οι

οποίοι μάλιστα τιμωρούνται όταν τους παραβαίνουν.

Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει σ’όλες τις πόλεις, δηλαδή οι νόμοι να εξυ-

πηρετούν το συμφέρον της κρατούσας αρχής και παντού να επικρατεί ως

αρχή δικαίου το συμφέρον του ισχυροτέρου.³

Αλλ’ αυτή η εξελικτικότητα στις φιλοσοφικές απόψεις του αποκαλύπτουν

ένα Πλάτωνα του οποίου το ενδιαφέρον για τα πολιτικά και ιδιαίτερα για την

ορθή απόδοση της δικαιοσύνης ήταν σε μεγάλο βαθμό καλλιεργημένα και συγ-

χρόνως φανερώνουν και τον ενάρετο φυσικό του χαρακτήρα με προσανατολι-

σμό το κοινωνικό καλό.

Ο Πλάτων δεν είναι άκαμπτος και απροσάρμοστος σε χαρακτήρα και ιδέες,

δεν είναι κλειστός και δογματικός, όπως κατηγορήθηκε από τον Καρλ Πόπερ.4

Ο Πλάτων έβλεπε τ’ασθενικά τμήματα της πολιτικής και έκανε τις χρήσιμες

προτάσεις για τη θεραπεία τους, δηλαδή υπήρξε ένας μεταρρυθμιστής φιλό-

σοφος.

Την κατάληξη αυτή, δηλαδή ο Πλάτων να καταστήσει τους νόμους ισχυρό-

τερους από τους άρχοντες, αιτιολογεί στους «Νόμους» του, οι οποίοι ήταν και

το καταληκτικό έργο της δημιουργικής του ζωής.

Λέγει λοιπόν στους «Νόμους» ότι στη περίπτωση που οι νόμοι εξυπηρε-

τούν τους άρχοντες, την εξουσία και όχι το συμφέρον της πόλης, οι νόμοι

αυτοί ραγδαίως καταστρέφουν την ύπαρξή της.

Ενώ στη πόλη που άρχοντες πειθαρχούν στους άριστους νόμους και οι

νόμοι είναι κυρίαρχοι των αρχόντων, οι δε άρχοντες δούλοι των αρίστων

νόμων, τότε στη πόλη αυτή έρχονται όλα τ’αγαθά του Θεού, όπως σήμερα θα

λέγαμε.

Επομένως ο Πλάτων πράγματι υπήρξε ένας μεταρρυθμιστής φιλόσοφος

λόγω φυσικού χαρακτήρα, αλλά και λόγω του οικογενειακού περιβάλλοντος,
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διότι διακαής υπήρξε ο έρωτάς του για το καλό της πόλης, για το δίκαιο και το

αληθινό.

3.   Η Δυναμική των Μεταρρυθμίσεων

Οπως φάνηκε από τα εκτεθέντα μέχρις εδώ, με την εξελικτικότητα του

Πλάτωνα όσον αφορά την σύνταξη και την πειθαρχία στους νόμους, συμπεραί-

νεται ότι ένα ανθρώπινο έργο δεν είναι ποτέ τέλειο και γίνεται μέχρις εκεί που

τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων επιτρέπουν.

Ακόμα ένα τέτοιο έργο, όπως οι νόμοι, εκφράζουν τη νοοτροπία της εποχής

εκείνης της δημιουργίας τους.

Η νοοτροπία όμως των ανθρώπων εξελίσσεται με τη παιδεία και την επι-

κοινωνία από γενιά σε γενιά, από χώρα σε χώρα.

Επομένως, είτε λόγω ελλείψεων είτε λόγω αναπροσαρμογής οι νόμοι, οι

θεσμοί πρέπει να συμπληρώνονται, να βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζονται

από τις επερχόμενες γενιές, προκειμένου να είναι χρήσιμοι πάντοτε και να

μη γίνονται αιτία αποστροφής των πολιτών από την Πολιτεία, στάσεων και

καταστροφών στη «πόλη».

Αποτελεί καθήκον του ηγέτη αυτές οι αναπροσαρμογές σε νόμους, θεσμούς

και λειτουργίες, να είναι σύμφωνοι με τους καιρούς και τα πράγματα, ώστε να

μην προκαλούν αντιθέσεις, τριβές και διαμάχες η ύπαρξή τους και η λειτουργία

τους.

Διότι, εάν δεν γίνονται αυτές οι αναπροσαρμογές, θα συμβεί το φαινόμενο

οι νόες των πολιτών, ως περισσότερο εξελιγμένες των δομο-λειτουργιών της

πολιτείας, να είναι πιο μπροστά απ’αυτές, με δυσμενείς επιπτώσεις στηn κοι-

νωνική ευρυθμία.

Με αυτό το πνεύμα ο Πλάτων αποδέχεται στους «Νόμους» τις ελλείψεις

των θεσμών και την ανάγκη της συμπλήρωσής τους.

Θ’αναγνωρίσει όμως στη «Πολιτεία» του ότι το έργο αυτό είναι πολύ δύ-

σκολο.

Η δυσκολία αυτή έγκειται διότι κάθε τέτοια μεταρρυθμιστική αλλαγή της

πολιτείας προσκρούει στα κατεστημένα συμφέροντα και στην στερεοποιημένη

νοοτροπία των πολιτών.

Γι αυτούς τους συμφεροντολογικούς και ψυχολογικούς λόγους η εφαρμογή

μίας νέας κατάστασης (νόμου, θεσμού, εθίμου, λειτουργίας κλπ) απαιτεί με-

λέτη, σχεδιασμό και στενό έλεγχο της αποτελεσματικότητας προς λήψη διορ-

θωτικών αποφάσεων, εάν η εξέλιξη των καταστάσεων απαιτήσει.

Υπ’αυτές τις συνθήκες ο Πλάτων στους «Νόμους» θα υποστηρίξει ότι δεν

υπάρχει άλλος τρόπος για να μεταβάλλει ευκολότερα και γρηγορότερα μια
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πόλη τους θεσμούς της, εκτός από την ηγεμονία των «δυναστών» (711c).

Αυτή την άποψη την οποία στο τέλος ανακαλεί, ως να μη διατυπώθηκε

(712a), αιτιολογεί ως ακολούθως :

Όλα ανεξαιρέτως τ’ανθρώπινα πράγματα διακυβερνούν ο Θεός, η τύχη

και ο καιρός.

Όμως πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι αυτούς του παράγοντες συνοδεύει και

η τέχνη.

Ετσι στις δύσκολες καταστάσεις συνυπάρχουν στη διακυβέρνηση η τέχνη

της διοίκησης και η τύχη.

Αν λοιπόν ο ηγεμόνας που συζητάμε έχει ηγετικά χαρίσματα κι αν η πόλη

ενδιαφέρεται ν’αποκτήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και καλύτερα ένα πο-

λίτευμα, τ’ οποίον αφού αποκτήσει θα ζήσει κατά τον πιο ευτυχισμένο τρόπο,

τότε ταχύτερο και καλύτερο σχήμα (μεταβατικό) πολιτεύματος απ’αυτό, ούτε

υπάρχει, ούτε θα μπορούσε να γίνει ποτέ.

Δηλαδή να τα φέρει η τύχη ευνοϊκά ώστε στην εγκαθίδρυση (με άλλα λόγια

στη μεταρρύθμιση) της πόλης να συνυπάρξουν ο άριστος νομοθέτης με τον χα-

ρισματικό ως ανωτέρω ηγεμόνα.

Τέτοια σύμπτωση θα ήταν θεόσταλτη, διότι ο άριστος νομοθέτης τότε έχει

ανάγκη της ισχυρής εξουσίας, καθόσον μετά θα τύχουν καλοί (δημοκρατικοί)

άρχοντες εξοπλισμένοι με διοικητική τέχνη, που θα διοικήσουν την πόλη.

Αρκεί ο πρώτος ηγεμόνας να δώσει το παράδειγμα πειθαρχίας στους νέους

νόμους και θεσμούς, να επαινεί και να τιμά αυτούς που ακολουθούν και να κα-

ταδικάζει τιμωρώντας ανάλογα αυτούς που δεν σέβονται τους νόμους και τους

θεσμούς 5.

Τις θεωρητικές του αυτές απόψεις για τον μεταρρυθμιστή ηγεμόνα ο Πλά-

των θέλησε να κάνει πράξη με τον τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο το Α’

προς τον οποίο στέλνει τις περίφημες «Επιστολές» και τον προτρέπει όπως ο

ίδιος μετατρέψει την τυραννία σε βασιλεία (τότε) επεξεργαζόμενος μάλιστα

βασιλικούς (εκσυγχρονισμένους δημοκρατικούς θα λέγαμε σήμερα) νόμους

εάν θέλει ν’αποκτήσει μέγιστες τιμές σύμφωνα με τους νόμους και με τη θέληση

των ανθρώπων να παραδώσει χωρίς ταραχές και συγκρούσεις την εξουσία στο

γιό του Διονύσιο τον Β’ .

Ως πρώτη συμβουλή καθολικής αποδοχής δίδεται ν’αποτρέπονται οι εχ-

θροί και ν’αγκαλιάζονται οι φιλικά προσκείμενοι στις μεταρρυθμίσεις (είτε

βασιλικοί είτε τυραννικοί).

Τέλος απευθυνόμενος ο Πλάτων προς τον γιό Διονύσιο τον Β’ διατυπώνει

τη γνώμη του ότι θα δοξασθεί ως ελευθερωτής της πόλης, θα του αποδοθούν

τιμές και το γένος του θα είναι αθάνατο διότι θα έχει φύγει η τυραννία, η οποία
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και προσωρινή και άδικη είναι.

Συνεχίζει δε ότι ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η δόξα του αν θάλθει στην

εξουσία με την θέληση των πολιτών.

Κατ’αυτόν τον τρόπο ολόκληρες σειρές γενιών ευδαίμονα και ένδοξα θα

ζήσουν, επειδή ο νόμος εγένετο άρχοντας των ανθρώπων και όχι άνθρωποι

τύραννοι των νόμων6.

Αλλά ανάγκη μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής των νόμων και των θε-

σμών ιδιαίτερα σε ολοκληρωτικά καθεστώτα ή σε τμήματα της πολιτείας

υπήρχε και θα υπάρχει ως διαχρονική ανάγκη για την ευρυθμότερη λειτουργία

της πολιτείας και ιδιαίτερα των δημοκρατικών θεσμών.

Αυτή η αναπροσαρμογή των νόμων και των θεσμών στις σύγχρονες φιλε-

λεύθερες δημοκρατίες, επιτυγχάνεται με την περιοδική αναθεώρηση του Συν-

τάγματος, τ’οποίο αποτελεί τον θεμελιώδη νόμο της πολιτείας.

Αρκεί οι αναθεωρήσεις αυτές να εκφράζουν την κοινωνική και πολιτική

επικαιρότητα και την επιστημονική συνείδηση του νομοθέτη, διότι μόνο

κατ’αυτόν τον τρόπο εκσυγχρονίζεται, ενδυναμώνεται και ανυψώνεται η φι-

λελεύθερη πολιτεία.

Επίσης ο Πλάτων στη «Πολιτεία» του ακριβώς για να σταματήσει την δια-

φθορά και την ανομία και, προκειμένου ν’ ανορθώσει την καταπεσούσα

πάλι πολιτεία, προτείνει ως σωτηρία τον φιλόσοφο-κυβερνήτη και με τη βα-

σική σκέψη είτε οι κυβερνήτες να γίνουν φιλόσοφοι ή οι φιλόσοφοι να γίνουν

κυβερνήτες.

Καθόσον υπάρχουν άνθρωποι που από τη φύση τους είναι φιλόσοφοι και

ταυτοχρόνως είναι ικανοί για  κυβερνήτες και αυτούς του ανθρώπους βρίσκεις

κατ’αρχάς στο χώρο των Φυλάκων (Αξιωματικών) και γι’αυτό προτείνεται ο

φιλόσοφος-κυβερνήτης να προέρχεται από τον Φιλόσοφο-Στρατηγό.

Όταν όμως θα λειτουργήσει την δική του Ακαδημία (δηλαδή το αρχαιότερο

Πανεπιστήμιο) στο έργο του «Πολιτικός» θα προτείνει τον επιστήμονα πολιτικό

κυβερνήτη7.

Θεωρεί στη «Πολιτεία» του μεγάλο κατόρθωμα να διατηρείται ακέραιο

το ήθος αυτής της φιλοσοφικής προσωπικότητας, παρά τα κτυπήματα των

γύρω διαφθορέων, ώστε να είναι η μοναδική υποδειγματική περίπτωση φω-

τεινού φάρου ανάμεσα στην διεφθαρμένη κοινωνία.

Θα ήταν σημαντικό για το μεταρρυθμιστικό έργο εάν αυτή η προσωπικό-

τητα βρισκόταν ανάμεσα σε ομάδα ομοίων του ανθρώπων, διότι σε μια τέτοια

πολιτική ομάδα η δύναμή του θα γινόταν μεγαλύτερη και θα ’σωζε τη πόλη και

τον εαυτό του.

Με άλλα λόγια ο μεταρρυθμιστής ηγέτης, πρέπει να πλαισιώνεται από επι-
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τελική  ομάδα  και  κοινωνία ομοίων του, ώστε ν’αντλεί δύναμη θέλησης, έμ-

πνευσης σοφών γνωμών, ώστε το όλο έργο της μεταρρύθμισης και του εκσυγ-

χρονισμού να τυγχάνει αποδοχής εκ μέρους των πολιτών και να επιτυγχάνεται

αυτό ειρηνικά και ολοκληρωτικά.

Αρα μεταρρύθμιση χωρίς υποστήριξη των πολιτών είναι δυσχερής, αν όχι

αδύνατη.

4.   Η Τέχνη των Μεταρρυθμίσεων

Θα ήταν αφιλοσόφητο για τον Πλάτωνα, εάν παράλληλα με τους άριστους

νόμους και την πειθαρχία σ’αυτούς, δεν προέβλεπε και την αναπροσαρμογή

και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών, των νόμων και των λειτουργιών της πολι-

τείας, αφενός για τη πρόοδο και την εξέλιξή της και αφετέρου διότι έτσι δια-

τηρείται η νομιμότητα και προλαμβάνονται η απαρέσκεια των πολιτών, οι

εμφύλιες ταραχές και οι επαναστάσεις μέσα στη πόλη8.

Για τις οποίες επαναστάσεις ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του θα πει ότι

πρέπει να μελετηθούν αφενός μεν οι ψυχικές καταστάσεις αυτών που προσφεύ-

γουν σ’αυτές, αφετέρου δε οι λόγοι και οι σκοποί των επαναστάσεων και τέλος

οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες γίνεται η έναρξη των ταραχών και των εμ-

φύλιων στάσεων .

Ως γενική αιτία των επαναστάσεων ο Αριστοτέλης θεωρεί την άδικη ανι-

σότητα του πλούτου και των πολιτικών τιμών, η οποία εγείρει διχόνοια με-

ταξύ των πολιτών και τον πόθο προς απόκτηση αυτών που αδίκως στερούνται

αυτών των αγαθών.

Και ως άλλες αιτίες, δεύτερες και τρίτες θεωρεί την αλαζονία, τον φόβο,

την υπεροχή, την περιφρόνηση, τη δυσανάλογη αύξηση ενός κόμματος και

υπό άλλη άποψη ως αιτίες επίσης μπορούν να θεωρηθούν η κολακεία των πο-

λιτευομένων για να καταλάβουν αξιώματα, η αμέλεια και η ανομοιογένεια των

πολιτών, ως και άλλες ασήμαντες αιτίες.

Kαι θα συνεχίσει λέγοντας ο Αριστοτέλης, ότι όπως γνωρίζουμε τα αίτια

των επαναστάσεων και των εμφυλίων ταραχών πρέπει να γνωρίζουμε και τα

μέσα, ώστε να προλαμβάνονται αυτές.

Ως πρώτο μέσο πρόληψης και σωτηρίας και υπεράνω όλων των άλλων θε-

ωρεί τη συνεχή επαγρύπνηση της πολιτείας ώστε κανένας να μη παρανομεί,

έστω και για τα ελάχιστα.

Επί πλέον η πολιτεία πρέπει να έχει εξίσου σπουδαία φροντίδα και επα-

γρύπνηση ώστε να μην αυξηθεί κανενός η δύναμη (πολιτική και οικονομική)

δυσανάλογα.

Προ παντός οι νόμοι πρέπει να ρυθμίζουν αυτά τα πράγματα έτσι ώστε κα-
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νένας να μη δύναται ν’αποκτήσει υπεροχή κατά δύναμη σε κομματικούς φίλους

ή σε πλούτο, διότι υπάρχει ο κίνδυνος ένα ισχυρό δημοκρατικό κόμμα να με-

τατραπεί, κατά την άποψη επίσης του Αριστοτέλη στα «Πολιτικά» σε «τυ-

ραννία των πολλών», ο δε υπερβολικός πλούτος να αιχμαλωτίσει αυτή την

ίδια τη δημοκρατία.9

Και όλα αυτά περί επαναστάσεων ο Αριστοτέλης, διότι επιδίωξή του ήταν

– όπως και του Πλάτωνα – η άριστη πολιτεία, καθόσον και οι δύο επιθυμούσαν

την εύρυθμη και εύνομη λειτουργία της πολιτείας, μακριά από βίαιες καταστά-

σεις και αυτά διότι γνώριζαν τις εντάσεις των ψυχολογικών καταστάσεων που

δημιουργούσαν στους πολίτες οι άδικες ανισότητες.

Αλλά και οι απόψεις των σύγχρονων στοχαστών περί επαναστάσεων και

μεταρρυθμίσεων δεν διαφέρουν και πολύ των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.

Λέγεται μάλιστα, ότι η συμπεριφορά των κοινωνιών ρυθμίζεται με δύο τρό-

πους, αφενός με τη βία και αφετέρου με τη καθιέρωση αξιών και κανόνων.

Μάλιστα τόσον ο Simmel, όσον και ο Freud σ’επιστολή του προς τον Ein-

stein, είχαν αναγνωρίσει ότι υπάρχει καταστρεπτικό ή μαχητικό ένστικτο

στην ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι ώστε ο Comte και ο Spencer να θεωρούν τον

πόλεμο σημαντικό παράγοντα εξέλιξης της κοινωνίας.

Ο δε C.Brinton θεωρούσε ευνοϊκές για επανάσταση συνθήκες την οικο-

νομική ανισότητα της κοινωνίας, τους οξείς ταξικούς ανταγωνισμούς, την

ανικανότητα του διοικητικού μηχανισμού, την ύπαρξη μίας πολιτικά ανίκα-

νης ιθύνουσας τάξης και την εγκατάλειψη της άρχουσας τάξης από τους δια-

νοουμένους.

Αλλά εάν αυτοί οι παράγοντες υπαγορεύουν βία, έχει παρατηρηθεί ότι και

αυτές οι ίδιες οι αξίες και οι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς δημιουργούν

συγκρούσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, όταν η μία ομάδα επιδιώκει επί

της άλλης να επιβάλλει τις δικές της αξίες και κανόνες (δόγματα, κόμματα,

ιδεολογίες κλπ).

Και να σημειωθεί ότι σ’ένα ευρύτερο πλαίσιο χώρου και χρόνου οι αξίες

και οι κανόνες αποτελούν μία προσωρινή κοινωνική ισορροπία και είναι επι-

δεκτικές σε διαρκή εξέλιξη (δίκαιο, έθιμο, ηθική, κοινή γνώμη κλπ).

Ετσι οι κοινωνιολόγοι κατέληξαν να δεχθούν ότι και οι κοινωνικές εξελί-

ξεις αποτελούν ανάλογο προς τις βιολογικές εξελίξεις φαινόμενο.

Γι αυτό το, λόγο θεωρούν αιτία κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης όταν

«τα μυαλά των ανθρώπων έχουν εξελιχθεί πιο μπροστά από τους θεσμούς»,

ανάγκη προς την οποία πρέπει να προσαρμόζονται οι θεσμοί.

Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι οι κοινωνικές εξελίξεις έχουν ως

αφορμή τις ανισότητες που υπάρχουν ως προς διάφορες κατευθύνσεις της αν-
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θρώπινης δραστηριότητας (πολιτική, οικονομική, ηθική, πνευματική κλπ).

Οι εξελίξεις αυτές κατ’άλλους θεωρητικούς διαγράφονται κατ’ευθείαν

γραμμή και κατ’άλλους ανακυκλώνονται10.

Απ’ όσα εκτέθηκαν μέχρι τώρα, άνετα βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι κοι-

νωνικές, οι οικονομικές ή οι άλλες ανισότητες δύνανται ν’αποτελέσουν την

αφορμή για μια ειρηνική μεταρρύθμιση και όχι να καταγραφούν ως αιτίες επα-

ναστάσεων και εμφυλίων ταραχών και συγκρούσεων ή ακόμα και απαρέσκειας

των πολιτών..

Εναπόκειται στην οξυδέρκεια των ηγετών να προλάβουν το κακό…!

Αξίζει επομένως να γίνει μία ανατομία της τεχνικής για την εφαρμογή μίας

θεσμικής τέτοιας μεταρρύθμισης.

Κατ’αρχάς, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση έχει ως αντικείμενά της τη δομή

και τη λειτουργία ενός συστήματος (κοινωνικού, πολιτικού κλπ) και εκφράζεται

με τη τάση για ισότητα και η οποία βεβαίως συνεπάγεται :

• Τη συμμετοχή των πολιτών στη πολιτεία (χρησιμοποιούνται οι όροι πο-

λίτες αντί λαού και πολιτεία αντί εξουσίας).

• Τον οικουμενικό χαρακτήρα των νόμων.

• Την αξιολόγηση των προσώπων στις δημόσιες λειτουργίες (οι άριστοι

δημόσιοι λειτουργοί)11.

Ο καλύτερος τρόπος προς επιτυχία των παραπάνω συνθηκών για μια φιλε-

λεύθερη δημοκρατική πολιτεία, ασφαλώς είναι ο διάλογος, με ανταλλαγή προ-

τάσεων και αιτημάτων, με διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς, εφόσον

βέβαια και οι δύο πλευρές των διαλεγομένων αναγνωρίζουν δικαιώματα και

υποχρεώσεις καλή τη πίστει, ώστε, όπως λέγει και ο Πλάτων στη «Πολιτεία»

του, να μη καταλήξει ο διάλογος σε ασυμφωνία, που είναι δείγμα των «αφρό-

νων».

Ενώ ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του για τη θετική κατάληξη ενός δια-

λόγου θα υποστηρίξει ότι οι διαλεγόμενοι έρχονται στη θέση της ορθότερης

γνώμης ή κάπου στο μέσον των προτάσεων και των αιτημάτων, ώστε ο διά-

λογος ν’αποβεί αποτελεσματικός.

Η καλύτερη δοκιμασία μιάς ιδέας είναι ο ελεύθερος διάλογος.

O διάλογος σε κυβερνητικό επίπεδο συνεπάγεται ότι μία φιλελεύθερη κυ-

βέρνηση συνδιαλέγεται με τους πολίτες και ταυτοχρόνως σέβεται την αντι-

πολίτευση.

Η δε αντιπολίτευση ενεργεί εντός ορισμένων πολιτικών ορίων, έτσι ώστε

να μην αποτελέσει ανατρεπτική δύναμη.

Επίσης η συνεχής παραμονή ενός κόμματος στην κυβέρνηση δημιουργεί

συνθήκες αλαζονείας στο κυβερνών κόμμα και παύει να θεωρεί την αντιπολί-



320

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

τευση ως αναγκαίο συμπλήρωμά της.

Αυτή όμως η διαλεκτικότητα της φιλελεύθερης κυβέρνησης με την αντιπο-

λίτευση και τους πολίτες ρυθμίζεται και παγιώνεται επί πλέον με νόμους και

συνταγματικούς θεσμούς.

Απαιτεί δε μία κοινωνία με ανεπτυγμένη αίσθηση της ενότητάς της, με

ενδιαφέρον για τα κοινά θέματα, με μορφωμένο γενικά πληθυσμό και προφα-

νώς μ’ένα βαθμό πείρας για την εφαρμογή των απαιτουμένων θεσμών12.

Απ’όσα αναφέρθηκαν διαπιστώνεται ότι οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις

είναι ιστορικά αναγκαίες, υπαγορεύονται δε από την κοινωνική ανισότητα και

αποβλέπουν στην πρόληψη των ανισοτήτων και στην αποκατάσταση της κοι-

νωνικής ισορροπίας, ως επί το πλείστον με τη μορφή του ελεύθερου διαλόγου

και της ελεύθερης επιλογής.

Στη συνέχεια της διαλεκτικής τέχνης των μεταρρυθμίσεων, τίθεται θέμα

εάν οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα ή βαθ-

μιαίως.

Ο Νίκολα Μακιαβέλι στον «Ηγεμόνα» του - συμφωνεί με την άποψη του

Πλάτωνα περί αυτού – θέλει τις αλλαγές να γίνονται όσο το δυνατόν γρηγο-

ρότερα,  ώστε οι τυχόν αντιδράσεις (λόγω ψυχολογικού και συμφεροντολογι-

κού κατεστημένου) ν’ αντιμετωπίζονται αμέσως και κατ’ αυτόν τον τρόπο να

παρέχεται περισσότερος χρόνος για την προσαρμογή της μεταρρύθμισης.

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται βαθ-

μιαίως, ώστε ν’αφομοιώνονται από τους πολίτες και να δίδεται η δυνατότητα

αναπροσαρμογής της πολιτείας και ν’αποφεύγονται έτσι οι κοινωνικές αντι-

δράσεις και αναταραχές.

Τεχνική με την οποία συντάσσεται και ο επικριτής του Πλάτωνα σύγχρονος

φιλόσοφος Κάρλ Πόπερ, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι η δημοκρατία δια-

θέτει τους μηχανισμούς του θεσμικού ελέγχου και είναι εντελώς λάθος να κα-

τηγορούμε τη δημοκρατία για τις πολιτικές ατέλειες της πολιτείας

(αποφεύγεται ο όρος κράτος).

Θα ‘πρεπε να κατηγορούμε τους εαυτούς μας, διότι σε ‘μας τους πολίτες

εναπόκειται να βελτιώσουμε τα πράγματα.

Οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν μπορούν ν’αυτοβελτιωθούν χωρίς την παρέμ-

βαση των προσώπων.

Η δημοκρατία παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση των πολι-

τικών  θεσμών,  την οποία μεταρρύθμιση ο Κάρλ Πόπερ θέλει  «βήμα προς

βήμα» και όχι βέβαια υπό τη μορφή της κοινωνικής αναδόμησης, όπως αυτές

του Πλάτωνα και του Μάρξ, των οποίων τις πρακτικές συνέπειες, λόγω ελλιπών

εμπειριών, είναι δύσκολο να υπολογισθούν13.
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Τελικά η οποιουδήποτε ρυθμού μεταρρύθμιση ενδείκνυται όπως αυτή

ακολουθήσει την εξής διαδικασία :

•Κατ’αρχάς διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, τα οποία μέρη

ασφαλώς διαπνέονται από αμοιβαίο ενδιαφέρον και πίστη για τη μεταρρύθ-

μιση.

•Κατά δεύτερο λόγο να υπάρχει πρόταση υποκατάστατης λύσης ενός με-

ταρρυθμιζόμενου θέματος.

•Τρίτο να εγκατασταθεί, να λειτουργήσει και να παγιωθεί η νέα μεταρ-

ρύθμιση.

•Ολες δε οι διαδικασίες απαιτούν συνεχή έλεγχο, καθόσον προκύπτουν

παρεμβάσεις για διορθώσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν ανάγκη ψυχολογικής υπο-

στήριξης προς αποδοχή της νέας μεταρρύθμισης.

5.   Συμπέρασμα

Γενικά κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί ένα σοφό και τολμηρό ηγέτη και πο-

λίτες που να κατανοούν την ανάγκη αυτής και ν’αγαπούν την ευημερία τους,

ώστε με νόμο η μεταρρύθμιση να εγκαθίσταται στη κοινωνία.

6.    Επίλογος

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις εξασφαλίζουν τη

συνεχή ροή κάθε κοινωνίας προς τη πρόοδο και την εξέλιξη, εκσυγχρονίζουν

και δυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς της πολιτείας και προλαμβάνουν

εμφύλιες ταραχές και στάσεις όταν συμβαίνουν με κοινωνική συμμετοχή.

Εξ όλων αυτών καταδεικνύεται η αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων, για

την οποία επίσης τόσο γλαφυρά ο Πλάτων κλείνει τον λόγο του στους «Νό-

μους» μετά την ίδρυση της πόλης που έφτιαξε μέσω αυτών, δηλαδή των

«Νόμων» :

Αφού παρομοιάζει τη πολιτεία και τους θεσμούς της με ζωγραφικό πίνακα

που ήταν ο καλύτερος δυνατόν να γίνει από κάποιο ζωγράφο, ο οποίος όμως

πρέπει ν’αφήνει διάδοχό του, ώστε ν’αποκαθιστά τις φθορές του, αλλά και να

τον συμπληρώνει.
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Σημειώσεις – Σχόλια

1.Γεώργιος Κ. Βλάχος. Εισαγωγή στις Πολιτικές Θεωρίες των Νεωτέρων Χρόνων.  Τεύχη – Τόμοι

Ι-ΙΙ. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα 1978-1979.

Γεώργιος Κ. Βλάχος. Πολιτική. Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ. Αθήνα 1977-1978-1981.

2. Πλάτων. Πολιτικός Παράγραφος 292d-293e, 293e-295b, 295c-e, 296a-297c,297d-300c. Επιμέλεια

Ευάγγελος Παπανούτσος. Μετάφραση - Σχόλια Ηλίας Λάγιο - Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος.

3. Πλάτων. Πολιτεία. Παραγράφος. 338e, 445e, 452c, 473d-e,474b-c,493e-497a. Μετάφραση - Σχόλια

Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα 1963.

4.Κάρλ Πόππερ. Η Ανοικτή Κοινωνία και οι Εχθροί της. Μετάφραση Ειρήνη Παπαδάκη. Τόμοι Ι-

ΙΙ. Εκδόσεις Δωδώνη. Αθήνα 1980-1982.

Επικριτικές απόψεις για τον Πλάτωνα κρίνονται περιορισμένης ερευνητικής ακτίνας και δεν αφο-

ρούν ολόκληρο το έργο του.

5. Πλάτων. Νόμοι. Παράγραφος, 709c-711d, 711c,715d,769c-e,770b. Πρόλογος Κ.Δ. Γεωργούλης.

Μετάφραση - Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος Αθήνα 1975.

6. Πλάτων Επιστολές Παράγραφος 332d-356a, 354b,354c Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Αθη-

νών.

7.Ε.Α. Taylor. Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του. Μετάφραση Ιορδάνης Αρζόγλου. Εκδόσεις

Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

8.Βλέπετε επί πλέον για τις μεταρρυθμιστικές απόψεις του Πλάτωνα και στον επίλογο αυτής της

εργασίας.

9. Αριστοτέλης Πολιτικά - Παράγραφος 1302a/25, 1302a/30 -1302b, 1307b/30-35,1308b/10-15. Με-

τάφραση - Σχόλια Νικόλαος Παρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1975

10.T.B. Bottomore. Κοινωνιολογία. Σελίδες 249-251, 252, 257, 259, 261, 315-325, 325-330. Μετά-

φραση-Επιμέλεια Δ.Γ. Τσαούσης. Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα

11.G.R. Schartzenberg. Πολιτική Κοινωνιολογία. Τόμος Ι-ΙΙ. Μετάφραση Δημήτρης Γιαννόπουλος-

Βαρβάρα Κολιοπούλου. Επιμέλεια Αριστόβουλος Μάνεσης. Εκδόσεις Παρατηρητής. Αθήνα.

12.G.H. Sabine. Ιστορία των Πολιτικών Επιστημών. Μετάφραση Μάνθος Κρίσπης. Εκδόσεις Ατ-

λαντίς. Αθήνα 1961.

13.Παραπομπή ως «2» σημείωση. Αδικη η κριτική του ως προς τον Πλάτωνα για ολική αναδόμηση

της Πολιτείας.



323

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

Η Απόφαση

1.      Γενικά

Η απόφαση είναι η κορυφαία πράξη που χαρακτηρίζει τη φυσιογνωμία

οιουδήποτε ηγέτη.

Το ήθος, η παιδεία και η αγωγή, οι αρετές και οι αρχές του ηγέτη μορ-

φοποιούνται και παίρνουν υπαρξιακή πλέον οντότητα με την απόφασή του.

Η απόφαση του ηγέτη είναι το καταστάλαγμα όλων των διανοητικών επε-

ξεργασιών των παραγόντων που επηρεάζουν αυτή και των οποίων τις διαστά-

σεις ο ηγέτης ερευνά και μελετά πριν καταλήξει στην απόφασή του, η οποία

πρέπει να είναι υπεύθυνη και συνεπής.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η απόφαση του ηγέτη σε κρίσιμες καταστάσεις,

όπως αυτές των μεταρρυθμίσεων, διότι σ’αυτές τις περιπτώσεις ο κυβερνήτης

χαράζει νέα πορεία και επομένως η απόφασή του πρέπει να είναι σκόπιμη, εύ-

στοχη και στον καιρό της δυνατή.

2.      Οι Πλατωνικές Σκέψεις

Αλλά ας δούμε τι λέει ο Πλάτωνας για την τέχνη της απόφασης, όπως

συμπεραίνεται από σκέψεις του ιδίου σε διάφορα κείμενά του:

α.      Εκτίμηση Παραγόντων

Στον «Φαίδωνα» ομιλεί για την αρμονία, η οποία είναι σύνθεση των στοι-

χείων της, έτσι και η απόφαση είναι μία αρμονική σύνθεση των παραγόντων

της προς ένα σκοπό.¹

Οι παράγοντες, όμως, αυτοί που θα συνθέσουν την τελική απόφαση προ-

κύπτουν από εμπεριστατωμένη έρευνα η οποία ιδιαίτερα τονίζεται στο «Σοφι-

στή», προκειμένου να προσδιοριστεί η ουσία του όντος, δηλαδή έρευνα επί της

ουσίας των πραγμάτων.

Ερευνα, όμως, επί της ουσίας επιδέχονται μόνο τα πράγματα που υπάρ-
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χουν και επομένως, η απόφαση του ηγέτη πρέπει να βασίζεται επί των υπαρ-

κτών και όχι επί ανυπάρκτων -μη όντων- πραγμάτων, από τα οποία, όπως το-

νίζεται επίσης στον «Σοφιστή», πρέπει να είναι μακράν ο νούς του ηγέτη, διότι

τότε η απόφαση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, αλλά και καταστροφές δύ-

ναται να επιφέρει.

Επίσης στον «Σοφιστή», ο Πλάτωνας τονίζει την αξία της αρχής της έρευ-

νας κι εδώ στη διαδικασία της απόφασης πρωταρχική σημασία έχει ο σχεδια-

σμός της έρευνας για τη συγκέντρωση πληροφοριών επί των παραγόντων που

επηρεάζουν την απόφαση.

Συνεχίζοντας  να εκθέτει τις σκέψεις του θα πει ότι για πολλά πράγματα

πρέπει να σκεφθούμε, αλλά τώρα πρέπει να μελετήσουμε το πιο μεγάλο και

πρωταρχικό παράγοντα για να ληφθεί η ορθή απόφαση, διότι στη μελέτη και

στην ανάλυση των παραγόντων υπάρχει ιεράρχηση προτεραιότητας και σημαν-

τικότητας και ο ηγέτης πρέπει να έχει την ικανότητα να διακρίνει αυτή, ώστε

να μη παρασυρθεί στην απόφασή του από το πλήθος των άλλων δευτερευόντων

και τριτευόντων παραγόντων.

Η επιλογή του «αρχηγικού» παράγοντα, στον οποίο ο ηγέτης θα στηρί-

ξει την απόφασή του απαιτεί οξυδέρκεια και ευρύτητα διάνοιας, απαιτεί ένα

νου στρατηγικό και τακτικό ταυτοχρόνως, ώστε να μπορεί να ξεχωρίζει τα

μεγάλα από τα μικρά.²

Τις παραπάνω σκέψεις του ο Πλάτων θα συμπληρώσει με αυτές στον «Τί-

μαιο», τονίζοντας την αξία του θεμελιώδους και του βασικού παράγοντα στην

απόφαση, ο οποίος υπάρχει αξιωματικά χωρίς «γέννηση», δηλαδή χωρίς προ-

ηγούμενη άλλη αξία.

Συνεχίζοντας με το διαχωρισμό των στοιχείων σε μόνιμα και μεταβλητά

ως και με τον προσδιορισμό των αιτίων που μεταβάλλουν τα μεταβλητά στοι-

χεία, προκειμένου εκ των προτέρων να γνωρίζει εάν το συμπέρασμά του θα

είναι μόνιμο ή μεταβλητό.

Αλλά και από τα άπειρα πληροφοριακά στοιχεία που παρουσιάζονται

στην έρευνα, πρέπει να επιλέγονται τα άριστα για την ορθή απόφαση³.

Όλη, όμως, αυτή η διαδικασία της έρευνας και της συλλογής πληροφο-

ριών και της ανάλυσής τους προς σύγκριση και ερμηνεία μεταξύ τους προς

εξαγωγή συμπεράσματος και λήψη της απόφασης, απαιτεί τάξη και σειρά

προτεραιότητας, ώστε όλοι οι παράγοντες να εξετασθούν και να έχουν το λόγο

τους, όπως λέει ο Πλάτων στον «Ευθύδημο» 4.

Η τάξη και η σειρά αυτή είναι επαινετή και η απόφαση θα επιτύχει το

σκοπό της όταν, όπως λέγεται στον «Πολιτικό», είναι συγχρόνως και αντιστρε-

πτή, δηλαδή εάν αρχίζοντας από το τέλος φθάνουμε στην αρχή, όπως ακριβώς
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συμβαίνει στην υφαντική τέχνη, που ξηλώνοντας το ύφασμα φθάνουμε στην

αρχή της ύφανσης 5.

Ενώ στους «Νόμους» διατυπώνεται ότι οι αποφάσεις του ηγέτη πρέπει

να είναι εντός του συνολικού έργου της πολιτείας, αφού λαμβάνονται υπ’ όψη

οι προτάσεις απ’ όλες τις αρχές και τις διοικήσεις της πόλης 6.

Αλλά οι αποφάσεις του ηγέτη δεν αφορούν μόνο το «τώρα», έχουν και

μελλοντική προοπτική, η οποία βεβαίως προκύπτει από τη μελέτη και την ανά-

λυση των δεδομένων του «τώρα».

Αυτή την επιστήμη της μελλοντολογίας ο Πλάτων στο «Λάχη» αποδίδει

ότι ταιριάζει κάλλιστα στη στρατηγική, διότι τα έργα του πολέμου απαιτούν

να προβλέπουν τα άλλα και εκείνα που πρόκειται να συμβούν.

Θέτει μάλιστα τη στρατηγική ανώτερη της μαντικής, γιατί γνωρίζει καλύ-

τερα τα πράγματα του πολέμου και όσα γίνονται και όσα θα γίνουν 7.

β. Η Διοικητική Οργάνωση

Κατά την εξέταση, όμως, των παραγόντων για ορθή απόφαση, σημαντικό

ρόλο παίζει αυτή η ίδια η προσωπικότητα των ηγετών, αλλά και των συμβούλων

τους και αυτοί οι παράγοντες φαίνονται καθαρά από τις οδηγίες που δίνει ο

Σωκράτης στο νεαρό Αλκιβιάδη, που ήθελε να γίνει αρχηγός στην πόλη.

Ο αρχηγός δεν αποβλέπει μόνο πως θα γίνει καλύτερος στη διοίκηση

από τους ναύτες και τους στρατιώτες που θα συναγωνισθεί μαζί τους, αλλά

πως θα γίνει καλύτερος με παιδεία και δοκιμασίες από τους αντιπάλους του

αρχηγούς και για να γίνει καλύτερος από τους αντιπάλους αρχηγούς, πρέπει

να συγκεντρώνει πληροφορίες και τουλάχιστον να εξασκείται σύμφωνα με το

παράδειγμα εκείνων.

Από την παραπάνω περικοπή, πέραν των άλλων συμπερασμάτων, προ-

κύπτει και αυτό σχετικά με την αξία των επιτελών-συμβούλων του ηγέτη, οι

οποίοι για να είναι επωφελείς οι εισηγήσεις τους πρέπει να έχουν τα ίδια με

τον ηγέτη προσόντα, δηλαδή να είναι ελεύθεροι στο φρόνημα, σώφρονες στην

εισήγηση, χρηστοί στο ήθος και ανδρείοι στις πράξεις τους.

Άλλος παράγοντας πέραν της προσωπικότητας που εξετάζεται στον «Αλ-

κιβιάδη Α» για την ορθή απόφαση για πόλεμο είναι ο χρυσός και ο άργυρος

και γενικά ο πλούτος των αντιπάλων, δηλαδή αυτός ο παράγοντας που σήμερα

λέγεται «οικονομική δύναμη της αντίπαλης χώρας»8.

Είναι γεγονός ότι η οικονομική αυτοτέλεια ή εξάρτηση επηρεάζει σημαν-

τικά την ισχύ και τη λειτουργία μίας πολιτείας, τόσο κατά την ειρήνη, όσο και

την απόφαση για πόλεμο, τη διάρκεια και το αποτέλεσμα αυτού.

Όταν μία χώρα έχει δικές της πηγές παραγωγής πλούτου και αγαθών,
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είναι οικονομικά αυτοδύναμη και αυτάρκης, αποκτά και πολεμική ισχύ, με

αποτέλεσμα η ίδια να ρυθμίζει την τύχη της, αλλά και την τύχη των άλλων

εξαρτημένων από αυτή.

Πάντα με τις σκέψεις του Πλάτωνα για την ορθή απόφαση συνεχίζεται η

κατάθεση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα αυτής,

και οι οποίοι παράγοντες έχουν σχέση με την οργάνωση και τη διοίκηση της

πόλης.

Λέγεται, λοιπόν, στους «Νόμους», ότι για τη διοίκηση της πόλης πρέπει

να προσλαμβάνονται αυτοί που χρειάζονται και αφού πρώτα μελετήσουν και

σπουδάσουν αυτά που αφορούν τη διοίκηση αυτής.

Πριν, όμως, από το διορισμό των κατάλληλων προσώπων στη δημόσια

διοίκηση, ο νομοθέτης πρέπει να προβλέπει και να ορίζει τις αναγκαίες αρχές

και με ποιο τρόπο πρέπει να διοικούνται9.

Ώστε για να είναι αποτελεσματική η απόφαση του ηγέτη χρειάζεται την

κατάλληλη οργάνωση, η οποία δεν πρέπει να είναι ούτε ελλιπής, ούτε πλεονά-

ζουσα, αλλά η αναγκαία, προκειμένου η απόφαση να φθάνει έγκαιρα και κα-

θαρή στους πολίτες για πράξη.

Γενικά όσο απλούστερη είναι μία διοικητική οργάνωση, τόσο πληρέστερη

και αποτελεσματικότερη είναι.

Απεναντίας όσο πιο πολύπλοκη, τόσο περισσότερο αλλοιώνεται η από-

φαση του ηγέτη μέσα στα «γρανάζια» του διοικητικού συστήματος, με τελικό

κίνδυνο να μη διοικεί η προσωπικότητα του ηγέτη, αλλά το σύστημα το οποίο

απορροφά το πρόσωπο.

Επίσης, η απόφαση του ηγέτη θα είναι στον «αέρα», εάν δεν έχει αντα-

πόκριση σε χώρα και πολίτες και δε λαμβάνεται στον κατάλληλο χρόνο, όπως

πάλι από τον Πλάτωνα λέγεται γι’ αυτά.

Προσδιορίζοντας αυτά τα στοιχεία στον «Κριτία» για την πολιτεία της

Ατλαντίδας, ότι ο ιδρυτής της έδωσε σε κάθε άρχοντα να διοικεί πολλούς αν-

θρώπους και επιπλέον να έχει μεγάλη έκταση από τη χώρα, η οποία ήταν χω-

ρισμένη σε κλήρους με καθορισμένο αριθμό πολεμιστών κάθε περιοχής, η

οποία καθόριζε και τον αρχηγό της.

Η οργάνωση της πολιτείας της Ατλαντίδας δεν περιοριζόταν στην κυβέρ-

νηση και στους περιφερειάρχες, αλλά επεκτεινόταν σε επαρχίες και πόλεις,

στους αρχηγούς των οποίων και κλήρος είχε διανεμηθεί, ώστε να έχουν διοι-

κητική και οικονομική αυτάρκεια10.

Το μεγαλείο της πολιτείας της Ατλαντίδας δηλώνεται καθαρά στον «Τί-

μαιο»:

Στη νήσο της Ατλαντίδας, οι άρχοντες είχαν σχηματίσει μεγάλη και θαυ-
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μαστή πολιτεία, η οποία εξουσίαζε τη νήσο και πολλά άλλα νησιά και μέρη της

ηπείρου.

Επιπλέον αυτών, εξουσίαζαν ακόμα από τη Λιβύη μέχρι την Αίγυπτο και

από την Ευρώπη μέχρι την Τυρρηνία.

Αξιόλογες οι πληροφορίες που δίνει ο Πλάτων για το χώρο, αλλά και για

την απλή οργάνωση της πολιτείας, η οποία χαρακτηρίζεται για την αυτονομία

της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα η πολιτεία της Ατλαντίδας να γίνει

μεγάλη και θαυμαστή11.

Σημαντικός παράγοντας, επίσης, για την αποτελεσματικότητα της από-

φασης είναι ο χρόνος, γι’ αυτό και πρέπει να λαμβάνεται σε τέτοιο χρόνο, ώστε

να είναι έγκαιρη.

Αλλά επειδή δεν υπάρχει γεγονός, χωρίς να συνοδεύεται από το χρόνο,

ο οποίος προσδιορίζει και τη μεταβολή –όπως λέγει ο Αριστοτέλης–  γι’ αυτό

ο χρόνος μετράται και ως διάρκεια της μεταρρύθμισης ή οποιασδήποτε άλλης

δραστηριότητας.

Γι’ αυτό και ο Πλάτων στους «Νόμους», αφού αναφέρεται ότι οι μέτοικοι

αναζωογονούν την πόλη, στη συνέχεια λέει ότι για την προσαρμογή και την

αφομοίωση αυτών πρωτεύοντα ρόλο έχει ο χρόνος, ώστε οι μέτοικοι να αι-

σθανθούν φίλοι με τους άλλους πολίτες της πόλης.

γ. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

Τέλος ο Πλάτων για την απόφαση που λαμβάνεται από τον ηγέτη, για την

ορθότητα και την αποτελεσματικότητα αυτής, χρησιμοποιεί ως ασφαλιστικές

δικλείδες το νου του ηγέτη, αλλά και την κριτική των άλλων.

Στους «Νόμους» και προκειμένου ν’ αποφευχθεί η καταστροφή από μία

απόφαση του άρχοντα, που πάρθηκε από τη «δόξα» ή το «νόμισμα» της σκέψης

του, λέει ότι υπεράνω όλων ηγεμόνας είναι ο νους, διότι ο νους ηγεμονεύει της

κυβερνητικής, της ιατρικής και της στρατηγικής επιστήμης 12.

Διότι η έλλειψη φρόνησης από τον ηγέτη, οδηγεί αυτόν σε μιμητικές ολέ-

θριες πράξεις για τον ίδιο και για τους άλλους, για τις οποίες δεν θα υπήρχε

τρόπος να διακρίνουμε από που αρχίζει τη μίμηση ο μιμούμενος13.

Και διότι ακόμα ο φρόνιμος άνθρωπος, καθώς λέγουν οι σοφότεροί μας

– λέει ο Πλάτων στο «Φαίδρο» - δεν πρέπει να καταγίνεται για ν’ αρέσει στους

ομοδούλους του, αλλά σ’ αγαθούς άρχοντες, που προέρχονται από αγαθούς

ανθρώπους 14.

Συνολικά μπορεί να λεχθεί ότι ο ηγέτης αποφασίζει με βάση την αλήθεια

για το καλό και το δίκαιο της πόλης, χωρίς να κολακεύει το πλήθος, ενδιαφε-

ρόμενος μόνον για τη γνώμη των ειδημόνων και αγαθών συμπολιτών του.
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Με αυτές τις σκέψεις, περί της γνώμης των επαϊόντων αγαθών ανθρώ-

πων, ο Πλάτων θέτει την απόφαση του ηγέτη υπό τον έλεγχο της κριτικής

και αυτό διότι κατ’ αυτό τον τρόπο μειώνεται ή ελαχιστοποιείται ακόμα πε-

ρισσότερο η απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης και επομένως η απόφαση

γίνεται πιο πραγματική.

Μ’ αυτό το πνεύμα ο Πλάτων στον «Πολιτικό» θέτει το ερώτημα εάν η

διοικητική τέχνη ανήκει στην κριτική, όπως συμβαίνει στο θεατή ή περισσότερο

στην επιτακτική τέχνη, που αρμόζει στον κυβερνήτη.

Πρόκειται για δύο όψεις μιας και της αυτής τέχνης, που ανάγονται στην

απόφαση του ηγέτη.

Η μία όψη είναι έκδοση της απόφασης κατόπιν έρευνας και μελέτης όλων

των δυνατών παραγόντων, όπως είδαμε.

Η άλλη όψη είναι η κριτική της απόφασης στην πράξη, δηλαδή εάν εφαρ-

μόζονται τα πράγματα, όπως αποφασίσθηκαν ή χρειάζονται διορθωτικές επεμ-

βάσεις για την επιτυχία του τεθέντος σκοπού.

Η κριτική ακόμα έχει και τη μορφή της λογοδοσίας των αρχηγών κατά

τη διάρκεια της θητείας τους, γι’ αυτό και ο Πλάτων τους πολιτικούς άρχοντες

στον «Πολιτικό» θέτει να λογοδοτούν ενώπιον δικαστηρίων κατόπιν καταγγε-

λίας των πολιτών 15.

Επίσης στον «Σοφιστή» τονίζεται η σπουδαιότητα της αμφισβήτησης και

του κριτικού ελέγχου, θεωρώντας αυτούς μεγάλους καθαρμούς και ότι τον

έλεγχο δεν πρέπει ν’ αποφεύγει ούτε κι αν είναι μεγάλος βασιλιάς 16.

Επιπλέον, όμως, του ελέγχου των ηγεσιών απ’ευθείας με παραστάσεις

των πολιτών ή μέσω των δικαστικών αρχών ή θεσμικών οργάνων της βουλής,

υπάρχει και ο έλεγχος των προϊσταμένων αρχών.

Κάθε πολιτεία είναι ιεραρχικά κάθετα δομημένη, έτσι ώστε κάθε προ-

ϊσταμένη αρχή να λειτουργεί και επομένως να εποπτεύει σ’ ένα ευρύτερο πλαί-

σιο από κάθε άλλη περιορισμένης εμβέλειας δραστηριότητα.

Άρα ο μεγαλύτερης εμβέλειας ηγέτης έχει ευρύτερη γνώση του συνολικού

έργου και επομένως μπορεί να συντονίζει και να ελέγχει τις αποφάσεις για

τον αυτό σκοπό των μικρότερης εμβέλειας ηγεσιών.

Η κριτική αυτή δεν εκφράζει εχθρότητα, αλλά μεγάλη φιλία, διότι, όπως

λέει ο Πλάτων στη «Πολιτεία», ο σκύλος, ο πλέον πιστός φίλος γαβγίζει τον

κύριό του όταν κάνει αδικία17.

Αυτές οι επεμβάσεις είναι αναγκαίες, καθόσον από τον χρόνο έκδοσης

της απόφασης μέχρις ολοκλήρωσης του έργου είναι δυνατόν να συμβούν με-

ταβολές που δημιουργούν συνθήκες άλλης πρακτικής. 

Οπότε χρειάζεται επανεκτίμηση των νέων συνθηκών, διόρθωση της αρ-
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χικής απόφασης με τελική επιδίωξη την επιτυχία του τεθέντος σκοπού.

3.      Αριστοτελικές Σκέψεις

Αλλά, εάν όλες αυτές, περί απόφασης του ηγέτη, είναι σκέψεις ερμηνευ-

τικές του Πλάτωνα, αξίζει να δούμε και αυτές του Αριστοτέλη, ο οποίος υπήρξε

μαθητής του, οπότε πλέον η παράθεσή τους αποτελεί και μια μορφή ελέγχου

της ερμηνείας γι’ αυτό το θέμα των σε διάφορα Πλατωνικά έργα σχετικών από-

ψεων του δασκάλου του.

Προαίρεση ονομάζει ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια» την περιε-

σκεμμένη απόφαση, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζει την αρετή και εν γένει την

προσωπικότητα του ηγέτη περισσότερο απ’ αυτή την ίδια τη πράξη άλλωστε

και το όνομα προαίρεση υποδηλώνει αυτό το οποίο κανείς προτιμά περισσό-

τερο απ’ όλα.

Εξάλλου και η σκέψη μας στρέφεται σ’ ότι είναι δυνατόν ως επί το πλεί-

στον να πραγματοποιηθεί, χωρίς, όμως, να είναι απολύτως ασφαλής η πραγ-

ματοποίησή του, ως επίσης αποκλείεται το ακαθόριστο και το αδύνατο να

πραγματοποιηθεί.

Στις δε μεγάλες υποθέσεις, που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη δική μας

κρίση, χρησιμοποιούμε τους συμβούλους.

Αλλά πιο πάνω απ’ όλες τις σκέψεις για την ορθή απόφαση προέχει ο

καθορισμός του σκοπού̇ άπαξ και καθορίσθηκε ο σκοπός εξετάζεται πως και

με ποια μέσα θα καταστεί δυνατή η επιτυχία του σκοπού.

Κι αν τα μέσα είναι πολλά, μελετούνται ποια θα είναι εκείνα, με τα οποία

ο σκοπός θα επιτευχθεί.

Η δε έρευνα μελετά, επίσης, τους παράγοντες όλους, από τον πρωταρχικό

μέχρι τον τελευταίο, για την ορθή απόφαση.

Έτσι ερευνά και αναλύει τα πράγματα ο διανοούμενος ηγέτης, δηλώ-

νοντας τα αδύνατα και εφαρμόζοντας τα δυνατά να πραγματοποιηθούν.

Τελικά και πέραν από τις έρευνες και τις μελέτες των παραγόντων και

των μεθόδων, προκειμένου να ληφθεί η ορθή απόφαση, ο άνθρωπος είναι η

αρχή των πράξεων και, επομένως, το ανώτερο μέσο για την επιτυχία του σκο-

πού.

Επειδή δε ο σκοπός και οι σκέψεις γι αυτόν είναι αντικείμενο της ελεύ-

θερης βούλησης του ανθρώπου, επομένως και οι απορρέουσες πράξεις εκτε-

λούνται εκουσίως και μ’ ελεύθερη επιλογή.

Συνεπώς, από εμάς εξαρτάται να επιδιώκουμε να πράττουμε το ηθικό και

το αγαθό18.

Απ’ όσα περί προαίρεσης του Αριστοτέλη εκτέθηκαν, παρατηρείται ότι
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σε γενικές γραμμές ο μηχανισμός είναι παρόμοιος με αυτόν του Πλάτωνα, προ-

κειμένου να ληφθεί η ορθή απόφαση.

Αλλά δεν υπάρχει ομοιότητα μόνο ως προς τις Πλατωνικές σκέψεις,

έχουμε ομοιότητα και προς τη σύγχρονη μεθοδολογία, η οποία πρωταρχικά

προβλέπει την τοποθέτηση του σκοπού και στη συνέχεια ερευνούνται, μελε-

τούνται και αναλύονται τα μέσα, οι τρόποι και οι μέθοδοι για την επιτυχία

αυτού του σκοπού.

Μεθοδολογία με την οποία δουλεύει και επεξεργάζεται ολόκληρος μη-

χανισμός επιτελών και συμβούλων, προκειμένου μ’ ελεύθερη επιλογή ο ηγέτης

να πάρει την κατάλληλη απόφαση.

Μία ελάχιστη εικόνα επεξεργασίας της απόφασης δίδεται με τα παρατι-

θέμενα στο τέλος της εργασίας σχεδιαγράμματα.

4.      Συμπέρασμα

Απ’ όσα περί απόφασης του ηγέτη παρατέθηκαν, αποκαλύπτουν όχι μόνο

την επιστημονικότητα της μεθοδολογίας γι’ αυτήν, αλλά και την αναγκαιότητα

λήψης απόφασης πολύ περισσότερο για τον ηγέτη, αλλά και για κάθε πρόσωπο

όταν καλείται να πάρει απόφαση επί κάποιου θέματος.

Συνοψίζοντας επιγραμματικά όσα περί απόφασης αναφέρθηκαν, μπο-

ρούμε να πούμε ότι αυτή πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις για την επι-

τυχία της :

Να είναι σκόπιμη, έγκαιρη και δυνατή.

5.      Επίλογος

Με το Φιλοσοφικό αυτό σημείωμα αποδίδεται τιμή στη μνήμη του αξιο-

σέβαστου συναδέλφου, Στράτηγο κύριο Λάμπρο Σύρμο, του οποίου ο εκπαι-

δευτικός του λόγος περί ηγεσίας στη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων, το

έτος 1958, αντηχεί από τότε δυνατά στη συνείδησή μου και ο οποίος επιγραμ-

ματικά έλεγε :

«…Παίρνετε απόφαση, έστω κι αν αποδειχθεί λανθασμένη. Αναποφάσιστοι

μη παραμένετε…»
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Κύκλος Επεξεργασίας Αποφάσεων19

Σχήμα 1 : Ανάλογα με το όραμα, το σκοπό και τους στόχους προκύπτουν ερω-

τήματα συλλογής πληροφοριών απαραίτητων για το σκοπό.

Στο παρόν σχήμα παρίσταται ο συνεχής κύκλος επεξεργασίας του ερωτήματος

ή του αιτήματος, προκειμένου να βγει η απόφαση του πρακτέου, όπως ολοκλη-

ρώνεται η διαδικασία στα σχήματα 2, 3.

Στα τεταρτημόρια του κύκλου φαίνονται οι επί μέρους εργασίες για την αξιο-

ποίηση του ερωτήματος ή του αιτήματος.

ΟΡΑΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΕΡΓΟΝ

•Ερωτήματα 

•Αιτήματα

•Σχέδια Αναζήτησης

Σύνταξη Μελετών
•Αξιολογήσεις

•Συγκρίσεις

•Συμπεράσματα

•Προτάσεις

•Απόφαση

•Επίβλεψη

•Επανεκτίμηση

Εισροές
•Πηγές

•Πληροφορίες

•ΔεδομέναΗ
Γ
Ε
Τ
Η

Σ
Ε
Π

ΙΤ
Ε
Λ

Ε
ΙΟ

Ν



332

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

Διαδικασίες Λήψης Απόφασης Εντός του Επιτελείου 20

Σχήμα 2: Η διαδικασία εκμετάλλευσης των ληφθεισών πληροφοριών και η συ-

νεργασία για τη λήψη ορθής απόφασης μεταξύ ηγέτη και των συμβούλων στο

επιτελείο του, ώστε να εκπληρωθεί η αποστολή και ο τεθείς σκοπός.

Η διακεκομμένη γραμμή (α) δείχνει τις απ’ ευθείας αποφάσεις του ηγέτη σ’

έκτακτες καταστάσεις ανάγκης.

Η διακεκομμένη γραμμή (β) δείχνει τυχόν διορθώσεις κατά την κριτική και

τον έλεγχο της εφαρμογής της απόφασης πρίν της έκδοσής της.
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Γενική Αναπαράσταση Λήψης Απόφασης21

Σχήμα 3: Διασκευή Συστήματος Talkott Parsons, που καταδεικνύει τις συ-

νεχείς και ποικίλες επιδράσεις που δέχεται ο ηγέτης, προκειμένου να λάβει απο-

φάσεις σύμφωνα με το σκοπό και την αποστολή του.

Αναλυτικότερη επεξεργασία των εισρεουσών πληροφοριών. Φάνηκε στα

προηγούμενα σχεδιαγράμματα 1, 2.
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Υποστηρίξεις

Αποφάσεις

Πράξεις

Περιβάλλον

•Πολιτικό 

Σύστημα

•Ηγεσία

•Επιτελείον



334

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

Συντελεστικό Διάγραμμα της Απόφασης22

Σχήμα 4: Σχεδιάγραμμα Blake-Mouton καθορίζον το πλέγμα της απόφασης

του ηγέτη μεταξύ ενός οριζοντίου άξονα που εκφράζει την εκπλήρωση του σκο-

πού (καθήκον,  παραγωγικότητα, φιλελευθερισμός, πραγματικότητα, κλπ) και

ενός καθέτου που εκφράζει τον ανθρώπινο παράγοντα (ανθρωπισμός, λαϊκές

αντιδράσεις, κομματικό κόστος, σοσιαλισμός, θεωρία, κλπ).

Το τεταρτημόριο 1-1: Φτωχή ηγεσία ως προς την αμφότερους τους παράγον-

τες.

Το τεταρτημόριο 1-9: Φτωχή ηγεσία ως προς την αποτελεσματικότητα του

σκοπού, πλούσια ως προς λαϊκισμό, ανθρωπισμό.

Το τεταρτημόριο 9-1: Πλούσια ηγεσία στην αποτελεσματικότητα του σκοπού,

φτωχή στον ανθρώπινο παράγοντα.

Το τεταρτημόριο 9-5: Πλούσια ηγεσία στην επιτυχία του παραγωγικού σκο-

πού, μέτρια στον ανθρώπινο παράγοντα.

Το τεταρτημόριο 5-5: Το «μέτρον» των αρχαίων Ελλήνων.

Το τεταρτημόριο 9-9: Η ιδανική ηγεσία.

Το ανωτέρω σχεδιάγραμμα επιβεβαιώνει τις φιλοσοφικές απόψεις του Πλά-

τωνα στον «Πολιτικό», που παρομοιάζει την απόφαση του ηγέτη με την πλοκή

του «στημονιού» και του «υφαδιού» κατά την ύφανση ή και της διαλεκτικής πο-

λιτικής σύνθεσης κατά τον Theodor Adorno.
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Σημειώσεις - Σχόλια
1. Πλάτων Φαίδων Παράγραφος 93α. Μετάφραση - Σχόλια Κ.Θ. Αραπόπουλος. Εκδόσεις Πάπυ-

ρος, Αθήνα.

2. Πλάτων Σοφιστής Παράγραφος 218b, 237b, 242b, 243d. Μετάφραση - Σχόλια Δημήτριος Γλη-

νός. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα.

3. Πλάτων. Τίμαιος. Παράγραφος 28b, 54a Μετάφραση - Σχόλια Θ. Βλυζιώτης - Χ. Παπαναστα-

σίου. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος , Αθήνα.

4. Πλάτων - Ευθύδημος Παράγραφος 301e. Μετάφραση - Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχα-

ρόπουλος, Αθήνα.

5. Πλάτων Πολιτικός Παράγραφος 280b. Επιμέλεια Ευαγγέλος Παπανούτσος. Μετάφραση -

Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα

6. Πλάτων Νόμοι Παράγραφος 768d. Πρόλογος Κ.Δ Γεωργούλης. Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις

Πάπυρος Αθήνα 1975.

7. Πλάτων Λάχης Παράγραφος 198d-199a. Μετάφραση -Σχόλια Β.Τατάκης - Ηλίας Λάγιος. Εκ-

δόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα.

8. Πλάτων Αλκιβιάδης Α’ Παράγραφος 119d-e,123a-b. Μετάφραση- Σχόλια Ε.Κ Λιακάκος. Εκ-

δόσεις Ζαχαρόπουλος Αθήνα.

9. Πλάτων Νόμοι Παράγραφος 809c,957a. Πρόλογος Κ.Δ Γεωργούλης. Μετάφραση - Σχόλια

Κων/νος Φίλιππας Εκδόσεις Πάπυρος Αθήνα 1975

10. Πλάτων Κριτίας Παράγραφος 114α, 118b, 119a. Μετάφραση - Σχόλια Γ. Κορδάτος. Εκδόσεις

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα.

11. Πλάτων Τίμαιος Παράγραφος 25α, 25b. Μετάφραση- Σχόλια Θ. Βλυζιώτης - Χ. Παπαναστα-

σίου Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα.

12. Πλάτων Νόμοι Παράγραφος 850e,963a. Πρόλογος Κ.Δ. Γεωργούλης. Μετάφραση - Σχόλια

Κων/νος Φίλιππας, Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1975.

13. Πλάτων Κρατύλος Παράγραφος 424b Μετάφραση - Σχόλια Ηλίας Λάγιος Εκδόσεις Ζαχαρό-

πουλος, Αθήνα.

14. Πλάτων Φαίδρος Παράγραφος 274a. Μετάφραση- Σχόλια Στέφανος Χ. Παππάς. Εκδόσεις

Πάπυρος, Αθήνα.

15. Πλάτων Πολιτικός Παράγραφος. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος. Μετάφραση - Σχόλια

Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα

16. Πλάτων Σοφιστής Παράγραφος 230d. Μετάφραση - Σχόλια Δημήτριος Γληνός. Εκδόσεις Ζα-

χαρόπουλος, Αθήνα.

17. Πλάτων Πολιτεία Παράγραφος 607b. Μετάφραση - Σχόλια Κ.Δ Γεωργούλης Εκδόσεις Σιδέ-

ρης, Αθήνα

18. Αριστοτέλης. Ηθικά Μικομάχεια. Παράγραφος 1111b,1112α/15,1112b/10,1113b/5-10.Μετά-

φραση - Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1975.

19. Διασκευή Σχεδιαγράμματος από Στρατιωτικό Εγχειρίδιο. Εκδόσεις Γενικού Επιτελείου

Στρατού. Αθήνα 1958.

20. Διασκευή Σχεδιαγράμματος. Οι Διοικούντες τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μια Νέα Εποχή. Δε-

κέμβριος 1973. Τρόπος Επικοινωνίας και Διοίκησης Μονάδων. Αύγουστος 1984. Περιοδικό Στρα-

τιωτική Επιθεώρηση. Εκδόσεις Γενικού Επιτελείου Στρατού.

21. G.R Schwatzenberg.Πολιτική Κοινωνιολογία. Επιμέλεια Αριστόβουλος Μάνεσης. Τόμος I. Το

Πολιτικό Σύστημα. Σελίδες 168-169.  Εκδόσεις Παρατηρητής. Αθήνα.

22. Το Σχεδιάγραμμα. Σύγχρονες Απόψεις της Σχολής Πολέμου των Η.Π.Α Περί Ηγεσίας Περιο-

δικό Στρατιωτική Επιθεώρηση. Εκδόσεις Γενικό Επιτελείο Στρατού, Απρίλιος 1975

23. Η «απόφαση» συμπεριλαμβάνεται στις «αρχές ηγεσίας» διαχωρίσθηκε όμως από το κύριο
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σώμα της, προκειμένου ν’ αποτελέσουν μία συνέχεια με τις «Πολιτικές μεταρρυθμίσεις» και την

«Επιστημονικοποίηση της πολιτικής».
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Επιστημονικοποίηση της πολιτικής

1.      Εισαγωγικά

Χάριν του λαού υπάρχουν οι άρχοντες και επομένως η πολιτική τους ηγε-

σία μοναδικό σκοπό έχει την ευδαιμονία του λαού, μια ευδαιμονία η οποία

όμως περνά μέσα από την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την ισονομία, τη φιλία

και την ενότητά του, όπως σαφώς αυτά έχουν καθορισθεί τόσον από τον Πλά-

τωνα όσον και από τον Αριστοτέλη.

Αυτός ο μοναδικός σκοπός της ευδαιμονίας των πολιτών –πολίτες θεω-

ρείται επιτυχέστερος όρος από τον λαό, διότι ο όρος πολίτης δηλώνει το ελεύ-

θερο αλλά και συγχρόνως το υπεύθυνο άτομο εντός της ολότητας της πόλης–

οδηγεί τον Πλάτωνα μια ολόκληρη ζωή ν’ αναζητά την Πολιτική μέθοδο και

την μορφή διοίκησης με την οποία θα επιτύχει αυτόν σκοπό όσον το δυνατόν

καλύτερα.

Με τεχνική τη διάγνωση και τη μελέτη της πραγματικότητας κάθε επο-

χής ο Πλάτων οραματίζεται τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη πολιτεία, οι

οποίες θα βελτίωναν και θα εξασφάλιζαν την ομαλή λειτουργία αυτής.

Έτσι ο Πλάτων μίλησε για τα προσόντα της ηγετικής προσωπικότητας ως

επίσης για τις αρχές που πρέπει να διέπουν την ηγεσία.

Αναλόγως των συνθηκών κάθε εποχής πρότεινε ως άρχοντα της πόλης

διαδοχικά και εξελικτικά τη θεόπνευστη χαρισματική προσωπικότητα, μετέ-

πειτα τον φιλόσοφο επιστήμονα πολιτικόν ηγέτη, με ορισμένες αυξημένες νο-

μοθετικές αρμοδιότητες.

Ενώ, περί το τέλος της ζωής του, θα προτείνει ως πλέον ευδόκιμη μορφή

διοίκησης την μίξη μοναρχίας και δημοκρατίας, θέτοντας άρχοντες και αρχό-

μενους αυστηρά πειθαρχούντες στους νόμους της πολιτείας, οι οποίοι καθί-

στανται και απόλυτος μονάρχης.

Κεντρικός άξονας της πολιτικής σκέψης στις μεταρρυθμίσεις του Πλά-

τωνα παραμένει η αξία της προσωπικότητας και η οποία αξία της προσωπι-
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κότητας αναλύεται στις συνιστώσες που έχουν σχέση με τη φύση και την

αγωγή του χαρακτήρα, τη  σοφία και την επιστήμη, ως και τις αρετές της

προσωπικότητας.

Απ’ αυτόν τον κεντρικό άξονα και πέραν ο Πλάτων αναζητά να βρει και

να δημιουργήσει αυτή τη προσωπικότητα, της οποίας μεταβάλλει τον τρόπο

ανάδειξής της ως και τις αρμοδιότητές της στην πολιτική ηγεσία εάν θα είναι

ο μονάρχης της «Πολιτείας» ή ο δημοκράτης των «Νόμων».

Απ’ αυτή την όλη εξελικτικότητα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων του

Πλάτωνα διαπιστώνεται η συμμετοχή στη λειτουργία της πολιτικής ηγεσίας των

εξής θεμελιωδών παραγόντων:

– Κατ’ αρχάς του σκοπού της ευδαιμονίας των πολιτών.

– Της αξίας της προσωπικότητας του ηγέτη.

– Της συμμετοχής των πολιτών στην ευδαιμονία τους.

– Ως επίσης και το θεσμικό σύστημα λειτουργίας της πολιτείας.

Οι παράγοντες όμως αυτοί στην πολιτική πορεία της ανθρωπότητας γνω-

ρίζουν διάφορες δυναμικές μεταβολών, που η λεπτομερής ανάλυσή τους εκ-

φεύγει του παρόντος σημειώματος.

Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι με αφορμή τις Πλατωνικές με-

ταρρυθμίσεις και δυναμικές επιδιώξεις να δει φιλοσοφικά τη μελλοντική πο-

λιτεία με βάση τα ιστορικά και σημερινά επιστημονικά και πολιτικά

δεδομένα:

2.      Φιλοσοφική Ιστορία της Πολιτικής

Στον παρόντα χώρο θα γίνει μια συνοπτική και σύντομη φιλοσοφική ανα-

δρομή της πολιτικής που θα αρχίζει από τους αρχαίους Πλατωνικούς χρόνους

όπως ήδη αυτή αναλυτικά παρουσιάσθηκε προηγουμένως και θα φθάνει μέχρι

το σημερινό πολιτισμένο κόσμο.

Αυτή η ιστορική πορεία γίνεται προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να φανεί

πως αντιμετωπίσθηκε φιλοσοφικά στις διάφορες εποχές το πολιτικό «γίγνε-

σθαι» και αφετέρου να καταδειχθεί η ιστορική πλέον ανάγκη της επιστημο-

νικοποίησης της πολιτικής.

α.      Αρχαίος Ελληνισμός

Χάριν συντομίας παραλείπονται η πολιτική οργάνωση της κοινωνίας των

Ομηρικών χρόνων, ως επίσης και αυτών του Ησιόδου και των Προσωκρατικών

Φυσικών Φιλοσόφων, των οποίων οι σκέψεις αποτελούν την προηγούμενη συ-

νέχεια με αυτές του Πλάτωνα και Αριστοτέλη, οι οποίοι κατ’ εξοχήν προήγα-

γαν την πολιτική επιστήμη.
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Ιδιαιτέρως οι Σοφιστές με πρωταγωνιστή τον Πρωταγόρα θα συμβάλλουν

στην καταπληκτική ακμή της πολιτικής φιλοσοφίας και επιστήμης του Πλάτωνα

και του Αριστοτέλη.

Ακόμα στη Πλατωνική και Αριστοτελική πολιτική σκέψη σημαντική

υπήρξε η συμβολή του Σωκράτη. 

Η συμβολή του δεν είναι μόνο στη διαλεκτική μέθοδο για την αναζήτηση

της αλήθειας, αλλά και στην μέθοδο της αυτογνωσίας, η οποία οδηγεί στην αλή-

θεια του ηθικού αλλά και αντικειμενικού ανθρώπου.

Τέλος αξίζει ν’ αναφερθεί ότι τεράστια υπήρξε η επίδραση στις μεταγε-

νέστερες πολιτικές αναζητήσεις οι πολιτικές φιλοσοφίες του Πλάτωνα και Αρι-

στοτέλη όπως:

•Η πολιτική πράξη αποτελεί ιδιαίτερη κοινωνική δραστηριότητα 

•Η πολιτική είναι επιστήμη

•Σχεδιασμοί οργάνωσης πρωτότυπων πολιτειών

•Μορφές πολιτειακής οργάνωσης, νόμοι και συνταγματικοί θεσμοί

•Φθορά και διαδοχή πολιτικών καθεστώτων

•Προσόντα και επιλογή πολιτικού ηγέτη

•Διάκριση εξουσιών

•Συγκρίσεις με άλλα πολιτικά συστήματα

•Ιστορικά στοιχεία πολιτικών συστημάτων της αρχαιότητας

Θεωρούν τη πολιτική επιστήμη και τέχνη ως την υψηλότερη των άλλων

επιστημών και τεχνών διότι έχει ως αντικείμενο την υψηλότερη σκοπιμότητα

της μέριμνας και της ευδαιμονίας των πολιτών.

Η εμπειρική έρευνα, η επιστημονική ανάλυση και η φιλοσοφική σύνθεση

αποτελούν τα τρία διαδοχικά στάδια και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη,

που η πολιτική γνώση προσπαθεί να φωτίσει το αντικείμενο της ερευνάς της.

β.      Ελληνιστική Περίοδος

Στα χρόνια της Μακεδονικής εποχής στην ανατολική ιδέα της απόλυτης

θεοκρατικής μοναρχίας, γνωστής στους Έλληνες από τα χρόνια του Ομήρου,

αντιτάσσεται η θεωρία της θεμιτής και νόμιμης μοναρχίας.

Εξαίρεται περισσότερο από άλλη εποχή η σημασία των προσωπικών ιδιο-

τήτων του πολιτικού ηγέτη.

γ.      Μεσαιωνικοί Χρόνοι

Εποχή κατά την οποία στη Δύση επικρατεί η Φεουδαρχία και στην Ανα-

τολή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, κατά την οποία στο πρόσωπο του Αυτοκρά-

τορα συγκεντρώνεται η πολιτική και η θρησκευτική εξουσία.
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Προβάλλει η φιλοσοφική προσωπικότητα του Θωμά Ακινάτη, ο οποίος

με θεολογική έμπνευση και επηρεασμένος από την ελληνική αρχαιότητα με-

λετά την εξουσία με περιορισμούς αυτής από τα δικαιώματα των πολιτών.

Διακρίνει τη πολιτική κυβέρνηση που διοικεί σύμφωνα με τους  νόμους

και τη βασιλική κυβέρνηση από την οποία απορρέουν οι νομοθετικές επιταγές

του μονάρχη.

δ.      Αναγέννηση

Διακρίνεται η φιλοσοφική προσωπικότητα του Πλήθωνα Γεμιστού, ιδι-

αίτερα με το έργο του «Νόμοι» που δεν εξεδόθη ποτέ ολόκληρο και στο οποίο

επιδιώκεται να προσαρμοσθούν τα Πλατωνικά πρότυπα και το πολίτευμα της

Σπάρτης στα σύγχρονα πολιτικο–κοινωνικο–οικονομικά δεδομένα, φροντίζον-

τας ταυτόχρονα ν’ αποκαθάρει αυτά – από κάθε στοιχείο υπερβολής και αυ-

ταρχισμού.

Στο έργο του ιδιαίτερα προβάλλεται το πρότυπο της φωτισμένης προσω-

πικότητας του μονάρχη (φιλόσοφος βασιλιάς του Πλάτωνα) .

Άξιο επίσης υπογράμμισης στο έργο του Πλήθωνα Γεμιστού είναι η

προσπάθεια φιλοσοφικής μαζί και επιστημονικής θεμελίωσης της πολιτικής.

Ακόμα ότι η αξία και η ευδαιμονία των πολιτικών κοινωνιών εξαρτώνται

από τις αρχές που εγκλείουν οι θεσμοί.

Άλλη προσωπικότητα που αναδεικνύεται στην Αναγέννηση είναι ο Nicolo

Macchiavelli με το έργο του «Ηγεμόνας», στ’ οποίο διατυπώνεται ότι η εξουσία

ή το κράτος δια τον ηγεμόνα έχει τους δικούς του κανόνες συμπεριφοράς, ανε-

ξάρτητους από τους κανόνες και τις επιταγές της κοινής ηθικής. 

ε.       Δέκατος Έβδομος (17ος) Αιώνας

Αναπτύσσεται η σχολή του φυσικού δικαίου με εκπροσώπους Hobbes,

Spinoza, John Locke.

Η φιλοσοφία της σχολής είναι ότι προσπαθεί να συναγάγει από την ίδια

τη φύση του ατόμου τη καταγωγή και τη δικαίωση της εξουσίας (Πλάτων για

την εξουσία του νου επί του θυμοειδούς και του επιθυμητικού τμήματος της

ψυχής του ανθρώπου. (Αριστοτέλης στη φύση άλλα όντα εξουσιάζουν και άλλα

εξουσιάζονται).

στ.    Δέκατος Όγδοος (18ος) Αιώνας

Κατά την εποχή αυτή αναδύεται η πολιτική φιλοσοφία που εκφράζεται

κυρίως από :

– Montesquieu με το έργο του «Πνεύμα των Νόμων», σύμφωνα με τ’ οποίο
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αποδέχεται την πολιτική εξουσία ως ανοικτή επιστήμη, την οποία αποτελούν

πραγματικές εμπειρίες τα ηθικά, κοινωνικά, νομικά, ψυχολογικά δεδομένα.

Το πολίτευμα τ’ οποίο αναφέρεται είναι η δημοκρατία με αριστοκρατικά

στοιχεία, αλλά μελετά και τον δεσποτισμό.

Ο ίδιος φαίνεται ότι προτιμά τη μοναρχία επάνω σε περισσότερο φιλε-

λεύθερες και ανθρωπιστικές βάσεις (μίξη πολιτευμάτων κατά Πλάτωνα και

Αριστοτέλη).

Σε ανάλογο ύψος αξίας με το «Πνεύμα των Νόμων» είναι το έργο «Κοι-

νωνικό Συμβόλαιο» του Rousseau διότι θέτει και επιλύει κατά την ουσία του

το πρόβλημα της ατομικής και πολιτικής ελευθερίας (η δικαιοσύνη του Πλά-

τωνα).

Η εναρμόνιση του φιλοσοφικού στοχασμού και της επιστημονικής έρευ-

νας, της πολιτικής θεωρίας και της πράξης, επιτυγχάνεται με πραγματική δη-

μοκρατία και ισότητα (η επιστήμη της πολιτικής κατά Πλάτωνα και

Αριστοτέλη).

Ακόμα ο Rousseau αρνείται τον δογματικό διαχωρισμό της πολιτικής από

την ηθική (Πλάτων και Αριστοτέλης με τις αρετές του ηγέτη).

Εκπρόσωπος του πολιτικού ορθολογισμού και της ιδέας της προόδου

και των πολιτικών μεταρρυθμίσεων ανάλογα με τη διανοητική ανάπτυξη του

ανθρώπου, θεωρείται ο Condorcet, με το έργο του «Διάγραμμα ενός Πίνακα

των Προόδων του Ανθρωπίνου Πνεύματος» και στ’ οποίο θεωρεί την επιστήμη

αποτέλεσμα της φιλοσοφίας (Σύμπτωση με προσωπική άποψη ότι τα μυαλά του

ανθρώπου εξελίσσονται πιο γρήγορα από τους θεσμούς, διότι η διάνοια του

ανθρώπου είναι το πρωταρχικό εργαλείο τ’ οποίο «σκαπανεί» στο χώρο του

αγνώστου για την ανεύρεση της αλήθειας).

Την ίδια εποχή έχουμε την ανάπτυξη του Γερμανικού Ιδεαλισμού δηλαδή

του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού με τους εξής κύριους Φιλοσόφους:

•Kant, ο οποίος μετέφερε τις φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης

στους πολιτικούς θεσμούς και διαδικασίες με σαφή απόκλιση προς τη μοναρ-

χία και με φυσιοκρατικές αντιλήψεις στις οικονομικές διαδικασίες.

Στις δε μελέτες των κοινωνικών προβλημάτων ο Kant χρησιμοποιεί δεδομένα

και μεθόδους των συγγενών επιστημών. 

•Β Fichte, τονίζει ιδιαίτερα τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Γαλλικής Επα-

νάστασης αντιμετωπίζων με θάρρος την ουσιαστική ισότητα και την τεχνικοοι-

κονομική ανάπτυξη με κοινωνιστικό ιδεώδες.

Ακόμα κινείται ανάμεσα σ’ ένα φιλελεύθερο και σοσιαλιστικά κράτος με ευ-

ρωπαϊκό και εθνικό χαρακτήρα.

•Hegel, συστηματοποιεί τις αρχές του φιλελεύθερου στα πλαίσια της μο-
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ναρχικής ιδέας.

Θεωρεί τη Πρωσσική μοναρχία ως ιδανικό πρότυπο με τ’ οποίο μπορεί

να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του για το παγκόσμιο πνεύμα.

Ο Marx αρύεται από τον Hegel την ιδέα της Παγκόσμιας Ενότητας και

της Εξέλιξης της κοινωνίας κατά διαλεκτικό τρόπο.

ζ.       Δέκατος Ένατος (19ος) Αιώνας – Σύγχρονη Εποχή

Κύριοι εκφραστές πολιτικής φιλοσοφίας την εποχή αυτή είναι: 

– Η σχολή του Comte, η οποία υποστηρίζει ότι η θεωρία και η Φιλοσοφία

εναρμονίζονται φυσιολογικά κατά την ενιαία αναζήτηση στ’ αποκλειστικά

πλαίσια της πείρας, των κοινών αρχών, του «είναι» και του «γίγνεσθαι» από

τη σύνθεση των οποίων συνάγονται οι αρχές του πρακτικού δέοντος.

Ακόμα ο Comte παρουσιάζει την ανθρωπότητα σαν μια ενιαία οργανική

εξέλιξη, της οποίας οι διακυμάνσεις δεν αναιρούν την ουσιαστική, φυσική,

ηθική νομοτέλεια.

Από τον Comte αργότερα θα προκύψει η κοινωνιολογική σχολή του

Emile Durkheim.

– Άλλη σχολή πολιτικής φιλοσοφίας είναι του Alexis de Tocqueville, ο

οποίος συνοψίζει το πολιτικό πρόβλημα στην εποχή του ως τέχνη και ισοτικών

τάσεων.

Τη δε πολιτική νομοτέλεια προσπαθεί να διαγνώσει όχι με τη βοήθεια

θεωριών, αλλά επιστημονικά από την άμεση παρατήρηση και την εμπειρική

μελέτη και ανάλυση του υλικού της πολιτικής πρακτικής.

– Οι   θεωρίες  του  Karl Marx και  του  Friedrich Engsls που με τον ιστο-

ρικό  υλισμό   και   την  οικονομική  εξαθλίωση  του   προλεταριάτου προβλέ-

πουν  την  εγκατάσταση   της  ακρατικής  κοινωνίας  και οι οποίες θεωρίες

αναιρέθηκαν αφεαυτές κατά την εποχή μας σήμερα.

– Την εποχή αυτή αναπτύσσονται τα επιστημονικά ρεύματα στις Η.Π.Α.,

των οποίων οι πολιτικοί ερευνητές προσφέρουν στη πολιτική τον θεσμό των

πολιτικών κομμάτων.

Γενικά όμως στις Η.Π.Α. επικρατεί ο πρακτικός εμπειρισμός παράλ-

ληλα με τις νομοκρατικές αντιλήψεις.

Συνέχεια του Comte αποτελεί, όπως είπαμε, ο Emile Durkheim, ο οποίος

είναι ο ουσιαστικός ιδρυτής της κοινωνιολογικής φιλοσοφικής σχολής και ο

οποίος υποστηρίζει ότι το κοινωνικό και πολιτικό «είναι» έχει αυτονομία και

απεναντίας ο άνθρωπος ως άτομο προσδιορίζεται από την αντικειμενικότητα

του κοινωνικού «είναι».

Αυτό το κοινωνικό «είναι» εμφανίζεται ως αποτέλεσμα των σχέσεων των
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μελών της κοινωνίας (αλληλεγγύη, υποχρεώσεις, διαφοροποιήσεις κ.α.).

Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα, συνεπής προς τις περί δικαιοσύνης

απόψεις του δέχεται τη συνύπαρξη του ατόμου εντός του κοινωνικού συνόλου

της πόλης ως και την αμοιβαία αντιστρεπτικότητα των σχέσεων του ατομικού

και κοινωνικού «είναι».

Ακόμα ο Durkheim υποστηρίζει ότι η κοινωνική πραγματικότητα πρέπει

να ερευνάται κατά τις αντικειμενικές μεθόδους των θετικών επιστημών

(άμεση παρατήρηση, συγκριτική έρευνα, ιστορική εμπειρία κ.α.).

Σύγχρονος του Emile Durkheim είναι ο Max Weber, ο οποίος δέχεται ότι

η κοινωνική επιστήμη είναι επιστήμη της πραγματικότητας και η οποία κατ’

αρχάς γνωρίζει και εν συνεχεία αξιολογεί αυτή τη πραγματικότητα.

Η ίδια αρχή ισχύει και στη μελέτη των πολιτικών πραγμάτων, καθόσον η

πολιτική είναι κοινωνική επιστήμη.

Ενώ ο Max Weber δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξία της προσωπικό-

τητας του ηγέτη και στον δυναμισμό αυτής.

Τέλος, στο ίδιο πνεύμα της κοινωνικής πραγματικότητας ως κοινωνικής

επιστήμης και κατ’ επέκταση και της πολιτικής, αναπτύσσονται και οι θεωρίες

των σημερινών φιλοσόφων Jurgen Habermas, Jaques Derrida και Niklas Luh-

mann.

Μετά όμως απ’ αυτή την σύντομη ιστορική διαδρομή με τα κύρια χαρα-

κτηριστικά της πολιτικής φιλοσοφίας όλων των εποχών, θα μπορούσε να δια-

τυπωθεί ως γενική παρατήρηση ότι κοινή συνισταμένη αυτών είναι:

      –  Η αξία της χαρισματικής φωτισμένης ηγετικής προσωπικότητας στην

πολιτική.

– Η αναγκαιότητα εφαρμογής της επιστημονικής αντίληψης στην πρα-

κτική της πολιτικής έναντι της κοινωνικής πραγματικότητας, μη αποχωρι-

ζόμενη της ηθικής.

– Σκοπός της πολιτικής η ευδαιμονία και η ενότητα των πολιτών.

Επίσης να επισημανθεί ότι ο θεσμός των πολιτικών κομμάτων εισήχθη

από τις Η.Π.Α. προσφάτως και επεκράτησαν στην πλειονότητα των ανεπτυγ-

μένων χωρών, αντιμετωπίζοντας ιδεοκρατικά και όχι επιστημονικά την κοι-

νωνική πραγματικότητα, διαφόρως από την αρχαιο-Ελληνική και την

μετέπειτα Ευρωπαϊκή πολιτική φιλοσοφία.

3.      Η θέση της Πολιτικής στο Σύστημα των Επιστημών του  Ανθρώπου

α.      Η Μεθοδολογία των Θετικών Επιστημών και η Πολιτική

Η Επιστήμη έχει κοινά θεμέλια σ’ όλους του κλάδους που χρησιμοποιούν
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στην έρευνα και στη μελέτη των αντικειμένων της γνώσης.

Στην πολιτική όμως επιστήμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός της

έννοιάς της λόγω ελλιπών ερευνών σε αριθμό και έκταση, αλλά και διότι οι

πολιτικοί ερευνητές δεν μπορούν ν’ απαλλαγούν από τον πολιτικό περίγυρο

και την επίδρασή του που επικρατεί στην κοινή γνώμη με τη συνήθη μορφή της.

Ο πολιτικός ερευνητής σ’ αυτή τη κοινή αντίληψη περί πολιτικής καλείται

να βρει τ’ αληθινά συμπεράσματα (ως εκ τούτου χρειάζεται επιστημονική υπέρ-

βαση για την αλήθεια της πολιτικής, δηλαδή την επιστημονικοποίηση της πολι-

τικής).

Αν και υπάρχει στη πολιτική ο προσωπικός και ο κοινωνικός κατ’ εξοχήν

παράγοντας, η επιστήμη της πολιτικής έχει μεγάλη σχέση με τη Φυσική επι-

στήμη ως αντικείμενο μελέτης και έρευνας.

Οι αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι θεωρούσαν τους κοινωνικούς επέκταση

των φυσικών νόμων.

Η έρευνα, σύμφωνα με τις μεθόδους και τις αρχές της φυσικής δεν απο-

βλέπει μόνον στην υπαρξιακή διαπίστωση ενός πράγματος η κάποιας ενέρ-

γειας, αλλά και πως έγινε ή μπορεί να παραχθεί υπό ορισμένους όρους ή

τουλάχιστον με τη πιθανολόγηση ανάλογων αποτελεσμάτων και στο μέλλον

και  ότι μπορούν φυσιολογικά ή  τεχνητά με τις  ίδιες ή ανάλογες συνθήκες να

επαναλαμβάνονται (ως λύσεις στα πολιτικά προβλήματα με ορισμένα δεδο-

μένα).

Οι μέθοδοι αυτές της έρευνας για τη γνώση ιστορικά πέρασαν από τα

εξής στάδια:

•Η μέθοδος του Descartes σύμφωνα με την οποία από λογικές αρχές κατέληγε

στην ερμηνεία εμπειρικών συμπερασμάτων ή της πραγματικής φύσης του κό-

σμου (διάγνωση και αξιολόγηση της εμπειρικής ή της φυσικής πραγματικότη-

τας).

•Η μαθηματικοποίηση της φυσικής επιστήμης προς την οποία τείνουν και πολ-

λοί κλάδοι των ανθρωπιστικών επιστημών (η τάση να επικρατήσει η μαθημα-

τική σκέψη και τυπολογία στις επιστήμες).

Πολλές επιστήμες αρκούνται στη διατύπωση εμπειρικών νόμων για να εξηγή-

σουν ορισμένα φαινόμενα χωρίς νάχει διατυπωθεί ακόμα κάποια επιστημονι-

κότερη μαθηματική πρόταση (Μετεωρολογία, Σεισμολογία, Στατιστική,

Σφυγμομετρήσεις κ.α.)

Στις επιστήμες αυτές των εμπειρικών νόμων θα μπορούσαν να ενταχθούν

οι παρατηρήσεις, οι αναλύσεις και η διατύπωση συμπερασμάτων της κοινωνι-

κής πραγματικότητας από τους σημερινούς φιλοσόφους Jurgen Habermas,

Jaques Derrida και ιδιαίτερα τον Niklas Luhmann, ο οποίος θεωρεί την κοι-
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νωνική συγκρότηση και λειτουργία ως ένα αυτοπροσδιοριζόμενο, αλλά με

πολλές και έντονες μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, κοινωνικό σύστημα.

Κατά τον Niklas Luhmann τα διαφοροποιημένα λειτουργικά αυτά κοι-

νωνικά συστήματα είναι έξι: το οικονομικό, το πολιτικό, το δικαϊκό, το επι-

στημονικό, το θρησκευτικό και το εκπαιδευτικό.

Για την μελέτη του καθενός απ’ αυτά είναι προσδιορισμένοι οι κώδικες

λειτουργίας του, ως επίσης και το μέσον επικοινωνίας. 

Δηλαδή με απλά λόγια οι πραγματικές διαστάσεις και ο πραγματικός συν-

τελεστής εντός των οποίων μπορεί να μελετηθεί το κάθε από τ’ ανωτέρω κοι-

νωνικά συστήματα.

Βέβαια από καμιά μέθοδο δεν λείπει η παρατήρηση και το πείραμα.

Η πολιτική επιστήμη χρησιμοποιεί τις παραπάνω μεθόδους της Φυσι-

κής πάντα με την προϋπόθεση της μεταβλητότητας του ανθρώπινου παρά-

γοντα, της ανθρώπινης αντίληψης των πολιτικών πραγμάτων και ενεργειών.

Ασφαλώς οι επιστημονικές αυτές μέθοδοι δεν αποβλέπουν μόνο στη κα-

ταγραφή των πραγμάτων αλλά και στις ευρύτερες φιλοσοφικές αξιολογήσεις

των πρακτικών συμπερασμάτων.

Αρκεί να ακολουθείται η επιστημονική μεθοδολογία (όπως διαλεκτικά

χαράχθηκε αυτή από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη).

β.      Ιστορικά Στάδια Πολιτικής Φιλοσοφίας

Ιστορικά ακολουθήθηκαν τα εξής εξελικτικά στάδια της πολιτικής φιλο-

σοφίας.

•Αρχικά το Θεοκρατικό, σύμφωνα με τ’ οποίο η πολιτική συμπεριφορά

αντλεί κανόνες και αρχές από τη Θεολογία και ότι η εγκόσμια ηγεσία είναι

προέκταση της ουράνιας εξουσίας, 

       •Ακολουθεί το ανθρωποκεντρικό στάδιο στ’ οποίο κυριαρχεί η προσωπι-

κότητα του ηγέτη και τ’ οποίο θεμελιώνεται στην αρχή περί διακεκριμένων φυ-

σικών γνωρισμάτων στην ηγετική προσωπικότητα, τα οποία εγγυώνται την

εξέλιξη και τη σταθερότητα των πολιτικών κοινωνιών (ανθρωποκεντρικό είναι

το ήθος του ηγέτη στον Πλάτωνα).

•Το ιδεολογικό στάδιο που υπάρχει σήμερα (με κυρίαρχες τις φιλελεύ-

θερες, σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδεολογίες και οι οποίες γεννήθηκαν

από την ανάγκη χειρισμού επί το καλύτερον των ελλιπών αγαθών) και σύμ-

φωνα με τις οποίες διαμορφώνεται το πολιτικό ήθος και γίγνεσθαι της κοινω-

νίας μας.

•Αλλά το ιδεολογικό στάδιο διέρχεται το κατώφλι της παρακμής του αν-

τικαθιστάμενο από το επιστημονικό στάδιο, σύμφωνα με τ’ οποίο η πολιτική
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θα μετράται μέσα από την κοινωνική πραγματικότητα και θα οραματίζεται

μέσα από την επιστήμη. 

Αρχή η οποία χαράχθηκε από τον Πλάτωνα, ο οποίος θεώρησε την επι-

στήμη ως την μόνη κατάλληλη ν’ αντιμετωπίζει τη φτώχεια και τον πλούτο,

την ελευθερία και τη βία, την νομιμότητα και την παρανομία, χαρακτηρίζον-

τας μάλιστα αυτήν ως το θεϊκό πολίτευμα.

Με την οποία αρχή συμφώνησε και ο Αριστοτέλης, ότι μόνον η επι-

στήμη με την θέληση των πολιτών εξασφαλίζει την ευδαιμονία της.

Αρχή την οποία επανέλαβαν και οι μετέπειτα Ευρωπαίοι Φιλόσοφοι της

Πολιτικής.

Στην επιστημονικοποίηση της πολιτικής σημαντικό ρόλο παίζουν οι νόμοι

της κοινωνικής ψυχολογίας, αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν η φύση του

αντικειμένου και ο σκοπός της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Αλλά αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα διαγράφεται μέσα σε ορισμένα

πλαίσια που καθορίζονται από τις πολιτικές δομές και λειτουργίες εντός του

πολιτικού περιβάλλοντος, στ’ οποίο απαραίτητη είναι η συμμετοχή των πολιτών

στη διαμόρφωσή του (καθόσον σε τελευταία κατάληξη την ευδαιμονία των πο-

λιτών εκφράζει κάθε πολιτική εξέλιξη και επομένως δεν νοείται χωρίς τη συμ-

μετοχή των πολιτών στο πολιτικό «γίγνεσθαι», συμμετοχική αρχή η οποία μ’

έμφαση διατυπώθηκε από τον Αριστοτέλη) .

Ακόμα στην επιστημονικοποίηση της πολιτικής δεν παίζουν μόνον πρω-

ταρχικό ρόλο η φυσική, τα μαθηματικά και η ψυχολογία, αλλά συμμετέχουν η

οικονομία, το δίκαιο, η ηθική, η κοινωνιολογία, η ιστορία, η εθνολογία, η δη-

μογραφία, η γεωγραφία και άλλες τυχόν συγγενείς επιστήμες.

Έτσι ο Πλάτων οραματίσθηκε τον φιλόσοφο πολιτικό άρχοντα …!

Ακριβώς αυτή η πολυμέρεια της πολιτικής επιβάλλει την επιστημονικο-

ποίησή της και συγχρόνως την προάγει στην κορυφή των επιστημών, όπως δι-

καίως επρέσβευε και αποδείκνυε στους λόγους του ο Πλάτων στο «Πολιτικό»

και ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του
1
.

4.      Επιστημονικοποίηση, η Πολιτική Ολοκλήρωση

Απ’ όσα ιστορικά, φιλοσοφικά και επιστημονικά δεδομένα μέχρις εδώ

εκτέθηκαν, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η πολιτική ολοκλήρωση της εποχής

μας απαιτεί την επιστημονικοποίηση της πολιτικής.

Μια επιστημονικοποίηση πολιτικής, η οποία θα διέπεται από τη βασική

αρχή της μελέτης και της ανάλυσης της κοινωνικής πραγματικότητας και

του επιστημονικού οραματισμού της πράξης.

Μια επιστημονικοποίηση πολιτικής στην οποία θα συνυπάρχουν η αξία
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της ηγετικής προσωπικότητας με τη συμμετοχικότητα των πολιτών εντός

ενός ευνομούμενου δημοκρατικού πολιτεύματος.

Μια επιστημονικοποίηση πολιτικής της οποίας μοναδικός σκοπός θα

παραμένει η ευδαιμονία των πολιτών ως κοινωνίας και φιλελεύθερων ατόμων,

η φιλία και η ενότητα των πολιτών και η δικαιοσύνη των αρίστων νόμων.

Ακριβώς όπως όλες αυτές τις αρχές οραματίσθηκαν από Πλάτωνα και

Αριστοτέλη.

5.      Η Παρακμή των Πολιτικών Θεσμών

Είναι γεγονός ότι οι «καιροί και τα μυαλά» των ανθρώπων έχουν εξελιχ-

θεί, η κοινωνία των ανθρώπων είναι συνθετότερη και πολυπληθέστερη, η δε

ανθρώπινη διάνοια, χάριν της παιδείας, έχει φωτισθεί  τόσο, ώστε οι παραδο-

σιακοί πολιτικοί θεσμοί ν’ αποδεικνύονται αποδυναμωμένοι και λιγότερο απο-

τελεσματικοί έναντι της σύγχρονης πνευματικής, τεχνικής και οικονομικής

εξέλιξης του ανθρώπου.

Η παρακμή των πολιτικών θεσμών αρχίζει από την παρακμή των ιδεολο-

γιών, των οποίων ιδεολογιών εκφραστές είναι τα πολιτικά κόμματα, των

οποίων επίσης, ως γνωστόν, η λειτουργικότητα επηρεάζει λίγο ή πολύ όλους

του πολιτικούς θεσμούς.

Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε ο Jaques Derrida να διαπιστώσει την

αποδέσμευση της πράξης από την ιδέα και την υποκατάσταση της πολιτικής

από την διοικητική διαδικασία, η διολίσθηση προς την οποία θα σημαίνει και

το τέλος της πολιτικής.

Οι ιδεολογίες εγέννησαν τα πολιτικά κόμματα σε μια εποχή που υπήρχε

έλλειψη αγαθών και η ανθρωπότητα αγωνίζετο να βρει ευτυχέστερους τρόπους

χειρισμού των ελλειπόντων αγαθών. 

Σήμερα όμως η εποχή χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση των

οικονομιών, ως επίσης και από την οικουμενικότητα των κοινωνιών, με συ-

νέπεια τα προβλήματα αυτών να είναι πολυσυνθετότερα και περιπλεκόμενα,

απαιτούντα την επιστημονική τους αντιμετώπιση.

Λόγω ακριβώς αυτής της μεταβολής, αποτελεί φυσική εξέλιξη η πα-

ρακμή των πολιτικών κομμάτων και η αντικατάστασή τους από τους επιστή-

μονες πολιτικούς (πρόταση του Πλάτωνα). 

Συνεπεία αυτής της παρακμιακής κατάστασης, οι πολίτες γίνονται μάρ-

τυρες των σημείων αποδυνάμωσης και δυσλειτουργίας των πολιτικών θεσμών,

ορισμένα εκ των οποίων είναι:

Τα Πολιτικά Κόμματα έχουν μεν θεσμοθετηθεί συνταγματικά και έχουν

αναγνωρισθεί ως απαραίτητα πολιτικά «εργαλεία» για την δημοκρατική ενερ-
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γοποίηση του λαού, πλην όμως έχουν μεταβληθεί σε χώρους ικανοποίησης

και εξάρτησης ομαδικών και προσωπικών συμφερόντων.

Έτσι φθάνουμε στο αποτέλεσμα να έχουμε: «το χαρακτήρα μιας κομμα-

τικο-κρατικής δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας δηλαδή που είναι δομημένη

επάνω στα κόμματα ως μονάδων πολιτικής δράσης κι η οποία βλέπει σ’ αυτά

τ’ απαραίτητα συστατικά στοιχεία της διαδικασίας της πολιτικής ολοκλήρω-

σης», ενώ στο σύνολό τους επί το πλείστον τα κόμματα παρουσιάζουν συμπτώ-

ματα «κομματικού φέουδου» υπεραμυνόμυνα το σύστημά τους.

Ενώ η δημοκρατία προσβλέπει στα πολιτικά κόμματα τη πολιτική της

ολοκλήρωση, τα κόμματα αποβλέπουν και αποδύονται σε αγώνες για την

εκλογική τους επιτυχία, με ωφελιμιστικό λόγο και πρακτική κυρίως γι’ αυτά.

Αγώνες οι οποίοι έχουν κομματικά κυριαρχήσει επί του κοινωνικού συ-

νόλου, με αποτέλεσμα τα κόμματα να έχουν διαιρέσει τις συνειδήσεις των

πολιτών, ενώ ως γνήσιος δημοκρατικός θεσμός έπρεπε ν’ αποβλέπει στην

φιλία και στην ενότητα των πολιτών.

Δυστυχώς όμως από την φύση του το κομματικό σύστημα ως μορφή δι-

οίκησης αδυνατεί να καλλιεργήσει την φιλία και την ενότητα των πολιτών,

διότι εμπεριέχει οργανικά την διαιρετότητα και τον διαχωρισμό του κοινωνι-

κού σώματος, στα μέλη του οποίου επιτρέπει ν’ αναπτύσσονται αναταγωνι-

σμοί και αντιπαλότητες.

Επόμενο ήταν απ’ αυτούς τους αγώνες να δημιουργηθεί η πεποίθηση στη

κοινή γνώμη ότι η δράση των κομμάτων δεν έχει ως αντικείμενο την επίλυση

των κοινωνικών προβλημάτων, αλλά την εκλογικά πειστικότερη παρουσία τους.

Η πολιτική δύναμη των κομμάτων έχει υπερκεράσει ακόμα και αυτή την

εδραιωμένη στις συνειδήσεις των λαών από την εποχή του Αριστοτέλη και συν-

ταγματικά θεσμοθετημένη διάκριση των εξουσιών.

Το εκάστοτε κυβερνών κόμμα κυριαρχεί στο Κοινοβούλιο με αποτέλεσμα

να επικυρώνονται από την κυβερνητική πλειοψηφία των βουλευτών ως νόμοι

αποφάσεις της Κυβέρνησης, δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας.

Ενώ για τη δικαιοσύνη έχει δημιουργηθεί η εντύπωση στη κοινή γνώμη

ότι οι λειτουργοί της επηρεάζονται από την πολιτική εξουσία.

Η ευθύνη για τη «κατάπτωση» αυτή της δικαιοσύνης, προστιθέμενων και

των λειτουργικών της αδυναμιών αποδίδεται στη στάση των κομμάτων, τα

οποία έχουν συνηθίσει να εξυμνούν τη δικαιοσύνη όταν η απόφαση ωφελεί

τους ανθρώπους τους ή τις θέσεις τους και να την «μειώνουν» όταν διαφω-

νούν με την απόφαση.

Το κόμμα ενασκεί αλλά και υφίσταται πιέσεις που αρχίζουν από την

ηθική και οικονομική εξάρτησή τους και φθάνουν μέχρι της καθοδήγησης της
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κοινής γνώμης, συνεπικουρούντων και των δημοσιογραφικών μέσων επικοι-

νωνίας.

Το πολιτικό κόμμα συναλλάσσεται με την οικονομική «ολιγαρχία», έναντι

αμοιβαίων συμφερόντων σε βάρος του δημόσιου ήθους, ενώ οι οργανωτικές

δομές και επηρεασμοί του έχουν μεταφερθεί στη δημόσια διοίκηση, στα πανε-

πιστήμια, στον συνδικαλισμό και γενικά σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα, με

συνέπεια την αποσυνθετική τους οργάνωση και λειτουργία των θεσμών.

Το κόμμα κυριαρχεί στη κοινωνία, φέροντας τον κοινωνικό ιστό στα

όριά του.

Το συνδικαλιστικό κίνημα άλλοτε λειτουργεί ως σύμμαχον προς το κόμμα

που κυβερνά και άλλοτε «επαναστατεί» εναντίον του αντιφρονούντος κυβερ-

νητικού κόμματος, ενώ πρόσφατα έχει αναδειχθεί και ως υπερεξουσία.

Ο συνδικαλιστής, από υπεύθυνος πολίτης αγωνιστής των κοινωνικών

δικαίων, έχει μετατραπεί σε «πελατειακό» αγωνιστή, του οποίου οι αγώνες

όμως δεν υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο, καθόσον το πεδίο των αγώνων του

είναι στους «δρόμους» και όχι στο Κοινοβούλιο.

Η  δημόσια διοίκηση, παρά την τεράστια ανάπτυξή της, δεν κατόρθωσε

να καταστεί αυτοδύναμη, αποκεντρωμένη και ταυτόχρονα δημόσια ελεγχό-

μενη, αλλ’ απεναντίας και σ’ αυτή απλώθηκε ο κομματικός μηχανισμός, με απο-

τέλεσμα να σημειώνονται ποικίλες δυσλειτουργίες συνεπεία επεμβάσεων του

εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.

Δικαιώνοντας την διαπίστωση του Niklas Luhmannότι το κράτος στις

σημερινές συνθήκες δεν λειτουργεί ως τόπος πολιτικής διαμεσολάβησης των

επί μέρους κοινωνικών συμφερόντων, αλλά αποτελεί γραφειοκρατικό εξάρ-

τημα του πολιτικού συστήματος.

Και εάν η πολιτική ορίζεται ως η διαδικασία, μέσω της οποίας λαμβά-

νονται οι αποφάσεις, που είναι δεσμευτικές για το κοινωνικό σύνολο, το κράτος

λειτουργεί ως τμήμα αυτής της διαδικασίας.

Όσον αφορά το Κοινοβούλιο έχασε την παλιά του δύναμη ως πραγματικό

όργανο της νομοθετικής εξουσίας και ταυτόχρονα ως όργανο κριτικής και

ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, ρόλοι οι οποίοι σήμερα εν πολλοίς έχουν

υποκατασταθεί από τα δημοσιογραφικά μέσα ενημέρωσης μέσα της κοινής

γνώμης.

Το Κοινοβούλιο από βήμα αποφασιστικό, έγινε βήμα επίδειξης, δηλαδή

ολοένα γίνεται χώρος δεσμευμένων κομματικών βουλευτών που επικυρώνουν

τις αποφάσεις, οι οποίες ήδη έχουν ληφθεί σ’ επιτροπές ή κομματικές διασκέ-

ψεις, γι’ αυτό και η πλήρης σχεδόν αποδυνάμωση αυτού του θεμελιώδους θε-

σμού της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
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Η νομοθετική εξουσία περνά σε μεγάλο βαθμό στη κομματική Κυβέρ-

νηση και σε τελευταία ανάλυση, στους επιστημονικούς συμβούλους των κομ-

μάτων. 

Έτσι με αυτή τη διαδικασία φθάσαμε στο σημείο η «πλειοψηφούσα κοι-

νοβουλευτική ομάδα ν’ αποτελεί τη νομοθετούσα εκτελεστική εξουσία της

κυβέρνησης».

Ιδιαίτερα για την παρακμή των Κοινοβουλίων δεν ευθύνονται μόνο τα

πολιτικά κόμματα, αλλά η αποδυνάμωσή του οφείλεται και σε άλλες αιτίες

όπως:

•Η άνοδος της «τεχνοδομής».

Η πολυσυνθετότητα της κοινωνίας δημιουργεί και ανάλογα προβλήματα,

των οποίων οι αποφάσεις απαιτούν ένα υψηλά επίπεδο αρμοδιότητας, πληρο-

φόρησης και εξειδίκευσης.

Η αναπτυξή των, ως ιδιαίτερη «τεχνοδομή» ειδημόνων και επιστημόνων

συντελέσθηκε γύρω από την εκτελεστική εξουσία, με αποτέλεσμα την αποδυ-

νάμωση του Κοινοβουλίου, του οποίου οι εκπρόσωποι πλέον ασκούν ατελή

έλεγχο.

•Η ευρεία ανάπτυξη των δημοσιογραφικών μέσων επικοινωνίας. 

Άλλοτε η δημοσιότητα των πολιτικών συνέβαινε κυρίως από το Κοινο-

βούλιο, σήμερα επιτυγχάνεται με τα δημοσιογραφικά μέσα επικοινωνίας (ρα-

διόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο κ.α.) τα οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο

προβάλλουν τη προσωπικότητα απ’ ευθείας στους πολίτες.

•Η δημιουργία ανταγωνιστικών θεσμών.

Τέλος, συνέπεια της παρακμής των Κοινοβουλίων ήταν η δημιουργία αν-

ταγωνιστικών θεσμών (κοινοβουλευτικές επιτροπές, συνεντεύξεις, ραδιο -

τηλεοπτικές συζητήσεις, συνέδρια συνδικάτων και λεσχών κ.λ.π.), των οποίων

η εξέλιξη και η λειτουργία αποδυναμώνει ακόμα περισσότερον το Κοινοβού-

λιο.

Η εξέλιξη και η εφαρμογή μάλιστα του ηλεκτρονικού διαδικτύου είναι

τόσο δυνατή, ώστε να κινδυνεύει να αντικαταστήσει το Κοινοβούλιο.

Εκτιμάται όμως ότι όση ευρεία εφαρμογή και όσο ταχύτατα αποτελέ-

σματα κι αν έχει, δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως το ζωντανό Κοινοβού-

λιο.

Ως εξ αυτού δύναται να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στην πολιτική

ως ένα άμεσο, ταχύ και αποτελεσματικό μέσον απ’ ευθείας επικοινωνίας με

την κοινωνία για διάφορα θέματα που αφορούν αυτή.

Τόσον όμως η εξέλιξη του ηλεκτρονικού διαδικτύου, όσο επίσης η απο-

τελεσματικότητα παραλλήλως των επιτροπών της βουλής και η ανάπτυξη
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των άλλων ανταγωνιστικών θεσμών, επιβάλλουν την ποιοτική και αριθμητική

αναθεώρηση σύστασης του Κοινοβουλίου.

Ο «κομματισμός» δεν έχει προσβάλλει μόνον την κυβερνώσα πλειοψη-

φία, αλλά και την αντιπολίτευση, η οποία, θυσιάζει την καθαρότητα του

έργου της επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου στην αποτελεσματικότητα

της εκλογικής της επιτυχίας.

Ενώ καθαρός ρόλος της αντιπολίτευσης είναι ο έλεγχος της κυβέρνησης

και ως εκ τούτου να διαφωτίζει άμεσα τη κοινή γνώμη και τη κυβέρνηση για

τα λάθη της, ως επίσης και μελλοντικά να προτείνει στους πολίτες την εναλ-

λακτική λύση για την ειρηνική διαδοχή στην κυβέρνηση, αντιθέτως η αντιπο-

λίτευση «κομματίζεται» καλλιεργώντας την αδιαλλαξία, προκειμένου να

εξασφαλίσει μεγαλύτερη επιτυχία στις προσεχείς εκλογές.

Η κρίση όμως του «κομματισμού» δεν άφησε άθικτα και αυτά τα ίδια τα

πολιτικά κόμματα, τα οποία, προκειμένου να διατηρήσουν την ύπαρξή τους στο

εσωτερικό της λειτουργίας τους, κινούνται μεταξύ της «αρχηγικής» –όπως επε-

κράτησε να λέγεται– και της φιλελεύθερης διοίκησης.

Μια φιλελεύθερη διοίκηση αντιμετωπίζει την απειλή διάσπασης του κόμ-

ματος, μια «αρχηγική» διοίκηση διατηρεί μεν την σταθερότητα του κόμματος,

πλην όμως παρουσιάζει τα συμπτώματα του συγκεντρωτισμού, τα οποία δεν

επιδοκιμάζονται σε δημοκρατικά κόμματα.

Απ’ όσα εκτέθηκαν αλλά και απ’ όσα η καθημερινή πρακτική καταγρά-

φει, διαπιστώνεται πλέον ότι η κρίση των πολιτικών θεσμών έχει ως αιτιατό

επίκεντρο τον «κομματισμόν», του οποίου οι ηγέτες οδηγούνται από τις με-

τρήσεις της κοινής γνώμης και όχι από το κοινωνικό όραμα.

Η δε κρίση των πολιτικών κομμάτων αντανακλά την κρίση των πολιτι-

κών ιδεολογιών, οι οποίες δεν αντέχουν πλέον στη σημερινή κοινωνική πραγ-

ματικότητα και στην επιστημονική τους διαδοχή.

Αυτό δε που ονομάσθηκε «κομματισμός» και ο οποίος προκαλεί κοινω-

νική και πολιτική κρίση σε καταξιωμένους θεσμούς, δύνανται να ερμηνευθούν

ως αντιδραστικές απέλπιδες προσπάθειες επιμήκυνσης του βίου των πολιτικών

κομμάτων και οι οποίες συγχρόνως δηλώνουν και τη παρακμή τους. 

Ήδη στον πνευματικό ορίζοντα προβάλλεται ο επιστήμονας πολιτικός

και τη κομματική πολιτική διαδέχεται η επιστημονικοποίηση της πολιτικής
2
. 

6.       Η Πρόταση

Όπως έχει καταφανεί από την ερευνητική πορεία του «Πλατωνικού

Ηγέτη» και όπως επίσης καταδεικνύεται από την ιστορία της πολιτικής, ανα-

γκαία τυγχάνει στη κοινωνία η πολιτική ηγεσία, της οποίας μπορεί τα συστή-
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ματα και η τέχνη ενάσκησής της να μεταβάλλονται και να προσαρμόζονται στις

απαιτήσεις των εποχών, πλην όμως παραμένουν αμετάβλητα και σταθερά,

προσδεδεμένα και συνυφασμένα με αυτή την ίδια τη φύση της ηγεσίας, η αρετή

και η επιστήμη της ηγετικής προσωπικότητας.

Με αυτά τα δεδομένα, η παρούσα εποχή απαιτεί την ηθικοποίηση και την

επιστημονικοποίηση της πολιτικής και η οποία  μπορεί, κατά τη γνώμη μας,

να επιτευχθεί με την επανατοποθέτηση της δημοκρατικής αρχής της διάκρι-

σης των εξουσιών κυρίως μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

Η αρχή αυτή είναι κυρίως δυνατή να εφαρμοσθεί με την αντικατάσταση

των ιδεολογιών από την επιστήμη και όταν τα κόμματα παύσουν να υπάρχουν

και η λειτουργικότητά τους αντικατασταθεί από τους εξής άλλους θεσμούς:

•Έναν ανώτατο Άρχοντα, ο οποίος θα εκλέγεται απ’ ευθείας από τον

λαό και του οποίου το καθήκον θα είναι να εποπτεύει άμεσα την Κυβέρνηση

και γενικά την ομαλή λειτουργία όλων των θεσμών της πολιτείας, κυρώνοντας

τους νόμους, οι οποίοι ψηφίζονται από τη Βουλή, ως επίσης και όλες τις άλλες

κυβερνητικές αποφάσεις που έχουν θέση διαταγμάτων. 

Περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ ανωτάτου Άρχοντα και Βουλής, να επι-

λύονται με προσφυγή στο λαό μέσω δημοψηφίσματος.

•Τη Βουλή. Το νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου αναβαθμίζεται με

αλλαγή της σύνθεσής του.

Ως εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου θα εκλέγονται απ’ ευθείας από τους

πολίτες κατ’ αναλογίαν εκπρόσωποι όλων των επαγγελματικών ομάδων, και

θα συμπληρώνεται η σύνθεσή του με εκπροσώπους βουλευτές από κάθε περι-

φέρεια.

Έτσι με τη σύνθεση αυτή στο Κοινοβούλιο εκπροσωπούνται οι επαγγελ-

ματικές ομάδες στις οποίες έχουν μετατοπισθεί τα κοινωνικά προβλήματα,

αλλά και οι Περιφέρειες οι οποίες παρουσιάζουν τα δικά τους τοπικά προβλή-

ματα, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον μια ισόρροπη μείξη των κοινωνι-

κών ομάδων. 

Με την είσοδο των συντεχνιών στο Κοινοβούλιο οι αναχρονιστικοί σκλη-

ροί αγώνες του «δρόμου» των συνδικαλιστών μεταφέρονται υπεύθυνα σε δη-

μόσιο διάλογο εντός του Κοινοβουλίου, στο «βήμα» της βουλής.

Με τη σύνθεση αυτή του Κοινοβουλίου επιτυγχάνονται:

– Δικαιότεροι νόμοι επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

– Διαχωρισμός πλήρως της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, αλλά

και της δικαστικής τοιαύτης.

– Επανατοποθέτηση του Κοινοβουλίου –του ιερού ναού της δημοκρατίας–

στην παλιά του αίγλη και δύναμη (λειτουργία αν ά δ ε ι ξ η ς α ρ χ ώ ν και
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καθαίρεσης συμφερόντων, προσανατολισμός εθνικής πολιτικής, γνήσια

και καθαρή εκπροσώπηση των πολιτών και όλα τ’ άλλα).

Επί πλέον πρέπει να θεσμοθετηθούν με το πνεύμα της μείξης και της δια-

τήρησης ισορροπιών μεταξύ των εξουσιών για την ευρρυθμότερη λειτουργία

της πολιτείας και οι εξής άλλοι θεσμοί:

•To έργο της Κυβέρνησης να αναληφθεί από άξιες επιστημονικές κατά

κλάδον προσωπικότητες, των οποίων η επιλογή στην ανώτατη αυτή βαθμίδα

της δημόσιας διοίκησης θα γίνεται από τον ανώτατο Άρχοντα, ο οποίος άμεσα

θα εποπτέυει το έργο της.

Το έργο της Κυβέρνησης παράλληλα θα παρακολουθείται και από το

Κοινοβούλιο καθόσον αφορά την εφαρμογή των νόμων. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια Κυβέρνηση, πλαισιωμένη από ειδι-

κούς κατά κλάδον επιστήμονες, η οποία θα εφαρμόζει απολύτως την ισχύουσα

νομοθεσία, άμεσα ελεγχόμενη από τον ανώτατο Άρχοντα, για το κυβερνητικό

έργο, αποβλέποντας κατ’αποκλειστικότητα στο κοινωνικό όφελος και στην ευ-

δαιμονία των πολιτών.

Θα υπάρχει ένα «κράτος» σε άμεση επικοινωνία με το κοινωνικό σώμα.

•Επίσης αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας κρίνεται η

αξιοποίηση των ήδη βρισκόμενων σε δράση «Ανεξάρτητων Αρχών», οι οποίες

στους «Νόμους» του Πλάτωνα αποτελούσαν το σώμα των «Ευθύνων» και είχαν

ως έργο τον συνεχή έλεγχο εφαρμογής των νόμων και των κυβερνητικών απο-

φάσεων από τα όργανα της πολιτείας, αλλά και από τους πολίτες.

•Επιλογή των επί κεφαλής όλων των άλλων οργάνων της πολιτείας από

μεικτή επιτροπή της Βουλής και της Κυβέρνησης και την εν συνεχεία κύρωσή

της από τον ανώτατο Άρχοντα.

Η σύνθεση και η διάρκεια των θεσμικών οργάνων οι σύγχρονες συνθή-

κες απαιτούν όπως είναι ολιγομελή και μιας εύλογης διάρκειας θητείας, διότι

οι αποφάσεις τους πρέπει να είναι ταχείς, ορθές και προσαρμοσμένες ως

προς τους «καιρούς».

Όλη η παραπάνω πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας

απορρέει από αυτή των «Νόμων» του Πλάτωνα και των απόψεων του Αριστο-

τέλη περί Βουλής στα «Πολιτικά» του.

Η δε είσοδος των συντεχνιών στην Βουλή, επί πλέον της σύγχρονης ανα-

γκαιότητας, είναι σύμφωνη και με το πνεύμα του Πλάτωνος στον «Πολιτικό»

του, στο οποίον διακηρύσσει ότι χωρίς τα επαγγέλματα, δεν δύναται να υπάρ-

ξει ούτε «πόλη», ούτε πολιτική.

Τέλος, η παρούσα πρόταση είναι σύμφωνη και με τις αντιλήψεις τόσο του

Πλάτωνα, όσον και του Αριστοτέλη περί μείξης των πολιτευμάτων, προκειμέ-
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νου να τηρείται το «μέτρον» και ν’ αποφεύγονται οι υπερβολές από την εξου-

σία. 

Θεραπεύει όλες τις αδυναμίες και τις ρωγμές τις οποίες ο κομματισμός

παρουσιάζει στην κοινωνία, αλλά και την ίδια την πολιτική,  ενώνει αντί να δι-

αιρεί τους πολίτες.

7.      Φιλοσοφικές Σκέψεις

Αυτός λοιπόν ο σκοπός της ευδαιμονίας των πολιτών οδηγεί τον Πλάτωνα

μια ολόκληρη φι λοσοφική ζωή ν’ αναζητά την πολιτική μέθοδο, ώστε να επιτύχει

αυτό τον σκοπό, όσο το δυνατόν καλύτερα («Λάχης» – «Mέvωv», «Πολιτεία»,

«Πολιτικός», «Νόμοι»).

Κατηγορηματικότερος θα υπάρξει ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του,

δηλώνοντας ότι το πολίτευμα (από τα ορθά πολιτεύματα της δημοκρα τίας, της

ολιγαρχίας και της βασιλείας) τ’ οποίον θα εξασφαλίσει στην πόλη τους σκο-

πούς της ευδαιμονίας και του ειρηνικού πολιτικού βίου, αυτό είναι και το

ά ρ ι σ τ ο π ο λ ί τ ε υ μ α
3.

Αυτό το άριστο πολίτευμα ιστορικά ο άνθρωπος αναζήτησε σε Θεοκρα-

τικές πηγές και αντιλήψεις και μετά απ’ αυτό εξελισσόμενο βασίσθηκε στη κα-

ταξιωμένη προσωπικότητα του ηγέτη της Πλατωνικής μορφής του

«Φιλοσόφου–βασιλιά», για να καταλήξει στη σύγχρονη μορφή της ιδεολογικής

δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία διαμορφώ θηκε το πολιτικό ήθος και το

«γίγνεσθαι» της κοινωνίας μας.

Ένα πολιτικό ήθος και κοινωνικό «γίγνεσθαι», των οποίων τα σημεία

στις ημέρες μας αποκαλύπτουν και καταμαρτυρούν την παρακμή των πολι-

τικών ιδεολογιών και την αντικατάστασή τους από την επιστημονικοποίηση

της πολιτικής.

Μια επιστημονικοποίηση της πολιτικής, η οποία θα διέπεται από τη βα-

σική αρχή της μελέτης και της ανάλυσης της πραγματικό τητας, του επιστη-

μονικού και συνάμα του ηθικού οραματισμού της πράξης (σχήματα 1 - 4

αποφάσεις).

Μια επιστημονικοποίηση της πολιτικής στην οποία θα συνυπάρχουν η

αξία της ηγετικής προσωπικότητας με τη συμμετοχικότητα των πο λιτών εντός

ενός ευνομούμενου δημοκρατικού πολιτεύματος, στο οποίο θα επικρατεί, όπως

λέει και ο Αριστοτέλης, η επιστήμη και η θέληση των πολιτών
4.

Οι πολιτικές ιδεολογίες παρακμάζουν, διότι οι κοινωνίες των ανθρώπων

είναι  συνθετότερες   και  πολυπλοκότερες,   η  δε  ανθρώπινη διάνοια χάριν

της παιδείας έχει εξελιχθεί σε μεγάλο αριθμό επιστημών, με αποτέλεσμα οι

παραδοσιακοί πολιτικοί θεσμοί ν’ αποδεικνύονται, αποδυναμωμένοι και λιγό-
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τερο αποτελεσματικοί έναντι της σύγχρονης τεχνικής και επιστημονικής εξέ-

λιξης του ανθρώπου, έτσι ώστε να καθίσταται αναγκαία και η επιστημονικο-

ποίηση της πολιτικής, την οποία ο Πλάτων θεωρεί ως κατ’ εξοχήν επιστήμη

της φροντίδας του ανθρώπου και πιο πάνω από τα κριτήρια διαχωρισμού των

πολιτευμάτων
5.

Εκφραστές της παρακμής των ιδεολογιών αποτελούν τα πολιτικά κόμ-

ματα, των οποίων η κομματική λογική και ηθική έχει διεισδύσει σε όλους τους

κοινωνικούς και κρατικούς θεσμούς, με αποτέλεσμα η δημοκρατία να λειτουρ-

γεί με κομματικό–κρατικό χαρακτήρα.

Τέτοια συμπτώματα ως και πολλών άλλων των οποίων ως πολίτες είμαστε

καθημερινά μάρτυρες, καταδεικνύουν το πρόσωπο της «αμαρ τωλής» δημοκρα-

τίας, την οποίαν με τόσο γλαφυρό τρόπο περιγρά φει ο Πλάτων στη «Πολιτεία»

του και ο οποίος φθάνει στο σημείο να ισχυρισθεί ότι οι νόμοι γίνονται σύμ-

φωνα με το συμφέρον κά θε αρχής, με αποτέλεσμα οι νόμοι ν’ απέχουν από

το συμφέρον των αρχομένων, οι οποίοι μάλιστα τιμωρούνται όταν αυ τούς πα-

ραβαίνουν... και παντού να επικρατεί ως αρχή δικαίου το συμφέρον του ισχυ-

ροτέρου
6.

Ο δε Αριστοτέλης αυτή την άμεση δημοκρατία θα χαρακτηρίσει ως τυ-

ραννία των πολλών, όταν στην πόλη κυρίαρχος είναι όχι ο νόμος, αλλά η θέ-

ληση της πλειοψηφίας, η οποία ελέγχεται και κατευθύνεται από τους

δημαγωγούς
7.

Αλλά η δημοκρατία, ως πολιτική έκφραση της ελευθερίας, είναι ανθρώπινο

αγαθό, τ’ οποίο πάντοτε, και τότε και σήμερα ανήκει σε ό λους τους πολίτες.

Για να μην καταλήξει όμως σε «τυραννία των πολλών» χρειάζεται να αυ-

τοπροσδιορισθούν και ν’ αυτοεξελιχθούν οι ισχύοντες πολιτικο– κομματικοί

θεσμοί προς την κατεύθυνση που ο ίδιος ο Αριστοτέ λης προσδιόρισε λέγοντας

ότι: Το είδος της δημοκρατίας είναι ανάλο γο με την πόλη και το λαό και ότι

η οργάνωση και η λειτουργία των θεσμών της δύνανται ν’ αποτελούν συνδυα-

σμούς αριστοκρατικών και δημοκρατικών πολιτευμάτων
8.

Η κατεύθυνση δε αυτή στις μέρες μας μπορεί να λάβει τη μορ φή της μίξης

στην πολιτική της επιστήμης και της δημοκρατίας, με την ποιοτική αναβάθμιση

των τριών κύριων θεσμών της πολιτείας και ιδιαιτέρως της εκτελεστικής και

της νομοθετικής εξουσίας.

Με μια τέτοια πρόταση δικαιώνεται και ο Αριστοτέλης, ο οποίος θέλει

τη «Βουλή» και το «Δήμο» να εκλέγουν και να ελέγχουν τις αρχές χωρίς να

λαμβάνουν προσωπικώς τ’ αξιώματα και ο οποίος αναγνω ρίζει την γνώση και

τη πείρα των επιστημόνων, αλλά για σπουδαία θέματα βαρύτητα δίνει στη

γνώμη των πολλών
9.



356

Άρης Διαμαντόπουλος Ο Πλατωνικός Ηγέτης

Με μια τέτοια πρόταση επίσης συμφωνεί ουσιαστικά ο διαχωρισμός των

εξουσιών του Αριστοτέλη, του οποίου η «Πολιτεία», δηλαδή η ευνομού μενη

δημοκρατία, λειτουργεί με τρία βασικά σώματα(θεσμούς):

Πρώτον είναι το σώμα, τ’ οποίον διασκέπτεται για τα κοινά συμφέ ροντα

της πόλης δεύτερον είναι το σώμα των δημοσίων αρχών, του οποίου ο νομοθέ-

της καθορίζει το ποιόν, τα δικαιώματα και τον τρόπον της εκλογής και τρίτον

είναι το δικαστικό σώμα
10.

Με την πρόταση αυτή επιτυγχάνεται πλήρως ο διαχωρισμός της νομοθε-

τικής και εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και της δικαστικής τοιαύτης.

Έτσι η πολιτική ηθικοποιείται και επιστημονικοποιείται, δια σώζεται η

ενότητα των πολιτών και η ηγεσία της μέσα σε ευνομούμενη δημοκρατία ορα-

ματίζεται τις πρακτικές για την ευδαιμονία των πολιτών της.

Τέλος η πρόταση αυτή είναι μίξη της επιστήμης και της δημοκρατίας, για

την οποία μίξη ο Αριστοτέλης πάλιν θα πει επιγραμματικά:

«Όσον δε καλύτερα γίνουν οι πολιτικοί συνδυασμοί των διαφόρων μιας

πόλης στοιχείων, τόσον σταθερότερο είναι το πολίτευμα».

Μάλιστα γίνεται ακόμα περισσότερον σταθερό και αποδοτικότερο χάριν

του κοινωνικού συνόλου, όταν στα ηγετικά αξιώματα της πολιτείας επιλέγονται

δοκιμασμένες προσωπικότητες, οι οποίες να διακρίνονται για τα προσόντα

της σωφροσύνης, αλλά και τον δυναμισμόν της ανδρείας, τα οποία απαραιτή-

τως και επί πλέον των άλλων αρετών της σοφίας και της δικαιοσύνης, κατά

Πλάτωνα πρέπει να έχει ο κάθε ηγέτης, επομένως και ο πολιτικός, προκειμένου

ν’ ανταποκρίνεται στα υψηλά καθήκοντά του.

Αλλά εάν από τον Πλάτωνα αυτά είναι τα θεμελιώδη προσόντα της ηγε-

τικής προσωπικότητας, ανάλογα εκφράζεται και ο Αριστοτέλης, ο οποίος είπε

ότι: στο γένος τούτο των Ελλήνων ταιριάζει η διάνοια με την δύναμη, ώστε

ενωμένο να μπορεί να ευημερεί και να είναι νικητής στους αγώνες του.

Τόσο όμως η πρόταση του Πλάτωνα για τα προσόντα του ηγέτη, όσο  και

η διαπίστωση  του Αριστοτέλη ότι στο γένος ταιριάζει η διάνοια με την δύναμη,

δηλώνουν ουσιαστικά τον χαρακτήρα των Ελλήνων ως επίσης και την μικτή

μορφή του πολιτεύματος με την οποία αρμόζει να διοικούνται  οι Έλληνες

ώστε να είναι ενωμένοι και φίλοι μεταξύ τους.

Μια μίξη δημοκρατίας και επιστήμης ασφαλώς, αλλά με την βασική προ-

ϋπόθεση ότι οι αρχές αυτές να ενσαρκώνονται από προσωπικότητες με τα ανω-

τέρω προσόντα.

Ακριβώς αυτό το πνεύμα εκφράζει η παρούσα πρόταση ως μορφή δια-

κυβέρνησης της πολιτείας, με τον γενικό τίτλο περί επιστημονικο- ποίησης της

πολιτικής.
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8.      Επίλογος

Διατυπώνεται η γνώμη ότι οι ιδεολογίες, και κατ’ επέκταση τα κόμματα,

αποτελούν ανθρώπινο δημιούργημα το οποίο δεν προέρχεται μέσα από το κοι-

νωνικό σώμα.

Επί πλέον ως πολιτικό σύστημα δεν μπορεί σήμερα ν’ ανταποκριθεί στα

πολυσύνθετα και παγκοσμιοποιημένα κοινωνικά προβλήματα, η δε πρακτική

τους αποδείχθηκε νοσηρή.

Επομένως προκύπτει ανάγκη, όχι απλώς βελτίωσης του κομματισμού,

αλλά δομικής αλλαγής του πολιτικού μας συστήματος, όπως η πρότασή μου.

Πηγή έμπνευσης και ανανέωσης για κάθε επιστήμη, επομένως και για

την πολιτική αποτελούν οι σκέψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ιδι-

αιτέρως του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, οι οποίοι αναδεικνύονται διαχρο-

νικοί και πάντα σύγχρονοι και οι οποίοι επίσης εδραιώνουν τη δημοκρατία

στους πυλώνες: 

Στην επιστήμη, στην προσωπικότητα και στο σύνολο της κοινωνίας. 
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Σημειώσεις – Σχόλια

1. Γεώργιος Κ. Βλάχος. Πολιτικήν. Τόμος Ι. Σελίδες 86–196. Αθήνα 1977.

- R.G. Schwartzenberg. Πολιτική Κοινωνιολογία Τόμος 1ος Επιμέλεια Αριστόβουλος Μάνεσης. Εκ-

δόσεις Παρατηρητής Αθήνα.

- George Balandier Πολιτική Ανθρωπολογία. Επιμέλεια Γεώργιος Κ. Βλάχος, Αθήνα.

- Θεόδωρος Γεωργίου. Η Φιλοσοφία ως Κριτική Κοινωνική Θεωρία. Jaques Derrita. Σελίδες 224 –

266. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Αθήνα 2004.

2. W. Abendroth και K. Lenk. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη. Πολιτική Συγκρότηση της Κοι-

νωνίας. Σελίδες 134 – 145. Επιμέλεια Αριστόβουλος Μάνεσης Εκδόσεις. Παρατηρητής. Αθήνα 1983.

–  Βασίλης Ι. Φίλιας. Όψεις της Διατήρησης και της Μεταβολής του Κοινωνικού Συστήματος. Τόμος

ΙΙ. Κοινωνικο–Οικονομικές Συναρτήσεις και ο Σύγχρονος Κοινοβουλευτισμός. Σελίδες 144 – 156. Εκ-

δόσεις Νέα Σύνορα. Αθήνα 1979.

- R.G. Schwartzenberg. Πολιτική Κοινωνιολογία Τόμος ΙΙ. Η Παρακμή των Κλασσικών Πολιτικών

Μηχανισμών. Σελίδες 30 – 42. Επιμέλεια Αριστόβουλος Μάνεσης. Εκδόσεις Παρατηρητής. Αθήνα.

- Θεόδωρος Γεωργίου. Η Φιλοσοφία ως κριτική κοινωνική Θεωρία. Jaques Derrita. Σελίδες 193 –

223. Niklas Luhmann. Σελίδες 224 – 266. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Αθήνα 2004.

3. Αριστοτέλης «Πολιτικά» Παράγραφοι 1331 α/25, 1332 α/5 Μετάφραση – Σχόλια. Νικόλαος Πα-

ρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

4. Αριστοτέλης «Πολιτικά» Παράγραφοι 1332 α/35.

5. Πλάτων. Πολιτικός Παράγραφοι 267c, 291e, 304α, 305e. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος.

Μετάφραση – Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

6. Πλάτων. Πολιτεία Παράγραφοι 338a. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης.

Αθήνα 1963.

7. Αριστοτέλης «Πολιτικά» Παράγραφοι 1329α/5 – 30. Μετάφραση – Σχόλια. Νικόλαος Παρίτσης.

Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

8. Αριστοτέλης «Πολιτικά» Παράγραφοι 1317α–1321b/10. 

9. Αριστοτέλης «Πολιτικά» Παράγραφοι 1281b/30–35, 1282α/5–40.

10. Αριστοτέλης «Πολιτικά» Παράγραφοι 1297b/25, 1298α.   

11. Αριστοτέλης «Πολιτικά» Παράγραφος 1297α/5.    
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Καταληκτικές Σκέψεις

Θα συνεχίσει καταληκτικά ο Πλάτων να λέγει, προκειμένου να αιτιολο-

γήσει όσες πολιτικές του σκέψεις διετύπωσε μέχρις εδώ.

Όταν οι άνθρωποι του ενός κόμματος καταστρέφουν τις περιουσίες

και βάζουν φωτιά στα σπίτια των ανθρώπων του άλλου κόμματος, τότε οι

πράξεις αυτές ολοκληρωτικά είναι ανίερες και η Ελλάδα πεσμένη σε βαθειά

αρρώστια και επομένως κανένα από τα κόμματα δεν μπορεί να πει πως έχει

πατριωτισμό.

Καθόσον πρέπει αμέσως να κυριαρχήσει στο νου τους η σκέψη πως θα

έλθουν πάλιν σε ομόνοια μεταξύ τους και να μην εξακολουθήσουν να βρίσκονται

διαρκώς σε ανταγωνισμό και σε συγκρούσεις, με την δυσάρεστη συνέπεια η κοι-

νωνία να είναι χωρισμένη σε δύο και περισσότερα κομμάτια.

Πρέπει δηλαδή οι Έλληνες να είναι καλοί και ειρηνικοί και περισσό-

τερον απ’ όλα φιλέλληνες και να θεωρούν την Ελλάδα δικό τους σπίτι και

να θεωρούν τους εαυτούς τους μέλη της αυτής οικογένειας.
1

Στην ζήλεια και στον καταστροφικό φθόνο που αναπτύσσεται μεταξύ

των Ελλήνων ο Πλάτων θ’ αποδώσει και τον εμφύλιο πόλεμο (προφανώς εννοεί

τον Πελοποννησιακόν), ο οποίος προέκυψε μετά την ένδοξη νίκη των Αθηναίων

εναντίον των Περσών, σώζοντας όλους τους ομογενείς και ομόγλωσσους Έλ-

ληνες αλλά και τους Ευρωπαίους από την Περσική υποταγή.

Eνώ με θλίψη θα σημειώσει ότι δεν νικηθήκαμε από τους βαρβάρους,

νικηθήκαμε από τις δικές μας εσωτερικές διαμάχες, οι οποίες μας χωρίζουν

ακόμα σε νικητές και νικημένους, με ότι δυσάρεστο συνεπάγεται αυτός ο

διαχωρισμός.

Γι’ αυτόν τον λόγο διαρκής πρέπει να είναι ο αγώνας των Ελλήνων, να

είναι πάντα συμφιλιωμένοι, συγχωρώντας η μία παράταξη την άλλη.
2

Ακόμα θα πει ότι είναι λάθος να πούμε ότι μια κοινωνία είναι κατώτερη

του εαυτού της όταν νικούν οι κακοί πολίτες και ανώτερη όταν οι καλοί.

Διότι καμιά απ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ορθή και δίκαια, εφό-

σον αμφότερες διατηρούν το σώμα της κοινωνίας διαιρεμένο και εχθρευό-

μενες τις μερίδες μεταξύ τους.
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Δίκαιον και ορθό είναι η κοινωνία να έχει ομόνοια και να μην διέπεται

από  πνεύμα  επικράτησης  της  μίας  επί της άλλης μερίδας, οι νόμοι της να

εξασφαλίζουν και στο μέλλον σταθερή την μεταξύ τους φιλία.

Ώστε στα μέλη της κοινωνίας ν’ αναπτυχθούν φιλικά συναισθήματα και

να επικρατήσει διαρκής ειρήνη. 

Διότι το να νικά η κοινωνία τον εαυτό της, δεν είναι μόνο από τα κα-

λύτερα, αλλά είναι και αναγκαίο.
3

Αλλά αυτό είναι έργο ενός καλού πολιτικού ηγέτη, ο οποίος, σύμφωνα

με τις αντιλήψεις του Πλάτωνα, χρειάζεται να κατέχει την επιστήμη και την τέχνη

της ηγεσίας, αλλά συγχρόνως να είναι προικισμένος με τις Πλατωνικές ηγετικές

αρετές και αρχές.

Καθόσον μόνον αυτές αποβαίνουν προς όφελος της κοινωνίας και όχι οι

Μακιαβελικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την διατήρηση του ηγεμόνα στην εξου-

σία, συμπτώματα τα οποία παρατηρούνται και σήμερα στις πρακτικές των κομ-

μάτων.

Τα οποία εξ αιτίας της κομματικής τους αντίληψης και πρακτικής έχουν

συντελέσει να φέρουν τις πολιτείες σε πτώχευση και την κοινωνία σε ανησυχη-

τικό βαθμό αποσύνθεσης.

Επιδίωξή τους μεταξύ των άλλων, είναι η πόλωση μεταξύ των οπαδών

τους, όλως διόλου αντίθετα απ’ αυτά τα οποία περί φιλίας και ενότητας των

μελών της κοινωνίας διεκήρυσσε και θεωρούσε ο Πλάτων αναγκαία. 

Αλλά και στην πρακτική τους η ίδια η πραγματικότητα αφαίρεσε την δυ-

νατότητα εφαρμογής των ιδεολογιών, τις οποίες διακηρύσσει το κάθε κόμμα, με

συνέπεια να επιβεβαιώνουν τον Πλάτωνα, ο οποίος λέει ότι υπεράνω των δια-

χωρισμών περί φτώχειας και πλούτου, βίας και ελευθερίας βρίσκεται η επιστήμη

της πολιτικής.

Μη παραλείποντας όμως να τονίσει ότι κάθε επιστήμη όταν χωρίζε-

ται από την δικαιοσύνη και από τις άλλες αρετές, είναι πανουργία και όχι

σοφία.

Στο ίδιο πνεύμα θα εκφραστεί και ο Αριστοτέλης, ο οποίος και αυτός θε-

ωρεί ως άριστο πολίτευμα εκείνο που θα εξασφαλίσει την ευδαιμονία στην κοι-

νωνία και αυτό εξαρτάται από την επιστήμη και την θέληση των πολιτών.
4

Επομένως διαπιστώνεται ότι και κατά τον Πλάτωνα και κατά τον

Αριστοτέλη ότι η ευδαιμονία στην κοινωνία εξασφαλίζεται από την επιστήμη

και όχι από την ιδεοκρατία.

Ιδιαίτερα όμως τα κόμματα εξοστρακίζονται από τον Πλάτωνα ο οποίος,

ως έχοντα βιώσει τις δραματικές συνθήκες και συνέπειες του Πελοποννησιακού

πολέμου, έχει θέσει ως κύριους στόχους την ενότητα, τη φιλία, την ειρήνη, αλλά
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και την ευημερία της κοινωνίας, τους οποίους τα κόμματα αμφισβητούνται εάν

δύνανται να πραγματώσουν.

Επί πλέον και όπως φαίνεται και από τις διαδοχικές εξελικτικές πολιτικές

του προτάσεις, τον Πλάτωνα έντονα επίσης τον απασχολεί και το πολίτευμα, ως

μορφή διοίκησης, τον οποίον, θα ήταν κατάλληλο για τον αντιφατικό και συγ-

χρόνως δυναμικό χαρακτήρα των Ελλήνων και στον οποίον ασφαλώς δεν

αρμόζει η κομματοκρατία, η οποία διχάζει αντί να ενώνει.

Γι’ αυτούς όλους τους λόγους ο κοινός παρανομαστής των κατ’ εποχές

πολιτικών προτάσεων του Πλάτωνα είναι:

Η επιστήμη με αρετή, οι νόμοι και η ποιότητα της προσωπικότητας με

την θέληση των πολιτών.

Αλλά σε παράλληλες σκέψεις για το πολίτευμα (ως μορφή διοίκησης) το

οποίον ταιριάζει στον χαρακτήρα των Ελλήνων κινείται και ο Αριστοτέλης,

ο οποίος φέρεται να λέει:

«Το γένος των Ελλήνων καθώς βρίσκεται σε τόπους κείμενους στο

μέσον εκείνων και τούτων (προφανώς Ανατολής και Δύσης), έτσι μετέχει των

ιδιοτήτων αμφοτέρων· διότι και δυναμισμό έχει και διάνοιαν· και γι’ αυτό

και ελεύθερον είναι και άριστον πολιτικόν βίον διάγει και έχει την δύναμη

να κυριαρχήσει επί πάντων, εάν είναι ενωμένον».
5

Τα παραπάνω λόγια του Αριστοτέλη αποτελούν μια ιστορική πολιτική

παρακαταθήκη για τα χαρακτηριστικά από τα οποία πρέπει να διέπεται διαχρο-

νικά το δημοκρατικό πολίτευμα του γένους των Ελλήνων.

Αυτά δεν μπορούν να είναι άλλα από αυτά που ο Πλάτων και ο Αρι-

στοτέλης έχουν διακηρύξει και τα οποία περιλαμβάνονται στην πρότασή μας

για επιστημονικοποίηση της πολιτικής.

Τέλος, εάν θεωρηθεί η πολιτική συνέχεια της φυσικής επιστήμης

όπως υποστηρίζεται, δύναται να υποστηριχθεί ότι και η συνθετική πρόταση

για επιστημονικοποίηση της πολιτικής συμβαδίζει με την σύγχρονη αντί-

ληψη περί «Όλου» στην Φυσική6.
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Σημειώσεις – Σχόλια

1. Πλάτων. «Πολιτεία» Παράγραφοι 469b – 471b.  Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκδό-

σεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

2. Πλάτων. «Μενέξενος» Παράγραφοι 241e –242α, 242d, 243d, 244α–b. Μετάφραση – Σχόλια Καλ-

λιρρόη Ελεοπούλου. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα.

-Θουκιδίδου Ιστορία. Γ’ (81-82), 82, (82-84), (84-85) Μετάφραση Άγγελος Σ. Βλάχος. Εκδόσεις

«Εστίας». Αθήνα 2008.

Ζοφερές είναι και οι περιγραφές οι οποίες γίνονται από τον Θουκιδίδη για τις καταστροφές που επι-

φέρουν στις πολιτείες οι κομματικές συγκρούσεις.

Υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θα γίνονται πάντα όσο δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου διότι τα κόμ-

ματα δεν σχηματίσθηκαν για να επιδιώξουν την κοινή ωφέλεια, αλλά αντίθετα για να ικανοποιήσουν

την πλεονεξία τους παρανομώντας. Προσποιούνταν ότι υπηρετούν την πολιτεία, ενώ πραγματικά ήθε-

λαν να ικανοποιήσουν προσωπικά συμφέροντα και αγωνίζονταν με κάθε τρόπο να νικήσουν τους αν-

τιπάλους τους.

Σκληρές περιγραφές για τα πάθη του κομματισμού από τον Θουκιδίδη, οι οποίες επίσης δικαιώνουν

την πρότασή μας για επιστημονικοποίηση της πολιτικής.

3. Πλάτων. «Νόμοι» Παράγραφοι 627c, 627e–628a, 628c.  Πρόλογος Κ. Δ. Γεωργούλης. Μετάφραση

– Σχόλια Κων/νος Φίλιππος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

4. Πλάτων. «Πολιτικός» Παράγραφοι 267c, 291e, 304a, 305e. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος.

Μετάφραση – Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

- Πλάτων. «Μενέξενος» Παράγραφοι 246d – e, 247a. Μετάφραση – Σχόλια Καλλιρρόη Ελεοπούλου.

Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα.

- Αριστοτέλης. «Πολιτικά» Παράγραφοι 1331a/25, 1332a/35. Μετάφραση Νικόλαος Παρίτσης. Εκ-

δόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

5. Αριστοτέλης. «Πολιτικά» Παράγραφοι 1286b/15–20, 1327b/30–35. Μετάφραση Νικόλαος Παρί-

τσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

6. Άρης Διαμαντόπουλος. Η Φυσική στην Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό της Ζωής. Αυτοέκ-

δοση. Ναύπακτος 2008.Βιβλιογραφία
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Πίνακας Α’

Πηγές

Εκδόσεις Oxford University Press

Αριστοτέλης

1. Politica. Μετάφραση στην αγγλική από τον Benjamin Jowett. Λονδίνο πρώτη έκδοση 1921.

2. Ethica Eudemia. Μετάφραση στην αγγλική από τον J. Solomon. Λονδίνο πρώτη έκδοση

1915.

3. Ethica Nicomachea. Μετάφραση στην αγγλική από τον W.D. Ross. Λονδίνο πρώτη έκδοση

1915. 

Platonis Opera. Απόδοση από τον Ionnes Burnet. Εκδόσεις Oxon II. Πλάτων.

4. Πρωταγόρας. Tomus III. Tetralogia VI. St. I. PP309 – 362.

5. Λάχης. Tomus III. Tetralogica V. St. II. PP 178–201.

6. Θεάγης. Tomus III. Tetralogia V. St. I. PP 121–131.

7 Χαρμίδης. Tomus III. Tetralogia V. St. Π. PP 153–176.

8. Ευθύθρων. Tomus I. Tetralogia I. St. I. PP 2–16.

9. Λύσις. Tomus III. Tetralogia V. St. II. PP 203–223.

10. Ιππίας Μείζων. Tomus III. Tetralogia VI. St. III. PP 281–304.

11 Ιππίας Ελάσσων. Tomus III. Tetralogia VII. St. I. PP 363–376.

12. Ίππαρχος. Tomus II. Tetralogia IV. St. Π. PP 225–232.

13. Ίων. Tomus III. Tetralogia VII. St. I. PP 530–542.

14. Απολογία Σωκράτη. Tomus I. Tetralogia I. St. I. PP 17–42.

15. Κρίτων. Tomus I. Tetralogia I. St. I. PP 43–54.

16. Μενέξενος. Tomus ΙΠ. Tetralogia VII. St. II. PP 234–249.

17. Κρατύλος. Tomus I. Tetralogia II. St. I. PP 383–440.

18. Ευθύδημος. Tomus III. Tetralogia VI. St. I. PP 271 –307.

19. Αλκιβιάδης A'. Tomus II. Tetralogia IV. St. II. PP 103–135.

20. Γοργίας. Tomus III. Tetralogia VI. St. I. PP 447–527.

21. Μένων. Tomus III. Tetralogia VI. St. II. PP 70–100.

22. Πολιτεία. Tomus IV. Tetralogia VIII. St. II. PP 327–621.

23. Συμπόσιο. Tomus II. Tetralogia III. St. III. PP 172–223.

24. Φαίδων. Tomus I. Tetralogia I. St. I. PP 57–118.

25. Θεαίτητος. Tomus I. Tetralogia II St. I. PP 142–210.

26. Παρμενίδης. Tomus II. Tetralogia III. St. III. PP 126–166.

27. Φαίδρος. Tomus II. Tetralogia III. St. III. PP 227–279.

28. Σοφιστής. Tomus I. Tetralogia II. St. I. PP 216–268.

29. Πολιτικός. Tomus I. Tetralogia II. St. II. PP 257–311.

30. Φίληβος. Tomus II. Tetralogia II St. II. PP 11 –67.

31. Τίμαιος. Tomus IV. Tetralogia VIII. St. III. PP 17–105 (PP 17–92).

32. Κριτίας. Tomus IV. Tetralogia III. St. III. PP 106–121.

33. Νόμοι. Tomus VI. Tetralogia IX. St. II. PP 624–969.

34. Επινομίς.Τοmus VI. Tetralogia IX. St. II. PP 973–992.

35. Επιστολές. Tomus V. Tetralogia IX. St. III. PP 309–363.
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Ελληνικές Εκδόσεις

Αριστοτέλης

1. Πολιτικά. Μετάφραση–Σχόλια Νικόλαος Παρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

2. Ηθικά Ευδήμεια. Μετάφραση–Σχόλια Νικόλαος Κυργιόπουλος. Εκδόσεις Πάπυρος.

Αθήνα 1975.

3. Ηθικά Νικομάχεια. Μετάφραση–Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα

1975.

Επίκουρος

4. Άπαντα. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια. Φιλολογική Ομάδα. Εκδόσεις Κάκτου. Αθήνα

1994.

Θουκυδίδης

5. Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου. Μετάφραση Άγγελος Βλάχος. Ανατύπωση Εστία.

Αθήνα 2008

Πλάτων

Πρώιμα Έργα του Πλάτωνα. (Πιθανή ηλικία με βάση την Εξελικτική Ψυχολογία: 25 – 40

ετών) 

6. Πρωταγόρας. Μετάφραση – Σχόλια Αλέξανδρος Γαληνός, Εκδόσεις Πάπυρος.

7. Λάχης. Μετάφραση – Σχόλια Β. Τατάκης – Ηλ. Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

8. Θεάγης. Μετάφραση – Σχόλια Π. Πετρίδης. Εκδόσεις Ζαχαρό¬πουλος. Αθήνα.

9. Χαρμίδης. Μετάφραση – Σχόλια Ν. Τετενές. Εκδόσεις Ζαχαρό¬πουλος. Αθήνα.

10. Ευθύφρων. Μετάφραση – Σχόλια Γ. Κ. Κορδάτος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

11. Λύσις. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

12. Ιππίας Μείζων. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

13. Ιππίας Ελάσσων. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

14. Ίππαρχος. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

15. Ίων. Μετάφραση – Σχόλια Α. Λαούρδας, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα.

16. Απολογία Σωκράτη. Μετάφραση – Σχόλια Κ.Θ. Αραπόπουλος. Εκδόσεις Πάπυρος.

17. Κρίτων. Μετάφραση Σχόλια Κ. Θ. Αραπόπουλος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

18. Μενέξενος. Μετάφραση – Σχόλια Καλλιρρόη Ελεοπούλου. Εκδόσεις Πάπυρος.

19. Κρατύλος. Μετάφραση – Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

20. Ευθύδημος. Μετάφραση – Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

21. Αλκιβιάδης Α’. Μετάφραση – Σχόλια Ε. Κ. Λιακάκος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

22. Γοργίας. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Κορδάτος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

23. Μένων. Μετάφραση – Σχόλια Β. Τατάκης – Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος.

Αθήνα. 

Έργα Ακμής του Πλάτωνα. (Πιθανή ηλικία με βάση την Εξελεικτική Ψυχολογία: 40–55

ετών).

24. Πολιτεία. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.

25. Συμπόσιον. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Γεωργούλης – Β. Δεδούσης. Εκδόσεις Ζαχαρόπου-

λος. Αθήνα.

26. Φαίδων. Μετάφραση – Σχόλια Κ. Θ. Αραπόπουλος. Εκδόσεις Πάπυρος.

Όψιμα Έργα του Πλάτωνα. (Πιθανή ηλικία με βάση την Εξελεικτική Ψυχολογία: 55–80 ετών).
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27. Θεαίτητος. Μετάφραση – Σχόλια Βασίλης Τατάκης. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

28. Παρμενίδης. Μετάφραση – Σχόλια Βασίλης Τατάκης – Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχα-

ρόπουλος. Αθήνα.

29. Φαίδρος. Μετάφραση – Σχόλια Στέφανος Χ. Παππάς. Εκδόσεις Πάπυρος.

30. Σοφιστής. Μετάφραση – Σχόλια Δημήτριος Γληνός. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

31. Πολιτικός. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος. Μετάφραση – Σχόλια Ηλίας Λάγιος.

Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

32. Φίληβος. Μετάφραση – Σχόλια Μ. Ανδρόνικος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

33. Τίμαιος. Μετάφραση – Σχόλια Θ. Βλυζιώτης – Χ. Παπαναναστσίου. Εκδόσεις Ζαχαρό-

πουλος. Αθήνα.

34. Κριτίας. Μετάφραση – Σχόλια Γ. Κορδάτος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.

35. Νόμοι. Πρόλογος Κ. Δ. Γεωργούλης. Μετάφραση – Σχόλια Κων– νος Φίλιππας. Εκδό-

σεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.

36. Επιστολές. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

* Σημείωση: Ο κατά χρονολογικήν προτεραιότητα διαχωρισμός συγγραφής των έργων από

τον Πλάτωνα έχει ληφθεί από το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «Ήλιος». Τόμος «Αρχαίο Ελληνικό

Πνεύμα». Κεφάλαιο «Πλάτων». Κ. Δ. Γεωργούλης. Σελίδα 282.

Αλλά η κατάταξη της χρονολογικής σειράς συγγραφής των έργων του Πλάτωνα αποτελεί πρό-

βλημα καθόσον υπάρχει μεγάλη αμφιγνωμία μεταξύ των ειδικών.

Γενικώς διακρίνονται τρία στάδια στην πλατωνική δημιουργία: η πρώιμος, η μέση και η τε-

λευταία περίοδος (Βουδούρης Κων–νος. Πλατωνική Φιλοσοφία. Σελίδες 14–15. Έκδοση Πανε-

πιστημιακή. Αθήνα 1990).

Με τα οποία στάδια συγγραφής συμφωνεί και ο Α.Τ. Taylor με τις εξής επιπρόσθετες παρα-

τηρήσεις, οι οποίες ενισχύουν τον παραπάνω προσωπικό προσδιορισμό των πιθανών ηλικιών,

κατά τις οποίες ο Πλάτων συνέγραψε τα έργα του.Οι παρατηρήσεις αυτές του Α.Ε. Taylor είναι

ότι:

– Μέχρι γύρω στα 40 χρόνια της ηλικίας του ο Πλάτων έγραψε τα σημαντικότερα έργα με

αποκορύφωμα την «Πολιτεία».

– Από ηλικίας 40–60 ετών η δραστηριότητά του απορροφάται κυρίως από την Ακαδημία, με

αποτέλεσμα τη μείωση της συγγραφικής του δραστηριότητας.

– Από ηλικίας 60–80 ετών συνέγραψε τα υπόλοιπα σημαντικά έργα του με κατάληξη τους

«Νόμους».

Ο Α.Ε. Taylor επιμένει στον προσδιορισμό της χρονολογικής ηλικίας κατά την οποίαν ο Πλά-

των συνέγραψε, διότι, όπως υποστηρίζει, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε ένα μεγάλο στοχαστή,

εάν δεν γνωρίζουμε κάπως με ποια σειρά και σε ποια περίοδο της ζωής του έγραψε τα έργα

του. 

Έτσι για τα έργα του Πλάτωνα είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιους διάλογους έγραψε

νέος, μεσήλικας και γέρος, ως επίσης και εάν η συγγραφή τους είναι συνεχής ή υπάρχει διακοπή

(Α.Ε. Taylor. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Μετάφραση Ιορδάνης Αρζόγλου. Σελίδα

37. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990).

Οι απόψεις αυτές του Α.Ε. Taylor ενισχύουν τις προσωπικές τοιαύτες που διατυπώνονται στην

παρούσα διδακτορική εργασία περί ψυχολογικών προβολών στα έργα του Πλάτωνα ανάλογα

με τη χρονολογική ηλικία.
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Πίνακας Β’

Συγγράμματα Επιλογής ως Βοηθήματα

1. Abendroth W.– Lenk Κ. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη. Τόμος I. Επιμέλεια Αριστόβου-

λος Μάνεσης. Εκδόσεις Παρατηρητής. Αθήνα 1983.

2. Ανώτατη Σχολή Πολέμου

– Ψυχολογικές Πολεμικές Επιχειρήσεις. Στρατιωτικές Εκδόσεις. Θεσσαλονίκη 1975.

– Διοικητική Μέριμνα. Στρατιωτικές Εκδόσεις, Θεσσαλονίκη 1975.

3. Astius Fr. Λεξικό Πλατωνικής Ορολογίας. Βιβλιο¬θήκη Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου

Αθηνών.

4. Βατικιώτης Αντώνης. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Μικροϋπολο- γιστές. Αθήνα 1985.

(Αναφέρεται στη λειτουργία των ηλεκτρονικών εγκεφάλων, η οποία προσομοιάζει προς αυτή

του φυσικού εγκεφάλου). 

5. Βασικά Θέματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνιολογικό Λεξικό. Εκδόσεις Καστανιώτη – Επι-

καιρότητα.

6. Βέϊκος Θεόφιλος. Οι Προσωκρατικοί. Πανεπιστη¬μιακή Έκδοση. Αθήνα 1985.

7. Βέλτσος Γεώργιος. Ο Θεσμικός Λόγος και η Εξουσία. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα 1977.

8. Βλάχος Γεώργιος

– Κ. Εισαγωγή στις Πολιτικές Θεωρίες των Νεοτέρων Χρόνων. Τεύχη – Τόμοι I–II. Εκδόσεις

Παπαζήση. Αθήνα 1978–1979.

– Πολιτική. Τόμοι Ι–II–III. Αθήνα 1977–1978–1981.

– Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Κοινοβουλευτισμός. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα 1985.

– Πολιτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα 1996.

9.Bottomore T.B. Κοινωνιολογία. Μετάφραση Δημή¬τριος Γ. Τσαούσης. Εκδόσεις

Gutenberg.Αθήνα.

10. Βουδούρης Κων–νος

– Ψυχή και Πολιτεία. Διδακτορική Εργασία. Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου. Αθήνα 1970.

– Μεταφυσική. Εκδόσεις «Αθηναϊκός Κύκλος Φιλοσοφίας». Αθήνα 1982.

– Πλατωνική Φιλοσοφία. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1990.

11. Βουλούκος Γεώργιος. Παραψυχολογία. Τεύχη 1–46 (Επιστήμη βρισκόμενη ακόμα στο

ερευνητικό στάδιο και σχετιζόμενη με Πλατωνικές θεωρίες).

12. Briggs John–Peat Davide. Ο Ταραγμένος Καθρέπτης. Μετάφραση Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα 1991. (Αναφέρεται στην ενιαία ολότητα μάζας και ενέργειας στον

κόσμο).

13. Γενικό Επιτελείο Στρατού. 

– Πληροφορίες Μάχης. Στρατιωτικές Εκδόσεις Αθήνα 1958. (Περιέχει την τεχνική συγκέν-

τρωσης και επεξεργασίας των πλη¬ροφοριών για τη λήψη απόφασης από τον ηγέτη.

– Αρχές και Τέχνη Διοίκησης. Στρατιωτικές Εκδόσεις. Αθήνα 1959. (Κατ’ εξοχήν εγχειρίδιον

του Στρατού αναφερόμενο στις αρχές και στην τέχνη της ηγεσίας ως και στις αρετές του ηγέτη).

– Μνημόνιο Επιτελούς. Στρατιωτικές Εκδόσεις. Αθήνα. (Περιέχει τεχνική λειτουργίας του

Επιτελείου, ανάλυση και αντικειμενική εκτίμηση όλων των δυνατών παραγόντων κατ’ επαγω-

γική μέθοδο προς λήψη της κατάλληλης απόφασης από τον ηγέτη).

– Επιχειρήσεις. Στρατιωτικές Εκδόσεις. Αθήνα 1974. (Περιέχει τις αρχές του πολέμου και

όλους τους δυνατούς τακτικούς ελιγμούς του πολέμου έχουσες σχέση με τις αρετές του ηγέτη).

14. Γεωργίου Θεόδωρος. Η Φιλοσοφία ως Κριτική Κοινωνική Θεωρία. Σελίδες 11–277. Εκδό-

σεις Αλεξάνδρεια. Αθήνα 2004. (Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία σύγχρονων Φιλοσόφων).
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15. Γκυγιωμώ Ζακ. Κυβερνητική και Διαλεκτικός Υλισμός. Μετάφραση Κώστας Φιλίνης. Εκ-

δόσεις Θεμέλιο. (Η κυβερνητική ως καθολική φυσική επιστήμη).

16. Guthrie W. K. C. Οι Σοφιστές. Μετάφραση Δαμιανός Τσεκουράκης. Εκδόσεις Μορφωτικό

Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1989.

17. Δεσποτόπουλος Κων–νος I. Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνα. Εκδόσεις Παπαζήση.

Αθήνα 1980.

18. Διαμαντόπουλος Άρης. 

– Ο Άνθρωπος το Παιδί του Σύμπαντος. Αθήνα 1979. (Διαπραγματεύεται ότι η ζωή είναι ενέρ-

γεια, η οποία ανακυκλώνεται εντός του κλειστού Σύμπαντος. Ο Πλάτων αναφέρεται στο «Τί-

μαιο» για σφαίρα του κόσμου χωρίς χέρια και πόδια). 

– Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογία. Τόμος I: Προσωπικότητα Αυτοέκδοση, Ναύπακτος 2001,

Τόμος ΙΙ Περιβάλλον. Τόμος III: Συμπεριφορά. Ανέκδοτοι στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Τμήμα Χει-

ρογράφων. Σύνταξη 1985. 

– Αισθάνομαι. Η Ψυχή στην Οικογένεια. Σελίδες 135. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 1995. 

– Φιλοσοφία Ιατρικής, Φυσιολογία Εγκεφάλου.  Τεύχος 5–6 του 2001. Το Όμοιον στην Ολό-

τητα της Λειτουργία των Όντων. Τεύχος 3–4 του 2003. Ιατρικής Επιθεώρησης Ενόπλων Δυνά-

μεων. 

– Η Φυσική στην Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό της Ζωής. Σελίδες 71. Αυτοέκδοση. Ναύ-

πακτος 2008.

19.     Diels H. – Kranz W. Οι Προσωκρατικοί. Μαρτυρίες και Αποσπάσματα. Τόμοι Α, Β. Με-

τάφραση-Επιμέλεια Βασίλειος Κύρκος. Εκδόσεις Δημ. Παπαδήμας. Αθήνα 2007.Φιλοσόφων.

Μετάφραση Νικόλαος Κ. Παπαρρόδου. Εκδόσεις Συρόπουλος.  Αθήνα 1971.

21.     Einstein Albert–Infeld Leopold. Η Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική. Μετάφραση – Προ-

σθήκη Ευτύχης Μπιτσάκης. Εκδόσεις Δωδώνη. (Κατάληξη των ιδεών ότιη μάζα και το πεδίον

αποτελούν ενιαία ολότητα) 

20. Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία. Φιλοσοφία και Πολιτική. Εκδόσεις Καρδαμίτσα. Αθήνα

1982.

21. Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών το «Λύκειον». 

– Εργασία και Επάγγελμα. Σελίδες 9–330. (Πρακτικά Συνεδρίου) Επιμέλεια Έκδοσης. Δη-

μήτρης Κούτρας. Εκδόσεις Εταιρεία, Αθήνα 2005.

– Φιλοσοφία της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Σελίδες 9–281. (Πρακτικά Συνεδρίου) Επιμέ-

λεια Έκδοσης. Δημήτρης Κούτρας. Εκδόσεις Εταιρεία, Αθήνα 2005.

22. Ζευγαρίδης Σπύρος Κ. Μάρκετινγκ στην Ελληνική Πραγματικότητα. Εκδόσεις Επικοι-

νωνία. Αθήνα 1970.

23. Ζομπανάκης Σπύρος Α. Δημόσιες Σχέσεις. Αθήνα 1974.

24. «Ήλιος», Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό. Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα.

25. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης. Εισαγωγή στην Φιλοσοφία. Τόμοι Α’– Β’– Γ’ – Δ’. Εκδόσεις

Εστίας. Αθήνα 2006.

26. Θεοδωράτος Ευάγγελος Φ. Ηγεσία. Το Συντελεστικό Πρότυπο της Αποτελεσματικής Ηγε-

σίας. Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα 1989.

27. Θεοδωρίδης Χ. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Εκδόσεις Εστία. Αθήνα 1982.

28. Ιωαννίδης Κλείτος: Ο Φιλόσοφος και ο Μυστικός στο Έργο του Πλάτωνος. Σελίδες 7–245.

Εκδόσεις Χορηγία. Αθήνα 2003.

29. Κατρίτσης Επαμεινώνδας Δ. – Παπαδόπουλος Νικόλαος I. Μαθήματα Ανατομικής του

Ανθρώπου. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Αισθητήρια Όργανα. Αδένες Έσω Εκκρίσεων. Εκδό-
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σεις Λίτσας. Αθήνα 1979. 

30. Κατσιμάνης Κυριάκος Σ. – Σούρρος Ευάγγελος Ν. Φιλοσοφία. Οργανισμός Έκδοσης

Σχολικών Βιβλίων. Αθήνα 1985.

31. Kirk G. S. – Raven J. E. – Schofield Μ. Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι. Μετάφραση Δη-

μοσθένης Κούρτοβικ. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.

32. Κούτρας Δημήτριος.

– Η Πρακτική Φιλοσοφία του Αριστοτέλους. Τόμος Α΄. Ηθική. Σελίδες 142. Εκδόσεις Μαυ-

ρομάτη. Αθήνα 1995. 

– Από την Αρχαία στην Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία. Σελίδες 7–164. Αυτοέκδοση.

Αθήνα 1999. 

– Θέματα Φιλοσοφίας. Σελίδες 7–219. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2002. 

– Εισαγωγή στην Φιλοσοφία. Σελίδες 7–255. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2002.

33. Κρανιδιώτης Παντελής Θεοδ. Οι Συντελεστές της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς κατά

τη Στράτευση. Στρατιωτικές Εκδόσεις. Αθήνα 1967. (Η Ψυχολογία στο Στρατό).

34. Κωσταράς Γρηγόρης.

– Ο Ένδημος Φιλοσοφικός Λόγος. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1986. 

– Η Πολιτιστική Πορεία. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1986.

– Martin Heidegger. Ο Φιλόσοφος της Μέριμνας. Εισαγωγή στην Υπαρξιακή Φιλοσοφία. Πα-

νεπιστη- μιακή Έκδοση. Αθήνα 1986.

– Soren Kierkegaard. Ο Φιλόσοφος της Εσωτερικότητας. Εισαγωγή στην Υπαρξιακή Φιλοσο-

φία. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1986.

– Η Ψυχολογία του Ανθρώπου. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1986.

35. Λάϊτμερ Ε.Ι. 

– Ο Επιτελής και η Ψυχολογία του. Στρατιωτικές Εκδόσεις. Αθήνα 1970.

– Η Τέχνη του «Διοικείν». Στρατιω¬τικές Εκδόσεις. Αθήνα 1971.

36. «LIFE» Εγκυκλοπαίδεια. 

– Ουϊλσον Μίτσελ και Επιτελείον. Τόμος: Ενέργεια. Μετάφραση «Λύκειος Απόλλων». Εκδό-

σεις «Τάϊμ–Λάϊφ Ιντερνάσιοναλ». 

– Λάππ Ράλφ Ε. και Επιτελείον. Τόμος: Ύλη. Μετάφραση «Λύκειος Απόλλων». Εκδόσεις

«Τάϊμ–Λάϊφ Ιντερνάσιοναλ».

37. Μακιαβέλι Νίκολο. Ο Ηγεμόνας. Μετάφραση Ηλέκτρα Ανδρεάδη. Εκδόσεις Κάκτος.

Αθήνα 1989.

38. Μαργιωρής Νικόλαος Α. Αποσυμβολισμός της Ελληνικής Μυθολογίας. Αθήνα 1983.

39. Μαρκαντώνης Ιωάννης Σ. Βαθυψυχολογία και Αγωγή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 1978.

40. Μουτσόπουλος Ευάγγελος.

– Η Φιλοσοφία της Καιρικότητας. Σελίδες. 7–221. Εκδόσεις Καρδαμίτσα. Αθήνα 1984. (Η

καιρικότητα του υπερείναι). 

– Η Αισθητική της Ηθικής. Σελίδες 9–135. Εκδόσεις Ακαδημίας Αθηνών. Αθήνα 2009. (Ταύ-

τιση της ηθικής με το ωραίον).

41. Μπακατσούλας Μενέλαος Ν. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία και Παθολογία. Εκ-

δόσεις Σάκκουλα. Αθήνα.

42. Μποζώνης Γεώργιος

– Δοκίμιο Κοινωνιολογίας. Έκδοση Γεωργίου Μποζώνη. Αθήνα 1976. (Με περιεχόμενο

στην ηγεσία). 

– Ψυχολογία. Σελίδες 78. Αυτοέκδοση. Αθήνα 1976. 
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– Η Πορεία της Ελληνικής Σκέψης. Σελίδες 130. Αυτοέκδοση. Αθήνα 1984.

43. Μποχένσκι Ι. Μ. Δρόμοι Φιλοσοφικού Στοχασμού. Μετάφραση Γρηγόρης Φ. Κωσταράς.

Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1986.

44. Νικητοπούλου – Μαράτου Γεωργία. Φυσιολογία του Ανθρώπου. Εισαγωγή στο Νευρικό

Σύστημα. Εκδόσεις Παρισιάνος. Αθήνα 1983. (Κυρία αναφορά στον εγκέφαλο).

45. Οργανισμός Έκδοσης Σχολικών Βιβλίων

– Αργύρης Ι. – Κατσιφάκης Ε. – Μάργαρης Ν. – Μάρκου Σ. – Παπαδόπουλος Ν. – Παπαφί-

λης Α. – Παταργιάς Θ. – Σέκερης Κ. Βιολογία. 

– Οικονομίδης Ιωάννης. Μαθήματα Γενικής Βιολογίας.

– Βλάχος Ι. – Ζάκος Κ. – Κόκκοτας Π. – Τιμοθέου Γ. Φυσική. 

– Κωτσάκης Δ. – Χασάκης Κ. Κοσμογραφία.

46. Παρασκευόπουλος Ι. Ν. 

– Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 1979. 

– Στοιχεία Κλινικής Ψυχολογίας. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 1981. 

– Εξελικτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα. 

– Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας. Τόμοι 1,2. Αθήνα 1993.

47. Παυλόπουλος Προκόπης. Μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης. Εκδόσεις Σάκκουλα.

Αθήνα 1983.

48. Πελεγρίνης Θεοδόσιος. Οι Πέντε Ευχές της Φιλοσοφίας. Σελίδες 446. Εκδόσεις Ελλη-

νικά Γράμματα. Αθήνα 1998.

49. Πολιτάκος Ιωάννης. Η Πολεμική Τέχνη στη Διαδρομή της Ιστορίας. Στρατιωτικές Εκδό-

σεις. Αθήνα 1978. (Γίνεται αναφορά στις αρετές των επώνυμων ιστορικών ηγετών από τους

αρχαιότατους μέχρι τους σύγχρονους χρόνους και τις οποίες αρετές έμπρακτα ανέδειξαν στα

πεδία του πολέμου. Οι ελιγμοί των μαχών και η στρατηγική την οποίαν εφήρμοσαν επιβεβαι-

ώνουν την αξία της συνύπαρξης στην προσωπικότητα του ηγέτου των αρετών της σοφίας και

της ανδρείας. Δηλαδή ιστορικά πλέον αποδεικνύεται η αξία της πρότασης του Πλάτωνα για

το φιλόσοφο – βασιλιά).

50. Πόππερ Καρλ. Η Ανοικτή Κοινωνία και οι Εχθροί της. Μετάφραση Ειρήνη Παπαδάκη.

Τόμοι Ι–II. Εκδόσεις Δωδώνη. Αθήνα 1980–1982.

51. Ρουσσώ Ζαν Ζακ. Το Κοινωνικό Συμβόλαιο. Μετάφραση Δ. Π. Κωστελένος. Εκδόσεις

Παγκόσμια Λογοτεχνία.

52. Sabine G. H. Η Ιστορία των Πολιτικών Επιστημών. Μετάφραση Μάνθος Κρίσπης. Εκ-

δόσεις Ατλαντίς. Αθήνα 1961.

53. Schwartzenberg R. G. Πολιτική Κοινωνιολογία. Επιμέλεια Αριστόβουλος Μάνεσης. Τόμοι

Ι–ΙΙ. Εκδόσεις Παρατηρητής. Αθήνα.

54. Smith Maynard John. Η Θεωρία της Εξέλιξης. Μετάφραση Δημοσθένης Κούρτοβικ. Εκ-

δόσεις Άλμπατρος. Αθήνα 1982. (Περιέχει τις Θεωρίες της Βιολογικής Εξέλιξης).

55. Σταματιάδης Πλάτων Βασ. Κοινωνιολογικά Θέματα. Στρατιωτικές Εκδόσεις. Αθήνα

1966.

56. Stones Ε. Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μετάφραση Αντώνης Δανασής – Αφεντάκης. Επιμέ-

λεια Πανεπι¬στήμιο Αθηνών. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 1978.

57. Ταμπάκης Νίκος. Από τη Φυσική στη Μεταφυσική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα

1984. (Επιστημο¬νικοί συσχετισμοί Φυσικής και Φαινομένων της Μεταφυσικής). 

58. Taylor Α. Ε. Πλάτων. Ο Άνθρωπος και το Έργο του. Μετάφραση Ιορδάνης Αρζόγλου.

Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα 1990.
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59. Τατάκης Βασίλειος Ν. Ο Σωκράτης. Εκδόσεις Παπαδημητρίου. Αθήνα 1983.

60. Τσαούσης Δημήτριος Γ. Στοιχεία Κοινωνιολογίας. Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα 1979.

Τσάτσος Κων–νος. Ο Άγνωστος Καραμανλής. Εκδοτική Αθηνών. Αθήνα 1984. (Παρατίθενται

ηγετικές αρετές).

61. Φακιόλας Νικόλαος. Βασικές Γνώσεις Κοινωνιολογίας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα

1978.

62. Φαναριώτης Παναγιώτης. Ψυχολογία Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Τεχνικών Ιδρυμάτων.

Λάρισα 1974. (Γίνεται σύζευξη της ψυχολογίας των ανθρώπων με τις δομές και τις λειτουργίες

της Επιχείρησης για την ομαλή συνύπαρξη αυτών των παραγόντων και την αποφυγή των πα-

θολογιών που ανακύπτουν από την δυσαρμονία αυτών των σχέσεων).

63. Φίλιας Βασίλειος I. Όψεις της Διατήρησης και της Μεταβολής του Κοινωνικού Συστήμα-

τος. Τόμος II. Εκδόσεις Νέα Σύνορα. Αθήνα 1979. (Αναφέρεται στην παθολογία της κοινο-

βουλευτικής κομματικής δημοκρατίας και την ανάγκη μεταρρύθμισης).

64. Φιλιππόπουλος Γεώργιος Σ. Κλινική Ψυχιατρική. Εκδόσεις Λίτσας. Αθήνα 1980.

65. Χατζημηνάς Ιωάννης Σ. Επίτομος Φυσιολογία. Εκδόσεις Παρισιάνος. Αθήνα 1972. (Ια-

τρικό Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα της Φυσιολογίας του Ανθρώπου).

66. Χατζηγρηγορίου Μηνάς Θ. Σύγχρονη Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Τυροβό-

λας. Αθήνα 1970.

67. Windelband W. – Heimsoeth Η. Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας. Μετάφραση Ν. Μ.

Σκουτερόπουλος. Τόμοι Ι–ΙΙ–III. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Αθήνα

1985–1986.

Πίνακας Γ’

Μελέτες Ηγεσίας ως Επιλογές Βοηθημάτων

Εκδόσεις Στρατιωτικής Επιθεώρησης

1.Andrews Michael Α. Οι Γυναίκες στο Πεδίο της Μάχης. Μετάφραση Γενικό Επιτελείο

Στρατού. Μάρτιος 1980.

2.Air University Review. Ηγεσία. Μετάφραση Αλ. Παπανικολάου. Μάρτιος 1972.

3.Αξιωματικός Ανώνυμος Σπουδαστής Ανώτερης Σχολής Πολέμου. 

–Οι Ηθικές Δυνάμεις. Τίτλος Συγγράμματος: Θέματα Γενικής Μόρφωσης. Στρατιωτικές

Εκδόσεις 1982. 

–Διεύθυνση – Διοίκηση – Ηγεσία. Τίτλος Συγγράμματος: Θέματα Γενικής Μόρφωσης. Στρα-

τιωτικές Εκδόσεις. Αθήνα 1982.

4.Αξιώτης Θεόδωρος. Σούν–Τσού: Το Δυναμικό και ο Ελιγμός. Νοέμβριος 1984 (Συνδυα-

σμός δύναμης και σοφίας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις).

5.Army Logistician. Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1982. Μέγας Αλέξανδρος. Ο Εμπνευστής της

Διοικητικής Μέριμνας. Μετάφραση Γενικού Επιτελείου Στρατού. Διεύθυνση Εφοδιασμού.

Σεπτέμβριος 1983. (Η Μέριμνα του Πλάτωνα στο «Πολιτικό» θεμελιώδες υπαρξιακό κεφά-

λαιο στο Στρατό).

6.«Army» Περιοδικό. Οι Γυναίκες στο Στρατό. Μετάφραση Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Μάιος 1980.
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7.Βαρδακαστάνης Α. Ο Κοινωνικός Πόλεμος σαν Μέσον Επιβολής Εχθρικών Επιδιώξεων.

Μάρτιος 1970. 

8.Βέρρος Δημοσθένης Κ. Τα Όργανα της Εξουσίας και τ’ Ατομικά Δικαιώματα των Εξου-

σιαζομένων. Ιανουάριος 1981.

9.Carey Arthur Τ. Πόσο Σπουδαίος είναι ο Διοικητής. Μετάφραση Σοφοκλής Καρασανάκης.

Σεπτέμβριος 1966.

10.Csoka Louis S. Η Μελέτη της Ηγεσίας. Μετάφραση Παντελής Μνηματίδης. Ιανουάριος

1987.

11.Γαλατάς Παναγιώτης. Επιχειρησιακή Έρευνα και Τακτική. Νοέμβριος 1981. (Η μεθοδο-

λογία της επιχειρησιακής έρευνας στη διαδικασία λήψης απόφασης από τον ηγέτη στους επι-

χειρησιακούς ελιγμούς).

12.Γιακουμάκης Δημήτριος. 

–Παράγοντες Αυξημένης Οικονομικής Αντοχής στον Πόλεμο. Ιανουάριος 1969.

–Στοιχεία Ανάλυσης Προπαγανδιστικών Μεθόδων. Νοέμβριος 1969.

13.Γκίνης Στυλιανός. Οι Πολεμικές Αρετές και η Αξία τους. Ιούνιος 1981.

14.Γκουζής Αθανάσιος. Οικονομικά Προβλήματα του Εμπόλεμου Κράτους. Ιανουάριος –

Μάρτιος 1975.

15.Goetz Charles Μ. Ενάσκηση της Διοίκησης και Ελέγχου με Ηλεκτρονικό Εγκέφαλο. Με-

τάφραση Γεώργιος Φούρτης. Νοέμβριος 1969.

16.Δαβός Χρήστος. Εθνική Ισχύς. Ιούλιος 1978.

17.Δημόπουλος Νικόλαος. Η Ψυχολογία της Μάζας. Απρίλιος 1970.

18.Διάφας Φίλ. Οι Σύγχρονες Αντιλήψεις για τη Δημόσια Γνώμη. Ιανουάριος 1972. 

19.Downey John. Ηγεσία. Μετάφραση Δημήτριος Γεδεών. Αύγουστος 1983.

20.Engelage James R. Ανάπτυξη Θετικής Ηγετικής Ικανότητας. Μετάφραση Παντελής Μνη-

ματίδης. Ιανουάριος 1987.

21.Επιτροπάκης Γεώργιος.

–Μερικά Θέματα Πληροφοριών. Σεπτέμβριος 1969. 

–Επίδραση Ηγετών στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Νοέμβριος 1969.

22.Ζουπούδης Γεώργιος. Αστική Ευθύνη των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ιούνιος 1986.

23.Holliday Sam C. Ο Πόλεμος του Μέλλοντος. (Ο Ανορθόδοξος Πόλεμος γι’ Ανατροπή των

Νόμιμων Κυβερνήσεων). Μετάφραση Ανώτατη Σχολή Πολέμου. Δεκέμβριος 1970.

24.Καραγιάννης Αλέξ. Βασικές Αρχές Οικονομίας Πολέμου. Ιούνιος 1972.

25.Κατσαβριάς Παναγιώτης. Η Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων. Αύγουστος 1981.

26.Καψίδης Σπύρος. Κοινή Γνώμη. Σεπτέμβριος 1973.

27.Kingseed Cole C. Η Κατάρτιση ενός Διοικητή Μάχης. Μετάφραση Ελευθερία Σ. Κουνελή.

Σεπτέμβριος 1986.

28.Koontz Ronald – Kaplan Ira. Τρόποι Επικοινωνίας και Διοίκησης Μονάδων. Μετάφραση

Μιχάλης Σταματογιαννάκης. Αύγουστος 1984.

29.Κουρέτας Δ. Η Ανθρωπογνωστική Ικανότητα του Θ. Κολοκοτρώνη. Απρίλιος 1972.

30.Κωνσταντόπουλος Σωτήριος.

–Δημόσιες Σχέσεις και η Εφαρμογή στη Διοίκηση. Αύγουστος 1968.

–Η Ομάδα Εργασίας και ο Ρόλος των Στελεχών σ’ αυτή. Ιανουάριος 1969. 

–Η Ανθρωπο¬γνωστική και η Αξία αυτής για τους Ηγήτορες. Απρίλιος 1970.

31.Λαζαρίδης Νικόλαος. Η Ηγεσία στο Πεδίο της Μάχης. Μάρτιος 1966.

32.Maitre. Τάσεις και Δυσκολίες στη Σύγχρονη Διοί¬κηση. Μετάφραση Αρκάδιος Καραβάς.



Ιούνιος 1966.

33.Μαραβελέας Γεώργιος. Οι Τρεις Ηρωικές Καπετάνισες του Ιερού Αγώνα. Αύγουστος –

Οκτώβριος 1984.

34.Ματσούκας Δημήτριος

–Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης και Ελέγχου. Δεκέμβριος 1973. 

–Γενικές Αρχές Σχεδίασης Συστημάτων. Μάιος 1976. (Επιστημονική μεθοδολογία λήψης

απόφασης). 

35.Mellnik Stephen Μ. Αποτελεσματική Συνεργασία για Διοικητές και Επιτελείς. Μετά-

φραση Σ. Παπαγεωργίου. Ιούλιος 1971.

36.Μηλιδώνης Δημήτριος. Μεθοδολογία Στατιστικών Ερευνών. Αύγουστος 1981.

37.Μητσόπουλος Θεόδ. Αξιολόγηση Έργου και Προσωπικού. Αύγουστος 1966.

38.«Military Review». Περιοδικό. Στρατιωτική Κυβερ¬νητική. (Επιστημονικοποίηση Κυβερ-

νητικής). Μετά¬φραση Ανώτατη Σχολή Πολέμου. Δεκέμβριος 1970.

39. Μίχας Νικόλαος Χ. Εσωτερικό Management Επιχεί¬ρησης Οργανισμού Βιομηχανίας.

Αύγουστος 1984.

40.Μοσχάκης Α. Συμβολή στην Ψυχοπαθολογία του Πολέμου. Φεβρουάριος 1969. 

41.Murry William V. Ο Κλαούζεβιτς και ο Πυρηνικός Πόλεμος. Μετάφραση Ιωάννης Στού-

ρας. Σεπτέμ¬βριος 1975. 

42.Ξένος Μιχάλης. Ο Ρόλος του Διοικητή. Μάρτιος 1966.

43.Revue de Defence Nationale. Στρατηγική Οικονομία στην Πυρηνική Εποχή. Μετάφραση

Νικόλαος Μαντζώρος. Απρίλιος 1968.

44.Ομαδική Εργασία. Ομάδα Κέντρου Ερευνών Εθνικής Άμυνας. Επιστη¬μονικός Προ-

γραμματισμός. Μάρτιος 1970. (Πρό¬βλημα – Σκοπός – Ανάλυση παραγόντων – Αποτελέ-

σματα – Εισήγηση).

45.Παπαθανασόπουλος Δ. Ν. Χρόνος και Άνθρωπος. Μάιος 1974.

46.Παπαδάς Αλέξανδρος. Περί Οργάνωσης και Διοίκησης Συστημάτων. Οκτώβριος 1981.

47.Πάτσης Γεώργιος. Η Έννοια της Εργασίας. Ιανουά¬ριος 1972. (Ως καταξίωση και κοινω-

νικοποίησης του ατόμου).

48.Περιοδικό Management Σχολής Πολέμου Η.Π.Α. Οι Διοικούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις

σε μια Νέα Εποχή. Μετάφραση Ανώτατη Σχολή Πολέμου. Δεκέμβριος 1973.

49.Ridgway Μ.Β. Ηγεσία. Μετάφραση Παύλος Γιαννακόπουλος. Μάρτιος 1967.

50.Rogers Gordon. Ο Διοικητής Διδάσκει. Μετάφραση Γενικό Επιτελείο Στρατού. Απρίλιος

1984.

51.Savage P. – Gabriel R. Το Περιβάλλον της Στρατιωτικής Ηγεσίας. Μετάφραση Θεόδωρος

Φωτιάς. Ιούλιος 1981.

52.Skaff Joseph J. Στρατιώτες. Αξίζουν Καλής Ηγεσίας. Μετάφραση Παντελής Μνηματίδης.

Ιανουάριος 1981.

53.Σκόντρας Σπυρίδων Α. Το Διεθνές Πρόβλημα του Αφοπλισμού. Απρίλιος 1968.

54.Σμοκοβίτης Δημήτριος.

–Περί της Ανθρώπινης Προσωπικότητας και της Τεχνικής των Συνεντεύξεων. Σεπτέμβριος

1981. (Η ψυχική ανθρωπογνωσία του ατόμου και ο ηγέτης).

–Managementy. Βασικές και Απαραίτητες Γνώσεις για τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυ-

νάμεων. Ιανουάριος 1987.

55.Σπίνος Διονύσιος. Ρύπανση του Περιβάλλοντος. Οικολογική Κρίση. Φεβρουάριος 1976.

(Βασικό θέμα μέριμνας του ηγέτη και έχει σχέση με τα περί αυτάρκειας της πόλης κατά Πλά-
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τωνα και Αριστοτέλη).

56.Σταυρογιαννόπουλος Βασίλειος. Ιδιότητες του Αρχηγού και η Τέχνη να Διοικεί. Οκτώ-

βριος 1979.

57.Σούλης Μιχαήλ

–Ελευθερία Ενεργείας. Ιούνιος 1972. (Αναφέρεται στη λήψη απόφασης από τον ηγέτη).

–Αντιλήψεις Σύγχρονης Στρατηγικής. Ιούλιος 1972.

–Ο Πόλεμος από Ηθικής και Φιλοσοφικής Άποψης. Δεκέμβριος 1972.

58.Σχολή Πολέμου των Η.Π.Α. Σύγχρονες Απόψεις της Σχολής Πολέμου των Η.Π.Α. περί

Ηγεσίας. Μετάφραση Ανδρέας Καλαντζάκος. Απρίλιος 1975.

59.Τάγαρης Αχιλλέας.

–Η Προσωπικότητα του Ηγέτη. Ιούλιος 1971.

–Το Φαινόμενο του Πολέμου (Κοινωνιο- λογικά). Ιανουάριος 1972.

–Η Κρίση του Επιστημονισμού. Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1979 (Η αξία του φιλόσοφου

ηγέτη).

60.Ταμιωλάκης Μιχάλης. Η Σύγχρονη Τεχνολογία στο Εδώλιο. Δίκαια ή Άδικα; Αύγουστος

1983. (Θέμα σύγχρονου προβληματισμού και για την ηγεσία).

61.Τζανετάκος Θησέας. Ο Έλληνας Στρατιώτης έναντι της Πατρίδας. Μάρτιος 1975. (Εξι-

δανίκευση των εθνικών αξιών).

62.Τρουπάκης Νικόλαος. Ανδρεία. Απρίλιος 1974.

63.Τσιλικούδης Στυλιανός. Η Ζωή και η Φύση των Μεγάλων Ηγετών. Νοέμβριος – Δεκέμ-

βριος 1971.

64.Τσιφτσής Γρηγόρης. Επιχειρησιακή Έρευνα. Σεπτέμ¬βριος 1969. (Σύγχρονη μεθοδολο-

γία για την εξαγωγή συμπεράσματος και λήψης ορθής απόφασης).

65.Vial Robert. Οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Κοινωνιο¬λογία. Μετάφραση Ιωάννης Λάζαρης.

Δεκέμβριος 1972. (Θέμα Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Στρατό).

66.Facon Patrich. Κρίση Ηθικού Γαλλικής Στρατιάς Ανατολής 1917. Μετάφραση Νικόλαος

Λαζαρίδης. Σεπτέμβριος 1978. (Οι ηθικές αξίες για τη Γαλλική Στρατιά).

67.Φαλούτσος Νικόλαος.

–Σχέσεις Προϊσταμένου και Υφισταμένου. Ιανουάριος 1979.

–Τεχνολογία και Ποιότητα Ζωής. Αύγουστος 1981.

68.Φούφλιας Δημήτριος. Η Δικαιοσύνη. Απρίλιος 1976. (Ως αρετή ηγεσίας).

69.Φύτρας Ελευθέριος. Ο Προϊστάμενος. Νοέμβριος 1980. 

70.Wilcox John G. Διοίκηση και Εκπαίδευση. Μετάφραση Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ια-

νουάριος 1981. (Η αξία της παιδεία για την αποτελεσματική ηγεσία).

Εκδόσεις Επιθεώρησης Εθνικής Άμυνας

71.Βλέτσης Ελευθέριος. Ψυχολογικά Προβλήματα των Εφήβων και η Αγωγή. Οκτώβριος

1978. (Η αξία της πειθούς. Σοφιστές).

72.Παππάς Κων/νος. 

–Κοινή Γνώμη και οι Ψυχολογι¬κοί Παράγοντες. Διαμόρφωσής της. Ιούλιος 1979.

–Η Πνευματική Κινητοποίηση σαν Μέσον Υψηλού Φρονήματος. Στρατιωτική Επιθεώρηση.

Ιανουάριος 1975. (Η αποτελεσματι¬κότητα του πνευματικού ηγέτη).

73.Παπαγεωργόπουλος Κυριάκος. Η Αληθής Έννοια του Πολιτικού Σκοπού του Πολέμου.

Απρίλιος 1980. (Ο πολιτικός σκοπός προηγείται του στρατιωτικού στόχου και ο οποίος απορ-
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ρέει από τον προσδιορισμό του πολιτικού σκοπού. Ο Πλάτων σαφώς στον «Πολιτικό» δίδει το

προβάδισμα στην πολιτική από την στρατηγική επιστήμη). 

74.Παπαγιαννόπουλος Τάκης Ε. Η Επιστήμη του Τύπου ως Δημιουργικός Παράγοντας

στον Πολιτισμό της Ανθρωπότητας. Ιούλιος 1979. (Τα μέσα ενημέρωσης της κοινής γνώμης

είναι από τα ισχυρότερα πολιτιστικά ή προπαγανδιστικά «όπλα» στον σύγχρονο ηγέτη).

75.Singer Mar – Bracken Paul. Η Κατανόηση του Χάσματος Φτωχών και Πλουσίων Χωρών.

Μετάφραση Σχολής Εθνικής Άμυνας. Ιούλιος 1979.

76.Ταμπακάκης Στέφανος. Σχεδίαση. Μία από τις Βασικές Λειτουργίες της Διοίκησης.

Οκτώβριος 1979. (Η σχεδίαση προηγείται της απόφασης και οιασδήποτε επιχείρησης του

ηγέτη).

Εκδόσεις Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης

77.Αναστασιάδης Βασίλειος. Τι Είναι Ιστορία και Ποιος ο Σκοπός της. Τόμος 10. Τεύχος 28.

Ιανουάριος 1993.

78.Αποστολόπουλος Χαράλαμπος. Πλωτίνος. Μία Εισαγωγή στη Θεωρία του. Τόμος 9. Τεύ-

χος 25. Ιανουάριος 1992.

79.Βαλλιανός Περικλής Σ. Σχετικά με την Αλήθεια στην Ιστορία. Τόμος 10. Τεύχος 28. Ια-

νουάριος 1993. (Σκέψεις που συμβάλλουν στην πληρέστερη ενημέρωση).

80.Γεωργοβασίλης Δημοσθένης. 

–Η Φιλοσοφία ως Παιδαγωγός της Επιστήμης και της Τέχνης. Η Περίπτωση του Μπόρις

Πάστερνακ. Τόμος 9. Τεύχος 27. Σεπτέμβριος 19912. (Ο Πάστερνακ δέχεται ότι η ιδέα της

ζωής συνέχει τα πράγματα και ρυθμίζει την αέναη μεταβολή του κόσμου. Η γένεση και η

φθορά των πραγμάτων είναι σύμβολα της αθανασίας της ιδέας και η οποία ιδέα συντηρεί την

αλήθεια του κόσμου άφθαρτη και ωραία. Ομοιότητα με τις περί Ιδεών Θεωρίες του Πλάτωνα

και με προσωπικές τοιαύτες διατυπωθείσες στις εργασίες: «Ο Άνθρωπος το Παιδί του Σύμ-

παντος» και «Κύματα ο Κόσμος»).

–Διδάσκεται η Φιλοσοφία; Σκέψεις για τη Διδακτική της Φιλοσοφίας. Τόμος 10. Τεύχος 29.

Μάιος 1993. (Παραλληλισμός με το ερώτημα διδάσκεται η ηγεσία;)

81.Δενδρινός Νίκος. Μία Ηρακλείτεια «Θεοδικία». Ο «Θεός» Πέρα από Ανθρώπινες Αξιο-

λογήσεις. Τόμος 9. Τεύχος 24. Σεπτέμβριος 1992. (γίνεται λόγος και για τις γνωστές φιλοσοφι-

κές απόψεις του Ηρακλείτου περί της συμπληρωματικής ενότητας των αντιθέτων).

82.Δρακάκη Αναστασία Χ. Η Έννοια του Θείου στον Θρασύμαχο. Τόμος 9. Τεύχος 25. Ια-

νουάριος 1992.

83.Fay Thomas Α. Κριτική Εξέταση των Αντιλήψεων του Αριστοτέλη Περί της Ακρασίας.

Τόμος 9. Τεύχος 26. Μάιος 1992. (Περί της εθελημένης ή αθέλητης πράξης αδικίας απόψεις

του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα).

84.Κανελλόπουλος Αθανάσιος Π. Από τον Πολίτη στον Άνθρωπο. Σύγχρονες Τάσεις στις

Κοινωνικές Πολιτικές και Πολιτειακές Εξελίξεις. Τόμος 10. Τεύχος 29. Μάιος 1993. (Συνε-

πεία της υποταγής του ανθρώπου στις εστοχεύουσες ιδεολογίες διαμορφώ¬νονται τάσεις αυ-

τονόμησης και διαφοροποίησης του ανθρώπου έναντι των κανονιστικών πολιτικών

συστημάτων. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την πρότασή μου για επιστημονικοποίηση της πολι-

τικής και της δημοκρατίας).

85.Κυριανίδου – Νικολαϊδου Βάνα. Καταγωγή και Πολιτική Εξουσία κατά τον Γεώργιο Γε-

μιστό Πλήθωνα. Τόμος 10. Τεύχος 28. Ιανουάριος 1993.

86.Μαρκεζίνη Αικατερίνη. Σύγκρουση Καθηκόντων στην Ιατρική Πρακτική: Σεβασμός της

Αυτονομίας – Σεβασμός της Ανθρώπινης Ζωής. Τόμος 9. Τεύχος 27. Σεπτέμβριος 1992. (Συμ-
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πέρασμα εργασίας η αναπροσαρμογή των ηθικών αρχών ώστε να μην νεκρωθούν αυτές τού-

τες οι ηθικές αξίες).

87.Παπαρρηγόπουλος Ξενοφών. Η Θεμελίωση των Δικαιωμάτων στο Έργο του Ronald

Dworkin Κριτική Προσέγγιση. Τόμος 10. Τεύχος 30. Σεπτέμβριος 1993. 

88.Ποντικός Ηλίας. Οι Φιλοσοφικές Προκείμενες της Παιδαγωγής του Νίτσε. Τόμος 10.

Τεύχος 28. Ιανουάριος 1993. (Σύμφωνα με τη μελέτη ο «Υπεράνθρωπος» του Νίτσε είναι το

σύμβολο της υπέρβασης του ανθρώπου στη σύνθεση της συνύπαρξης στην αυτή προσωπικό-

τητα των αρετών της σοφίας και της δύναμης. Οραματισμός ο οποίος εμπεριέχεται και στην

πρόταση του Πλάτωνα για τον Φιλόσοφο – Βασιλιά. Ακόμα σύμφωνα με την μελέτη η φιλοσο-

φία του Νίτσε είναι και Καντιανή διότι ενέχει και την έννοια του καθήκοντος του ανθρώπου

για την υπέρβαση στον «Υπεράνθρωπο» μέσα από τους ομηρικούς αγώνες των παθών μας,

ώστε οι «δεσμώτες του σπηλαίου» του Πλάτωνα να βρεθούν στη Χώρα του Αγαθού και της

Στρογγυλής Αλήθειας του Παρμενίδη).

89.Σολδάτος Γεράσιμος Θ. Επιστημονική Μέθοδος και Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Τόμος

9. Τεύχος 27. Σεπτέμβριος 1992. (Επίκεντρο της μελέτης είναι ότι τόσον η σωκρατική μαιευ-

τική μέθοδος όσον και οι πλατωνικοί διάλογοι, ομού με την επιστημονική μεθοδολογία του

Αριστοτέλη και ο προκύπτων εξ αυτών λόγος, πρέπει να ελέγχεται από την εμπειρική μαρτυ-

ρία, ώστε μέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες να γεννάται η επιστήμη και ν’ αναγεννάται η φιλο-

σοφία).

90.Soulez Ph. Ο Φιλόσοφος και οι Θεσμοί. Σκέψεις πάνω στο Ζήτημα της Αρμοδιότητας του

Φιλοσόφου. Τόμος 10. Τεύχος 29. Μάιος 1993. (Αναπτύσσονται κυρίως οι σκέψεις του Bergson

γύρω από το θέμα ότι οι φιλοσοφικές σκέψεις πρέπει να ελέγχονται από τη μαρτυρία της πο-

λιτικής εμπειρίας. Αρχή την οποίαν – όπως φάνηκε στην παρούσα διδακτορική εργασία –

ακολούθησε και ο Πλάτων αποδεικνυόμενη από την εξελικτικότητα των πολιτικών θεωριών

του Πλάτωνα: Χαρισματικός (Θεόπνευστος) Ηγέτης ˙ Φιλόσοφος Βασιλιάς ˙ Επιστήμων Πολι-

τικός ˙ Δημοκράτης Επιστήμων Πολιτικός Αρχηγός). 

91.Τάσος Μπουγάς. Τέλος της Πολιτικής; Προβλήματα Σύγχρονης Πολιτικής Συνείδησης.

Τόμος 11. Τεύχος 31. Ιανουάριος 1994. (Περί πολιτικού κενού και κενού της πολιτικής ως

εποχή της παρακμής και της κοινωνικής αποσύνθεσης και ως απουσία μεγάλων οραμάτων

και ρηξικέλευθων σχεδιασμών).

92. Δήμητρα Σφενδόνη – Μέντζου. Ο Χαρακτήρας του Φυσικού Νόμου: Μια Πραγματι-

στική – Ρεαλιστική Προσέγγιση. Τόμος 11. Τεύχος 32. Μάιος 1994 (Σχέση καθολικότητας της

κοινωνίας με την ατομικότητα).

93.   Γεώργιος Οικονόμου. Δημοκρατία και Γεωμετρία. Τόμος 12. Τεύχος 36. Σεπτέμβριος

1995 (Η γεωμετρία στις θεωρήσεις του Πλάτωνα της Πολιτικής ως επιστήμης).

94.   Θεοδόσης Τάσιος. Διχοστασία Τέχνης και Επιστήμης. Τόμος 14ος. Τεύχος 40.  Ιανουά-

ριος 1997. (Η διχοστασία αυτή δεν εμπόδισε την διασταύρωση των δρόμων τους, τον διάλογο

και την αλληλοϋποστήριξή τους. Ο Πλάτων δεν διαχωρίζει την πολιτική επιστήμη από την

τέχνη). 

95.   Γεώργιος Καραγιάννης. Η Έννοια του Μετρίου και τα είδη των Πολιτευμάτων στον

Διάλογο Πολιτικός του Πλάτωνα. Τόμος 15. Τεύχος 43. Ιανουάριος 1998. (Περί της Επιστή-

μης του πολιτικού ηγέτη του Πλάτωνα).

96.   Κων/νος Δεσποτόπουλος. Φιλοσοφίας Εγκωμίον. Τόμος 15. Τεύχος 44. Μάιος 1998. (Ο

πραξιακός λογισμός προσφέρεται να ορισθεί ως εξής: «Παλίντροπος δεοντο–δυνατο–λογική

πρόσβαση» προς και από την προκείμενη είτε περικείμενη πραγματικότητα). 
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97.Δημήτρης Τζωρτζόπουλος. Η Αισθητική της Πολιτικής και η Φιλοσοφία στον Πλάτωνα.

Τόμος 7. Τεύχος 49. Ιανουάριος 2010. (Η Πλατωνική σκέψη ωρίμασε σε μία εποχή που τα πα-

ραδοσιακά πολιτικά πρότυπα οδηγούντο σε αναπόφευκτη παρακμή και η φιλοσοφία βρισκόταν

σε σχέση έντασης με την εμπειρική πραγματικότητα).

98.  Κων/νος Δεσποτόπουλος. Η Έννοια του Λάθους. (Η διαφορετικότητα της γνωσιακής λει-

τουργίας της συνείδησης από αυτής της πραξιακής).

–Χρήστος Ευαγγελίου. Το Ελεύθερον Πνεύμα της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Μια τραγική

απώλεια για την Ευρώπη (Η παγκοσμιοποίηση, η οποία ανοίγει μια νέα εποχή, αναδεικνύει τις

ελπίδες για μια πιθανή αναγέννηση της ανθρωπότητας μέσα από τα φιλοσοφικά ιδεώδη των

αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων). Τόμος 18. Τεύχος 52. Ιανουάριος 2001.

99.Κυριάκος Κατσιμάνης. Από το Πάθος για τα Κοινά στο Πρόσταγμα της Αυτονομίας. Ο

Καστοριάδης και η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Τόμος 18. Τεύχος 53. Μάιος 2001. (Σχόλια επί της

Αθηναϊκής Δημοκρατίας του Κορνηλίου Καστοριάδη, ο οποίος όμως δεν διατυπώνει κάποια

συγκεκριμένη πολιτική πρόταση για σήμερα).

100. Χαρίλαος Μερτζάνης. Μεθοδολογικός Πλουραρισμός, Οικονομική Θεωρία και Προβλε-

ψιμότητα. Τόμος 19. Τεύχος 55. Ιανουάριος 2002. (Θεμελιώδης σκοπός της επιστημολογίας

είναι η διαμόρφωση αρχών και κανόνων που διέπουν την απόκτηση και τον έλεγχο της γνώσης,

με βάση την οποία οι αρχές αυτές επιτρέπουν τον ακριβή καθορισμό και παρέχουν ικανοποιητική

εξήγηση στο αντικείμενο της έρευνας).

101. Γεώργιος Ν. Οικονόμου. Αυτονομία και Δημοκρατία στον Καστοριάδη. Τόμος 20.

Τεύχος 58. Ιανουάριος 2003. (Σχόλια επί της Φιλοσοφίας του Κορνηλίου Καστοριάδη περί της

φαντασιακής αυτοθέσμισης της κοινωνίας).

102.Γεώργιος Πολίτης. John Rauls (1921 – 2002). Η Επανασύνδεση Ηθικής και Πολιτικής Φι-

λοσοφίας. Τόμος 20. Τεύχος 59. Μάιος 2003.

103.Νίκος Φωτόπουλος. Διερεύνηση του Ρόλου της Διανόησης στην Διακυβέρνηση. Η

«Πολιτεία» του Πλάτωνα και τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη σε ανοικτό Διάλογο με την

Μαρξιστική Προβληματική. Τόμος 21. Τεύχος 62. Μάιος 2004. (Η ανάπτυξη του ρόλου των

διανοούμενων στην διακυβέρνηση της πολιτείας, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον Πλάτωνα

και Αριστοτέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και τα κοινά σημεία αυτών με την Μαρξιστική

προβληματική).

104.Βασιλική Καραβάκου. Οι Ορθολογικές Προϋποθέσεις του Κράτους και το Εγελιανό

Απόλυτο. Τόμος 21. Τεύχος 63. Σεπτέμβριος 2004. (Η έννοια του κράτους πολυσύνθετη και

αναφέρεται σε μια καθημερινή πραγματικότητα, την οποία δεν πρέπει και δεν μπορούμε ν’

αγνοούμε. Αυτά τα συστατικά επιδιώκεται να προσδιορισθούν μέσα από την Εγελιανή Θεώρηση

περί Κράτους).

105.Ελένη Γ. Λεοντίνη. Η Φιλελεύθερη – Κοινοτιστική Διαμάχη στην Σύγχρονη Αναλυτική

Πολιτική Φιλοσοφία. Τόμος 22. Τεύχος 64. Ιανουάριος 2005. (Αντιπαρατίθενται τα επιχειρήματα

της φιλελεύθερης και κοινοτιστικής πολιτικής φιλοσοφίας, η οποία κατά την γνώμη μας αντι-

παράθεση συντίθεται στην αρχή της επιστήμης του Πλάτωνα και Αριστοτέλη).

106. Νένος Γερωργόπουλος. Η «Πολιτεία» του Πλάτωνα και οι «Πολιτείες» του Αριστοφάνη.

Τόμος 22. Τεύχος 65. Μάιος 2005. (Αντικρούονται οι κριτικές των R. Grossman, Karl Popper

και Bettrand Russel εναντίον του Πλάτωνα, ιδιαίτερα για όσα διατυπώνονται στο έργο του «Πο-

λιτεία»).

107. Βασιλική Καραβάκου. Πολιτική Παιδεία και Κοινωνία των Πολιτών στη Φιλοσοφία του

Δικαίου του Hegel. Τόμος 23. Τεύχος 67. Ιανουάριος 2006. (Στα πλαίσια της κοινωνίας των
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πολιτών το «ατομικό» με το «καθολικό» συνυπάρχουν και συλλειτουργούν. Ο Hegel επίσης επι-

σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των λαϊκών στρωμάτων παρουσιάζει πολιτική ανωριμότητα

και έλλειψη πολιτικής παιδείας. Επίσης υποστηρίζει την αντιπροσώπευση στην πολιτική των

σωματειακών οργανώσεων ακριβώς για να εκφράζουν τα αιτήματα των μελών τους με ένα πιο

συστηματικό και σαφή τρόπο). 

108. Γιούλη Ράπτη. Zurgen Habermas. Η Αναγκαιότητα του Επικοινωνιακού Λόγου. Τόμος

23. Τεύχος 68. Μάιος 2006. (Είναι γεγονός ότι καθημερινά συνειδητοποιούμε την προοδευτική

ιδεολογικοποίηση της τεχνικής και της επιστήμης, η οποία κατά τον Habermas συνίσταται στον

επικοινωνιακό λόγο της ορθολογικότητας του πολιτικού συστήματος και του βιωμένου κόσμου.

Σχετίζεται με την πρότασή μου για «επιστημονικοποίηση πολιτικής». 

109. Φώτιος Σχοινάς. Οι Πολιτικές Αντιλήψεις του Μεγάλου Βασιλείου. Τόμος 23. Τεύχος 69.

Σεπτέμβριος 2006. (Μοναρχικές οι Αντιλήψεις του Μεγάλου Βασιλείου, οι οποίες είναι πλησίον

με αυτές του Πλάτωνα περί του αναδεικνυόμενου στην εξουσία με την θέληση των πολιτών φι-

λόσοφου βασιλιά).

110.Χαράλαμπος Κόκκινος. Σκεπτόμενος Φιλοσοφικά την Τεχνολογία: Μηχανή και Ανθρώπινη

Απόκριση. Τόμος 25. Τεύχος 75. Σεπτέμβριος 2008. (Περιγραφές σχέσεων της μηχανής με την

ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον τρόπο ένταξης της μηχανής

στο κοινωνικό σύστημα).

111. Πέτρος Α. Γέμτος. Φιλοσοφία και Επιστήμη ως Θεμελιώδη Συστατικά της Ευρωπαϊκής

Πολιτισμικής Ταυτότητας. Τόμος 26. Τεύχος 77. Μάιος 2009. (Γίνεται μία ιστορική περιγραφή

με ταυτόχρονη κριτική της Φιλοσοφικής και της Επιστημονικής Πορείας της Ευρώπης από

τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους.

Καταλήγοντας σ’ ένα από τα συμπεράσματα ότι ο Ευρωπαϊκός μας πολιτισμός έθεσε από

την αρχή στο επίκεντρο τον άνθρωπο ως ελεύθερη και αυτόνομη προσωπικότητα, που

ανακαλύπτει με την χρήση του ορθού λόγου την θέση του στον κόσμο, αναζητώντας λύσεις στα

πνευματικά και πρακτικά προβλήματά του. Η δε κοινωνική του οργάνωση αντιστοιχεί πολιτικά

με την ελεύθερη δημοκρατία). 

112.Δημήτρης Πατέλης. Ο Χέγκελ και το Γίγνεσθαι της Επιστημονικής Σκέψης. Τόμος 26.

Τεύχος 78. Σεπτέμβριος 2009. (Διαλεκτική συνάντηση της φαινομενολογίας των αισθήσεων με

την νόηση προκειμένου να δημιουργηθεί η επιστημονική γνώση).

113.Διονύσης Γ. Δρόσος. Η Φιλοσοφία του Von Hayek: Κατάρρευση του Κολλεκτιβισμού και

οι Αντινομίες του Νεοφιλελεύθερου Παραδείγματος. Τόμος 27. Τεύχος 79. Ιανουάριος 2010.

(Μάλλον ο Von Hayek επιδιώκει να διαπραγματευθεί ένα μεικτό πολιτικό σύστημα μεταξύ των

αντινομιών του νεοφιλελευθερισμού και του αποτυχημένου Κολλεκτιβισμού, ως ενός κοινωνικού

ουσιαστικά συστήματος. Κατά την γνώμη μας η σύνθεση αυτή επιτυγχάνεται με την επιστημο-

νικοποίηση της πολιτικής, ως μία μεταβλητή διοίκηση μεταξύ ατομικότητας και κοινωνικού

συνόλου).

114. Κων/νος Ανδρουλιδάκης. Καντιανή Ηθική: Ζητήματα και Προοπτικές. Τόμος 27. Τεύχος

80. Μάιος 2010. (Το κυριότερο επίτευγμα του Καντ συνίσταται στη θεμελίωση της ηθικής στον

Λόγο και στην Ελευθερία, σύμφωνα με τα Πλατωνικά Ιδεώδη της σύνθεσης της ηδονής με την

φρόνηση, της ευδαιμονίας με την αρετή).

115. Γεώργιος Ι. Τσιάντης. Από την κοινωνία του Θεάματος στην Εικονική Δημοκρατία: Ανι-

χνεύοντας τους Μετασχηματισμούς του Σύγχρονου Πολιτικού Υποκειμένου. Τόμος 28. Τεύχος

82. Ιανουάριος 2011. (Η τεχνική εξέλιξη και ανάπτυξη των τηλεοπτικών μέσων καθιστούν την

δημοκρατία εικονική και η πολιτική παγκοσμοποιείται λόγω της δυνατότητας επικοινωνίας
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που παρέχει στους πολίτες του κόσμου).

116. Ηλίας Βαβούρας. Ισοκράτης: Ένας «Μακιαβελικός» του 4ου π.Χ. Αι. Εκφάνσεις της

Ισοκρατικής Πολιτικής Φιλοσοφίας. Τόμος 28. Τεύχος 83. Μάιος 2011. (Συσχετισμός και

ομοιότητες πολιτικών απόψεων του Ισοκράτη με αυτές του Μακιαβέλι).    

Πανεπιστημιακές Μελέτες

117.Κούτρας Δημήτριος

– Θέματα Φιλοσοφίας. Η Επιστημολογική Θεώρηση του Κόσμου και της Ιστορίας. Πανεπι-

στημιακή Έκδοση. Αθήνα.

–Ιστορία και Μεταφυσική. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1995.

–Πρακτική Φιλοσοφία του Αριστοτέλους. Τόμος Α΄. Ηθική. Πανεπιστημιακή Έκδοση.

Αθήνα 1995.

–Η Προέλευση του Καλλιτεχνήματος κατά MARTIN HEIDEGGER. Πανεπιστημιακή Έκ-

δοση. Αθήνα 1976.

–Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσης. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1978. 
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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Συγγραφέα

Ο Άρης Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στη Ναύ-

πακτο Αιτωλοακαρνανίας το 1938, είναι έγγαμος

και πατέρας δύο ανδρών αποφοίτων Πανεπιστη-

μίου, οι οποίοι τον έθεσαν στο τιμητικό βάθρο του

παππού.

Απεφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή των

Ευελπίδων το έτος 1961 και αποστρατεύθηκε με

τον βαθμό του Υποστρατήγου.

Επί πλέον των στρατιωτικών επιμορφώσεων

δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται επιμορφώσεις και σε άλλους κλάδους

των Επιστημών:

•Κατά τα έτη 1979–1984 και προ της δημιουργίας Πανεπιστημιακών

Σχολών – παράλληλα προς τα στρατιωτικά του καθήκοντα – ολοκλήρωσε

σπουδές Ψυχολογίας σε Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών.

•Με την αποστρατεία του παρακολούθησε Μεταπτυχιακές Σπουδές

στη Φιλοσοφία από καταξιωμένους Καθηγητές με αποτέλεσμα το έτος

2000 να ανακηρυχθεί Διδάκτορας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθη-

νών.

Τυγχάνει ενεργό μέλος Πανεπιστημιακών Φιλοσοφικών Εταιρειών.

Έχει συγγράψει αριθμό επιστημονικών συγγραμμάτων, μελετών και

άρθρων δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Επίσης έχουν διατυπωθεί και υποβληθεί ικανός αριθμός εισηγήσεών του

προς τα θεσμοθετημένα Όργανα της Πολιτείας για πολιτικοκοινωνικά

θέματα, των οποίων η αποτελεσματικότητα κρίνεται εκ των τηρουμένων

στο προσωπικό του αρχείο απαντήσεων των Οργάνων αυτών.

Συνεχίζονται οι μελέτες του στη Φιλοσοφία, παράλληλα και σε άλλους

κλάδους των Επιστημών, σε ένα ευρύ φάσμα, με κύριο άξονα αυτών τη

Φυσική Επιστήμη, έχοντας ως μοναδικό κίνητρο και σκοπό την προαγωγή

της επιστήμης μέσω της φιλοσοφίας.

Ένα νέο δείγμα των επιστημονικών του επιδιώξεων αποτελεί και η

μόλις περαιωθείσα επτάτομη εργασία με τον γενικό τίτλο:

«Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική».

Ως επίσης και η παρούσα με τον τίτλο:

«Ο Πλατωνικός Ηγέτης», η οποία αποτελεί διασκευή της διδακτορικής

του διατριβής.



Συνημμένα

Κατατίθεται κατάλογος των συγγραμμάτων και των μελετών του.

Κατάλογος Συγγραμμάτων και Μελετών

1.Ιστορικά Θέματα – Λεμεσός 1970.  Χειρόγραφες Διασκευές Ιστορικών Μαχών.

2.Στρατηγικά Θέματα. Λεμεσός 1970. Χειρόγραφες Διασκευές Εθνικών και Διεθνών Θεμά-

των.

3.Η Μεσόγειος Θάλασσα. Η Στρατηγική Αξίας αυτής και ο Ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυ-

νάμεων γι’ αυτήν. Διπλωματική Μελέτη Ανωτάτης Σχολής Πολέμου. Θεσσαλονίκη 1976.

4.Ο Άνθρωπος το Παιδί του Σύμπαντος. Αυτοέκδοση. Αθήνα 1979.

5.Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας.

1ος Τόμος. Προσωπικότητα. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2001. 

2ος Τόμος. Περιβάλλον. Χειρόγραφη. Ναύπακτος 1985. 

3ος Τόμος. Συμπεριφορά. Χειρόγραφη. Ναύπακτος 1985.

6.Αισθάνομαι. Η Ψυχή στην Οικογένεια. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 1995.

7.Φιλοσοφία Ηγεσίας. Το Ήθος του Ηγέτη στον Πλάτωνα. 1ος – 2ος Τόμοι. Διδακτορική Δια-

τριβή. Αθήνα 1999.

8.Παγκοσμιοποίηση και Επιστημονικοποίηση Πολιτικής. Χειρόγραφη. Ναύπακτος 2001.

9.Η Κοινωνιολογία του Αξιωματικού. Μελέτη προς δημοσίευση.

10.Εφαρμογές της Φυσικής στη Νευροεπιστήμη. Φυσιολογία του Εγκεφάλου. Μελέτη στην Ια-

τρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων. Αθήνα 2001.

11.Η Φυσική στη Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό της Ζωής. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2008.

12.Τετράδιο Βιοφυσικής Φιλοσοφίας. Ανέκδοτο. Πειραιάς 2009.

13.Ένα Φιλοσοφικό Τετράδιο. Ανέκδοτο. Πειραιάς 2009.

14.Το προσωπικό του αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες, σημειώσεις και άλλα, ανέρχε-

ται μέχρι σήμερα σε 24 τόμους βιβλιοδετημένους.
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Ο Άρης Διαμαντό-

πουλος γεννήθηκε

στη Ναύπακτο Αιτω-

λοακαρνανίας το

1938, είναι έγγαμος

και πατέρας δύο αν-

δρών αποφοίτων Πα-

νεπιστημίου, οι οποίοι

τον έθεσαν στο τιμη-

τικό βάθρο του παππού.

Απεφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή

των Ευελπίδων το έτος 1961 και αποστρα-

τεύθηκε με τον βαθμό του Υποστρατήγου.

Επί πλέον των στρατιωτικών επιμορφώσεων

δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται επιμορ-

φώσεις και σε άλλους κλάδους των Επιστη-

μών:

•Κατά τα έτη 1979–1984 και προ της δη-

μιουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών – πα-

ράλληλα προς τα στρατιωτικά του καθήκοντα

– ολοκλήρωσε σπουδές Ψυχολογίας σε Κέντρο

Ελευθέρων Σπουδών.

•Με την αποστρατεία του παρακολούθησε

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Φιλοσοφία από

καταξιωμένους Καθηγητές με αποτέλεσμα

το έτος 2000 να ανακηρυχθεί Διδάκτορας

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τυγχάνει ενεργό μέλος Πανεπιστημιακών

Φιλοσοφικών Εταιρειών.

Έχει συγγράψει αριθμό επιστημονικών

συγγραμμάτων, μελετών και άρθρων δημο-

σιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Επίσης έχουν διατυπωθεί και υποβληθεί

ικανός αριθμός εισηγήσεών του προς τα θε-

σμοθετημένα Όργανα της Πολιτείας για πο-

λιτικοκοινωνικά θέματα, των οποίων η απο-

τελεσματικότητα κρίνεται εκ των τηρουμένων

στο προσωπικό του αρχείο απαντήσεων των

Οργάνων αυτών.

Συνεχίζονται οι μελέτες του στη Φιλοσοφία,

παράλληλα και σε άλλους κλάδους των Επι-

στημών, σε ένα ευρύ φάσμα, με κύριο άξονα

αυτών τη Φυσική Επιστήμη, έχοντας ως μο-

ναδικό κίνητρο και σκοπό την προαγωγή

της επιστήμης μέσω της φιλοσοφίας.

Ένα νέο δείγμα των επιστημονικών του

επιδιώξεων αποτελεί και η μόλις περαιωθείσα

επτάτομη εργασία με τον γενικό τίτλο:

Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική».

Ως επίσης και η παρούσα με τον τίτλο:

«Ο Πλατωνικός Ηγέτης», η οποία αποτελεί

διασκευή της διδακτορικής του διατριβής.

Ο Πλάτων, αλλά και ο Αριστο-

τέλης, οραματίσθηκαν και πρό-

τειναν μία Πολιτεία θεμελιωμένη

στην επιστήμη και στην προσω-

πικότητα του ηγέτη, χωρίς ιδεο-

λογίες και κόμματα.

Διότι είχαν από τότε παρατη-

ρήσει ότι τα κόμματα στην πράξη

περισσότερον αποβλέπουν στο

κομματικό όφελος και στην εκλο-

γική τους επικράτηση, παρά στο

σύνολο της κοινωνίας, με συνέπεια

να δυσχεραίνουν την ομαλή λει-

τουργία της δημοκρατίας.

Αντί ν' αναπτύσσουν  την φιλία

και την ενότητα μεταξύ των πο-

λιτών, καλλιεργούν τον ανταγω-

νισμό και την αντιπαλότητα, διότι

στην φύση τους εμπεριέχουν την

διαίρεση και τον διαχωρισμό του

κοινωνικού σώματος.

Επομένως ως πολιτικό σύστημα

πάσχει οργανικά και είναι ανάγκη

ν' αναπληρωθεί από μία άλλη δη-

μοκρατική δομή, η οποία από την

φύση της να συμβάλλει στην ευ-

δαιμονία του συνόλου της κοι-

νωνίας.

Αυτή η δομή υπαγορεύεται από

την επιστημονικοποίηση της πο-

λιτικής, σύμφωνα με τις Πλατω-

νικές και Αριστοτελικές απόψεις,

από τις οποίες εκπηγάζει και η

δική μας πρόταση στον «Πλατω-

νικό Ηγέτη».

(Η συνέχεια μόνον για Στρα-

τιωτικούς)

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το σύγ-

γραμμα παρουσιάζει για τους

Αξιωματικούς, τους οποίους με

τιμή ο Πλάτων περιβάλλει στο

όνομα των «Φυλάκων».




