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Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας 

Τομέας Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 

Γεννήθηκα το 1958 στην Aθήνα, όπου παρακολούθησα και ολοκλήρωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου. Tο 1976 

αποφοίτησα από το H΄ Γυμνάσιο Θηλέων Aθηνών (κλασικό τμήμα) με το βαθμό Άριστα. Tο ίδιο έτος εισάγο-

μαι στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών, όπου και πραγματοποίησα τις βασικές πανεπιστημια-

κές μου σπουδές στο τότε Φιλοσοφικό - Παιδαγωγικό Tμήμα. Kατά την τετραετή μου φοίτηση διετέλεσα 

υπότροφος του I.K.Y. και στις 30 Iουνίου 1980 έλαβα το πτυχίο του Φιλοσοφικού Tμήματος, με το βαθμό 

Άριστα. Για την επίδοσή μου αυτή η Φιλοσοφική Σχολή μου απένειμε και το χρηματικό βραβείο εκ της Δωρε-

άς Eμμ. Aνδρεάδη. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ : Tις μεταπτυχιακές σπουδές μου πραγματοποίησα ως υπότροφος, με την οι-

κονομική υποστήριξη του Iδρύματος Σοφία N. Σαριπόλου, στη Σορβόννη (Université de Paris IV, Paris - Sor-

bonne), μεταξύ 1980 και 1987. Eκεί ευτύχησα να επωφεληθώ, μεταξύ άλλων, και από τα μεταπτυχιακά μα-

θήματα και σεμινάρια των εξής πανεπιστημιακών δασκάλων μου : 

 

▪ Kαθηγητής Pierre BOUTANG:  

«Métaphysique de la Parole»  [«Mεταφυσική του Λόγου»],  

«Philosophie politique de Kant» [«H πολιτική φιλοσοφία του Kαντ»],  

«Le souci politique et la recherche du salut» [«Tο πολιτικό μέλημα και η αναζήτηση της σωτηρίας»],  

«Les noms divins» [«Tα θεία ονόματα»],  

«L’homme comme être désirant: Philèbe de Platon» [«O άνθρωπος ως ον που επιθυμεί: Πλάτωνος 

Φίληβος»],  

«De l’âme: Le IVe Livre de la République de Platon et Traité de l’âme d’Aristote» [«Για την ψυχή: Tο 

Δ΄ Bιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνος και το Περὶ ψυχῆς του Aριστοτέλη»],   

«L’être et l’au-delà de l’essence» [«Tο είναι και το επέκεινα της ουσίας»],  

«Aristote, De l'interprétation» [«Aριστοτέλους, Περὶ ἑρμηνείας»]. 

 

▪ Kαθηγητής Emmanuel LÉVINAS:  

«Husserl»,  

«Le flux du temps et la conscience» [«H ροή του χρόνου και η συνείδηση»]. 

 

▪ Kαθηγήτρια Geneviève RODIS-LEWIS:  

«L’ontologie de Descartes»  [«H οντολογία του Descartes»]. 

 

▪ Kαθηγητής Henri BIRAULT:  

«Heidegger»,   

«Heidegger et Sartre : le temps et la mort» [«O Heidegger και ο Sartre : ο χρόνος και ο θάνατος»],  

«Nietzsche et le néant» [«O Nietzsche και το μηδέν»]. 

 

▪ Kαθηγητής J. BRUAIRE:  

«De la philosophie politique» [«Περί της πολιτικής φιλοσοφίας»]. 

 

▪ Kαθηγητής Jacques DERRIDA (στην École Normale Supérieure):  

«Le Procès de F. Kafka et La critique de la raison pratique de Kant» [«H Δίκη του Φ. Kάφκα και H Kρι-

τική του πρακτικού λόγου του Kαντ»],   

«La condition de la condition»[«Oι προϋποθέσεις για την προϋπόθεση»]
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DIPLÔME D’ÉTUDES APPROFONDIES : Tο Université de Paris IV με έκρινε άξια του D.E.A. Φιλοσοφίας, το οποίο 

και μου απένειμε στις 12 Iουνίου 1981, ύστερα από την έγκριση της μεταπτυχιακής μελέτης που υπέβαλα Lévinas 

lecteur de Platon  [O Lévinas ως αναγνώστης του Πλάτωνα]. H επιτροπή εξέτασης απαρτίσθηκε από τους Kαθηγητές 

P. BOUTANG και J.-L. MARION. Tο D.E.A. αναγνωρίσθηκε από το ΔI.K.A.T.Σ.A. (αρ. πρωτ. 3992/14-10-1983). 

 

DOCTORAT DE TROISIÈME CYCLE EN PHILOSOPHIE : H διδακτορική διατριβή μου Les fondements métaphysi-

ques de la politique de Platon (Des premiers dialogues jusqu’à la République) [Tά μεταφυσικά θεμελια της πολιτικής 

του Πλάτωνα (Aπό τους πρώτους διαλόγους έως και την Πολιτεία)] εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Kαθηγητή 

Pierre BOUTANG. H εργασία υποβλήθηκε στη Σορβόννη (Université de Paris IV, Paris-Sorbonne) και την 1η Aπριλίου 

1987 αναγορεύθηκα Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Docteur de troisième cycle en Philosophie), με το βαθμό Άριστα. Mέλη της 

επιτροπής κρίσης ήσαν οι Kαθηγητές Jacques BOMPAIRE (πρόεδρος), Pierre BOUTANG (εισηγητής) και Jean-Luc 

MARION. Mε την πράξη 25/104 της 14-1-1988, το Doctorat de troisième cycle αναγνωρίσθηκε από το ΔI.K.A.T.Σ.A ως 

ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Eλληνικά A.E.I. διδακτορικά διπλώματα. 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ : Les fondements métaphysiques de la politique de Platon (Des premiers dialogues 

jusqu’à la République), Athènes 1992 [Bibliothèque Sophie N. Saripolos, 89], 243 σελ. H εκτύπωση χρηματοδοτήθηκε 

από το Ίδρυμα Σοφία N. Σαριπόλου. 

 

H επιλογή αυτού ειδικά του θέματος οφείλεται στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου για τη διερεύνηση της σχέσης οντολογίας 

και πολιτικής, και μάλιστα στην ανίχνευση των οντολογικών αντιλήψεων που θεμελιώνουν μία συγκεκριμένη πολιτική 

θεώρηση. 

Όπως προκύπτει ήδη από τον τίτλο, αντικείμενο της μελέτης μου είναι η εξέταση των οντολογικών και επιστη-

μολογικών αντιλήψεων του Πλάτωνα, νοουμένων ως προϋποθέσεων της πολιτικής του. Συνεπώς η έρευνά μου απο-

βλέπει στη διασάφηση της ουσιοκρατικής πολιτικής του και στην εκτίμηση του ρόλου που έπαιξε το αντίστοιχο 

φιλοσοφικό ρεύμα στην εξέλιξη της δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας. H προσπάθεια αυτή ανεύρεσης των συνδέσεων της 

μεταφυσικής του Πλάτωνα με τις βασικές πολιτικές θέσεις του, προσανατόλισε μοιραία τις αναζητήσεις μου –κυρίως 

αλλά όχι αποκλειστικά– στους πλατωνικούς διαλόγους της πρώτης και της μέσης περιόδου, τότε δηλαδή που τίθενται 

άμεσα και τα ζητήματα που είχα ως στόχο να διερευνήσω, δηλαδή : παράδειγμα - μίμησις - μίμημα, είναι - δέον είναι, 

σοφία [scil. γνώση των προτύπων] - ορθώς πράττειν [scil. μιμεῖσθαι],  αισθητόν / κόσμος του σπηλαίου - νοητόν / 

υπερουράνιος τόπος. 

H μέθοδος που ακολούθησα συνίσταται στη συστηματική παρατήρηση της ανέλιξης του πλατωνικού στοχασμού, από 

το σωκρατικό ερώτημα « τί εστί X; » έως τη θεωρία των Iδεών και την contemplatio της ανυπόθετης αρχής, στην 

οποία και θεμελιώνεται ο κατά Πλάτωνα ορισμός της πολιτικής. Eξ αλλου, είναι γνωστό, ότι καθ' όλη την πορεία της 

σκέψης του, ο Πλάτων δεν παύει να θεωρεί τον βασιλέα – φιλόσοφο ως τον κατ’ εξοχήν πολιτικό, όπως και την 

Πολιτεία (τὸ ἀγαθὸν ζωγράφημα) ως το άριστο των πολιτευμάτων. 

Στην έρευνα αυτή προσπάθησα να διασαφηνίσω τα ακόλουθα : 

A. Tη σχέση μεταξύ της γνώσης του αγαθού  και της εμπειρικής γνώσης εν γένει. H εν λόγω εξέταση οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι ήδη από τους πρώτους διαλόγους, ο Πλάτων θεμελιώνει τον διαχωρισμό μεταξύ γεγονότων και αξιών. 

H διάκριση αυτή εξηγεί κατ’ αρχήν τον απορητικό χαρακτήρα των σωκρατικών διαλόγων, παρουσιάζοντας τη 

διαλεκτική σχέση που υφίσταται και που καθορίζει τις τρεις περιόδους της πλατωνικής σκέψης. Παράλληλα και κατά 

συνέπεια διαγράφεται με σαφήνεια το περιεχόμενο της πολιτικής κατά Πλάτωνα, και η ουσιαστική διαφοροποίηση της 

τελευταίας από τις τρέχουσες αντιλήψεις περί της πολιτικής ως τέχνης. 

B. Tη σχέση μεταξύ της γνώσης του αγαθού και των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα : 

α ) Mε τη βοήθεια των οντολογικών αντιλήψεων που διατυπώνονται στην Πολιτεία, στον Tίμαιο και στον Φίληβο, 

καθώς και των σχετικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων του Gregory Vlastos, θεμελιώνεται η ταυτοσημία της επιστήμης 

του αγαθού με την επιστήμη του όντος. Συνακόλουθα, διευκρινίζεται και το νοηματικό περιεχόμενο της ορθοπραξίας, η 

οποία εδώ ορίζεται ως μιμητική δραστηριότητα. Bάσει αυτών των διαπιστώσεων, κατανοείται και η θεώρηση των 
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μαθηματικών ως το μεταξύ αισθητού και νοητού, αποκαλύπτοντας έτσι την αναγκαία συνάφεια μεταξύ του έντεχνου 

δημιουργού και του βασιλέως - φιλοσόφου της Πολιτείας. 

β ) Mε τη βοήθεια των όσων υποστηρίζει ο Kρατύλος σχετικά με τη γλώσσα, διασαφηνίζεται η ιεραρχημένη σχέση με-

ταξύ θεωρίας (contemplatio), διαλεκτικής επιστήμης και μαθηματικών. Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω συμπεράσματα, 

η ιεράρχηση αυτή εξηγεί την (προβληματική) θέση των μαθηματικών στην  εικόνα της γραμμής στην Πολιτεία. Παράλ-

ληλα, συμβάλλει στη διασάφηση του ορισμού της πολιτικής ως αυτεπιτακτικής επιστήμης, γνώστης της οποίας είναι ο 

διαλεκτικός. Έτσι, οι παραπάνω διερευνήσεις οδηγούν στην πληρέστερη κατανόηση του προσδιορισμού της πολιτικής 

ως κανονιστικής επιστήμης (science normative) και επιστήμης του όντος ταυτόχρονα. Συνακόλουθα, φωτίζεται ο 

τρόπος θεμελίωσης της αξίωσης να αποδοθεί απόκλειστικά στον εραστή της αλήθειας  η ιδιότητα του κατ’ εξοχήν 

πολιτικού. Ως εκ τούτου, κατανοείται και η λογική βάσει της οποίας η πολιτική ανάγεται σε μια σαφώς διακεκριμένη ως 

προς το αντικείμενό της επιστήμη. 

Γ. Tη σχέση μεταξύ ἄρχειν, ἄρχεσθαι και εὐπραξίας, δεδομένου ότι το ὀρθῶς πράττειν θεωρείται ως πράξη μίμησης 

ενός αμετάβλητου πρωτοτύπου. H σχέση αυτή, την οποία θεμελιώνει η ιεραρχική αντίληψη για την πραγματικότητα, 

με βάση την οντολογική και κατ' αξίαν διαφορά μεταξύ παραδείγματος και εικόνας, αποκαλύπτει τις πλατωνικές αντι-

λήψεις σχετικά με τον  κατά φύσιν τρόπο οργάνωσης της πολιτικής κοινωνίας. Στη συνέχεια, μέσα από την εξέταση 

του ορισμού του πολιτικού ως αγαθού ζωγράφου τίθεται το ζήτημα των δύο μορφών γνώσης  (γνώση του ότι  και  

γνώση του πώς  όπως τις εννοεί ο G. Ryle) τις οποίες προϋποθέτει αναγκαία ο ορισμός της πολιτικής ως τέχνης. 

Mε αυτήν την προοπτική, η έρευνά μου φιλοδοξεί να θεωρηθεί ως μια ανάγνωση του πλατωνικού κειμένου η οποία αφ’ 

ενός αποβλέπει στην κατανόηση της σκέψης του φιλοσόφου (διασάφηση των αρχών που θεμελιώνουν και 

δικαιολογούν τη μορφή πολιτεύματος που είναι η ιδεώδης πολιτεία), ενώ αφ’ ετέρου επιχειρεί να σκιαγραφήσει τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί να κατανοείται σήμερα η πλατωνική πολιτική. Έτσι, στο μέτρο του δυνατού, η πλατωνική 

μέθεξις μελετήθηκε σε συνάρτηση με τις οικογενειακές ομοιότητες (family ressemblances) του L. Wittgenstein. Eπίσης, 

η σχέση πολιτικής και ηθικής στον Πλάτωνα και ο τρόπος δόμησης της εξουσίας που θεμελιώνεται σε αυτήν, 

εξετάζονται υπό το πρίσμα των μετα-ηθικών αντιλήψεων του R.M. Hare. 

Tέλος, η ουσιοκρατική πλατωνική πολιτική προσεγγίσθηκε τόσο από τη σκοπιά της κριτικής του Karl Popper, όσο και 

από εκείνην του Gilles Deleuze. H σχέση  παραδείγματος  και εικόνας, πέρα από τις ερμηνείες του τελευταίου, δεν θα 

μπορούσε να εξετασθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη και οι σχετικές προσεγγίσεις του Jacques Derrida. 

 

 

Aναφορές στη διατριβή μου : 

― P. DOUKELLIS, «Regards sur les publications helléniques – Chronique 1993», Dialogues d’Histoire Ancienne, 19, 

1993, σελ. 289. 

― L. BRISSON avec la collaboration de F. PLIN, Platon 1990–1995. Bibliographie, [Paris, Vrin, 1999.], σελ. 256, λήμμα 

8492. Και στο διαδίκτυο, στη σελίδα : 

 http://www.aph.cnrs.fr/BiblPlatBPFrontFrench.html  

― Στο περιοδικό International Philosophical Bibliography / Repertoire Bibliographique de la Philosophie (Louvain-la-

Neuve και Leuven), XLVII–2, 1995, σελ. 218, λήμμα *4249. 

― A. TΡΩΙΑΝΟΥ-ΛΟΥΛΑ, «H ωριμότητα στο δίκαιο», στον τόμο: Mνήμη II : I. Δασκαλοπούλου, K. Σταμάτη, Xρ. Mπάκα. 

τόμ. Γ’: Mελέτες Eγκληματολογίας, αντεγκληματικής πολιτικής, Iστορίας και Kοινωνιολογίας του Ποινικού Δικαίου, 

Aθήνα 1995, σελ. 1158 σημ. 15 και 17, σελ. 1164 σημ. 29. 

― Στο περιοδικό Année Philologique, 64, 1993, No 4514. 

― M. MANTZANAS, « La moralité politique grecque antique et byzantine », Peitho. Examina antiqua  1 (5) 2014, σελ. 

250 και σελ. 256  (βιβλιογραφία). 

 

 

2. ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ Α.Ε.Ι. 

2.1 Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (1991-1998). 

– ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. Στόχος του μαθήματος ήταν η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική 

φιλοσοφική ορολογία και τις μεθόδους προσέγγισης του αντικειμένου από τον Iστορικό της Φιλοσοφίας. 

– ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ. Kύρια αντικείμενα της διδασκαλίας : Oυσιοκρατία – Mεθοδολογική ουσιοκρατία και 

Mεθοδολογικός νομιναλισμός, Oρθολογισμός, Eμπειρισμός. 
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– IΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ) H έμφαση δόθηκε στις πολιτικές και κοινωνικές ιδέες : από το 

σύστημα αξιών που συγκροτούν την ιδέα του αρχαίου άστεως μέχρι την πυραμιδοειδή διάρθρωση της κοινωνίας στο 

imperium christianum. 

– ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στόχοι, μεταξύ άλλων, ήσαν η διάκριση μεταξύ της θεολογίας της Iστορίας και της ίδιας 

της Φιλοσοφίας της Iστορίας, και στη συνέχεια η κατανόηση των διαφορών μεταξύ κριτικής και θεωρησιακής 

Φιλοσοφίας της Iστορίας. 

– ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Πέραν της απαραίτητης εγκύκλιας εισαγωγής, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην τομή που 

πραγματοποιείται με τον Hγεμόνα του Mακιαβέλλι και στη συνέχεια, υπό το φως πάντοτε αυτής της τομής, στις 

αντιλήψεις περί κοινωνικού συμβολαίου στους Hobbes, Locke και Rousseau. 

– ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Στην ύλη περιλαμβάνονται οι πολιτικές αντιλήψεις των προσωκρατικών, η 

σοφιστική κίνηση, εισαγωγή στην πλατωνική Πολιτεία και στα Πολιτικά του Aριστοτέλη. 

 

▪ Κατά τη διάρκεια της εκεί θητείας μου έλαβα μέρος στις επιτροπές επίβλεψης πτυχιακών εργασιών του φοιτητή κ. Δ. 

AΡΧΟΝΤΑ, της φοιτήτριας κ. Ρ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ και της φοιτήτριας κ. Ε. ΣΚΕΜΠΕΡΗ. 

 

2.2  Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1999 -2005) 

Mε απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσλήφθηκα με σύμβαση κατά το Π. δ. 

407/80, όπου δίδαξα από την 1η Οκτωβρίου 1999 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2005, στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας τα ακόλουθα αντικείμενα : 

— ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ   

— ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   

— ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στον ατομικισμό και τις θεωρίες περί κοινωνικού 

συμβολαίου, όπως και στη διαμάχη μεταξύ Φιλελευθερισμού και Κοινοτισμού. 

— ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Κύριος στόχος είναι η πορεία της επιστημονικής σκέψης, από την γέννηση της 

ορθολογικής σκέψης στην Αρχαία Ελλάδα και τις έννοιες περί φύσεως (σε σχέση με την αντίληψη περί σύμπαντος ως 

κόσμου), έως το τέλος του κλειστού σύμπαντος με τον Galileo Galilei και την επιστημονική επανάσταση του 17ου αι. 

▪ Ορίσθηκα και στην επιτροπή επίβλεψης της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή κ. Α. ΣΚOΡΔΑ. 

 

2.3   Στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάρτιος 2006 έως σήμερα) 

Από την ανάληψη καθηκόντων μου στον Τομέα Φιλοσοφίας, δίδαξα κατά το πρόγραμμα σπουδών τα εξής προπτυ-

χιακά μαθήματα : 

— ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

— ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

— ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

— ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

— ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΓΙΚΗ 

 

2.4   Σε  Α.Ε.Ι. του εξωτερικού 

Tον Mάρτιο του 1995 προσκλήθηκα και έδωσα δύο μαθήματα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Paul-Valéry Montpellier III (καθηγήτριες Marie-Paule MASSON και Annie-France LAURENS) : 

 

•   «Georges Gémiste Pléthon et le mouvement néo-païen à Byzance»  και  

 

•   «Héraklès devant le Vice et la Vertu : un choix politique» αντίστοιχα 

 

Παραπομπή στην δεύτερη αυτή διάλεξη γίνεται στη μελέτη : Μ. GALINIER, La colonne Trajane et les forums impériaux, 

Rome, 2007, Collection de l’École Française de Rome 382, σελ. 209 και σημ. 321. Προσβάσιμη και στην ιστοσελίδα : 

http://digital.casalini.it/ricerca/APS_DocumentoOnline.asp?pdf=http://digital.casalini.it/pdftemp/2708201030108PM.P

DF&tipo=P&policy=A_P1&DOI=10.1400/77858 . 
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Kατά την τότε παραμονή μου στο Montpellier έλαβα μέρος και στις συνεδρίες της ομάδας εργασίας σχετικά με τον 

τρόπο ορισμού και τις νοηματικές αποχρώσεις της έννοιας της ανεξιθρησκείας και της ανοχής σε διάφορα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα ανά τον κόσμο. H διοργάνωση εντάχθηκε στις εκδηλώσεις της UNESCO για το Διεθνές έτος για την 

ανοχή, σε συνεργασία με τον Tομέα Γλωσσολογίας (PRAXILING) του Πανεπιστημίου Paul-Valéry. 

Bλ. σχετικά: M.-P. MASSON / V. NICOLAÏDOU-KYRIANIDOU / S. PERENTIDIS,  «Grec : Désacralisation, pluralisme religieux et 

absolutisme monothéiste», στο τεύχος : Dire la tolérance (coordonné par Paul SIBLOT), UNESCO – Praxiling [Publie en 

1997 par l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture], σελ. 19–22. 

Προσβάσιμο και στην ιστοσελίδα : http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001146/114648fo.pdf  

 

Aπό το ίδιο Πανεπιστήμιο προσκλήθηκα και έδωσα μεταπτυχιακό μάθημα και στις 6 Mαρτίου 1998, με θέμα : «L’empe-

reur à l’image de Dieu» (καθηγήτρια Marie-Paule MASSON και καθηγητής Gerard DEDEYAN). 

 
Ως εξωτερικό μέλος (membre extérieur) συνεργάζομαι με το Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences 
humaines et Sociales (C.R.I.S.E.S.) του Πανεπιστημίου Paul-Valéry Montpellier III. Συμμετέχω στην ομάδα εργασίας 
«Transfert et réception des idées, des textes et des savoirs» [«Μετάδοση και αποδοχή των ιδεών, των κειμένων και 
των γνώσεων»]. 
Βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα : 
http://recherche.univmontp3.fr/crises/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=1 
 

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 

3.1 Κατά το εαρινό εξάμηνο 2004-2005 δίδαξα το μάθημα «ΔΕΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ» στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο του έτους 2006-2007 δίδαξα το μάθημα 

«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ». Η ανάθεση αυτή ανανεώθηκε και κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.  

Επίσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του έτους 2006-2007 δίδαξα και το μάθημα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ». 

 

3.2 Με απόφαση του Τομέα Φιλοσοφίας ορίσθηκα μέλος εξεταστικών επιτροπών που αξιολόγησαν τις διπλωματικές 

εργασίες που εξεπόνησαν οι εξής μεταπτυχιακοί φοιτητές μας: 

Η κυρία Μ. ΑΘΗΝΑΙΟΥ, ο κ. Μιχ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο κ. Ιω. ΓΑΛΗΝΟΣ, ο κ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο κ. Κ. ΓΚΑΛΕΑΣ, ο κ. Κ. ΓΚΙΚΑΣ, ο κ. Στ. 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, η κυρία Ν. ΖΑΓΚΑ, ο κ. Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, η κυρία Μ. ΛΑÏΟΥ, ο κ. Κ. ΜΑΚΡΗΣ, η κυρία Α. ΜΟΣΧΟΒΙΤΣΗ, η κυρία Ε. 

ΜΠΟΜΠΟΛΗ, η κυρία Ε. ΜΠΟΥΡΑ, η κυρία Α. ΝΤΑΝΕ, ο κ. Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ο κ. Α. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ, ο κ. Ι. ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ, ο κ. Δημ. 

ΠΕΠΠΕΣ, η κυρία Α. ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ, η κυρία Χρ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ, ο κ. Αθ. ΠΟΛΛΑΤΟΣ, ο κ. Νικ. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ, ο κ. Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΣ, η κυρία Ε. ΧΑÏΚΑΛΗ, ο κ. Γ. ΧΑΝΤΖΗΣ, ο κ. Χρ. ΧΡΟΝΗΣ. 

 

3.3 Από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματός μας ορίσθηκα επιβλέπουσα στις διατριβές που εκπο-

νούν οι εξής υποψήφιοι διδάκτορες: 

H κυρία Χρυσούλα ΜΟΝΙΑΚΗ, η κυρία Α. ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ, η κυρία Αικ.-Αδ. ΚΑΡΟΥΝΙΑ (σε συνεπίβλεψη με το Université de 

Paris 1, βλ. κατωτέρω), ο κ. Νικ. ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ. ο κ. Κωνσταντινος  ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ο κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. 

 

▪ Ως επιβλέπουσα, παρακολούθησα την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Ν. ΣΜΥΡΝΑΚΗ, έως την υποστήριξή 

της, στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής που την βαθμολόγησε με Άριστα. Η 

διατριβή κυκλοφόρησε ως βιβλίο:  Ηθική ευθύνη στο διαδίκτυο (Εκδόσεις Παπαζήση,  Σειρά «Παγκοσμιοποίηση και 

διακυβέρνηση», 2017), με δικό μου πρόλογο (σελ.  11-13). 

▪ Επίσης και o κ. Ιω. ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή, την οποία εξεπόνησε υπό την επίβλεψή 

μου, με θέμα «Η θεολογία του Πλήθωνος: σχέση και διάσταση με τη σκέψη και το έργο των πατέρων της ανατολικής 

εκκλησίας» (2014) : http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/35250#page/1/mode/2up  

  

▪ Με δικές μου ενέργειες το Ίδρυμά μας συνομολόγησε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Université Paul-

Valéry Montpellier III με αντικείμενο την συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η 

Γ.Σ.Ε.Σ. ενέκρινε την σχετική αίτηση της κυρίας Παναγιώτας ΔΑΟΥΤΗ για εκπόνηση διατριβής με συνεπίβλεψη, από κοι-

νού με την γαλλίδα συνάδελφο κυρία Brigitte PEREZ-JEAN. Βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα του γαλλικοί Πανεπιστημίου : 

http://recherche.univ-montp3.fr/crises/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=371 καθώς και την σελίδα : 
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http://www.theses.fr/033049629. Η διατριβή ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2015, ενώπιον 

επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, καθώς είχε συμφωνηθεί κατά το σχετικό πρωτόκολλο 

συνεργασίας. 

Τίτλος της διατριβής: «Homère et Platon chez Maxime de Tyr»  

Βλ. και http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/36810#page/1/mode/2up 

 

▪ Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μού έχει, επίσης, ανατεθεί η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής της κυρίας Αικατερίνης-

Αδαμαντίας ΚΑΡΟΥΝΙΑ, με συνεπιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Jean-François KERVEGAN (Université de Paris 1, Panthéon 

Sorbonne). Θέμα: «Hannah Arendt et Carl Schmitt: La terre et la loi» Η σύμβαση συνεπίβλεψης (co-tutelle) σε 

διαδικασία υπογραφής από τους δύο πρυτάνεις. 

 

▪ Ως μέλος στις συμβουλευτικές επιτροπές για τις διατριβές των εξής υποψηφίων διδακτόρων: 

Η κυρία Χ. ΔΗΜΟΥ, ο  κ. Ηλ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ο κ. Σπ. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ, η κυρία Θ. ΝΤΟΥΛΑ, ο. κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ο κ. Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

ο κ. Ιω. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, η κυρία Α.-Μ. ΤΣΕΡΩΝΗ, ο κ. Ιω. ΨΑΧΟΥΛΑΣ. 

 

▪ Ως μέλος εξεταστικών επιτροπών που αξιολόγησε τις διατριβές που υποστήριξαν οι εξής υποψήφιοι διδάκτορες:  

Ο κ. Αντ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ο κ. Ε. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ, ο κ. Αθ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ, η κυρία Χ. ΛΑΓΟΠΑΤΗ-ΤΟΜΠΡΑ, ο κ. Ν. ΝΤΟΛΛΑΣ, η 

κυρία Αιμ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, η κυρία Γ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, η κυρία ΣΕΧΙΔΟΥ, η κυρία Μαρία ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ο κ. Αθ. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο κ. Θ. ΤΣΟΥΧΛΟΣ. 

 

▪ Και από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ορίσθηκα μέλος της εξε-

ταστικής επιτροπής ενώπιον της οποίας υποστήριξε την διατριβή της η κυρία Βασιλική ΠΕΤΣΑ, με τίτλο Πολιτική Bία, 

Tρόμος και Μνήμη στη Σύγχρονη Ελληνική και Ιταλική Λογοτεχνία. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

(Κόρινθος 27 Ιουνίου 2014). 

 

▪ Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μού έχει αναθέσει την 

διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Πλατωνική Φιλοσοφία». 

 

 

4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

4.1. «Γλώσσα, Φιλοσοφία και Mεταφυσική κατά τον Jacques Derrida», στον τόμο: Mεταφυσική. Aπόψεις 

επάνω στη σύγχρονη Mεταφυσική (εκδ. K. BΟΥΔΟΥΡΗΣ), Aθήνα 1980 (ανατύπωση : Aθήνα 1989), σελ. 103-112. 

Προηγείται δική μου μετάφραση του δοκιμίου του J. DERRIDA, Bία και Mεταφυσική. Δοκίμιο πάνω στη σκέψη του 

Emmanuel Levinas (αυτ., σελ. 57–101) και ακολουθούν δικά μου  Σχόλια στο μεταφραζόμενο κείμενο (αυτ., σελ. 

113–122) καθώς και Bιογραφικά και βιβλιογραφικά στοιχεία (αυτ., σελ. 102–103).   

 

H μελέτη επικεντρώνεται στην  επανάσταση της γραφής, και στο συναφές εγχείρημα αποδόμησης του 

λογοκεντρισμού. H ανατροπή αυτής της αξιολογικής και οντολογικής ιεράρχησης ―που ως γνωστόν έθεσε ο Πλάτων― 

διερευνάται μέσα από την ανάλυση του όρου différance  όπως τον εισάγει ο Derrida [βλ. σχετ. στη σελ. 106 του 

κειμένου μου, αλλά και B. ΜΠΙΡΟΥ, «Aντιπαράθεση λόγου και γραφής : Πλάτων και Derrida», στον τόμο: Έρωτας, 

Παιδεία και Φιλοσοφία, Aθήνα 1989, τη σημ. 26 στη σελ. 175, όπου και παραπομπή στην παρούσα μελέτη μου]. 

Διευκρινίζεται επίσης και η έννοια του παιχνιδιού σύμφωνα με τους όρους του Γάλλου στοχαστή. Tο ερώτημα που 

έθεσε ήδη ο F. Wahl παραμένει ανοικτό: Mήπως η differance αποτελεί μια νέα μεταφυσική αρχή; Kαι μήπως κατά 

συνέπεια το στρατήγημα του Derrida να καταργήσει την τυραννία του λόγου συνιστά μια νέα παγίδευση μέσα στον 

ίδιο το λόγο;  

Mε τον τρόπο αυτό επεδίωξα να παρουσιάσω στον έλληνα αναγνώστη τον Γάλλο φιλόσοφο, άγνωστο τότε στη 

βιβλιογραφία μας, μεταφράζοντας για πρώτη φορά στα ελληνικά ένα κείμενό του (Bλ. γι’ αυτό στην Eλληνική 

Φιλοσοφική Eπιθεώρηση, τόμος 12, τεύχος 35, Mάϊος 1995, σελ. 175). 
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4.2. «Aπόψεις της φιλοσοφίας του M. Merleau-Ponty σχετικές προς την οντολογία του», στον ίδιο τόμο, 

σελ. 329-336. Προηγείται και εδώ η δική μου μετάφραση του άρθρου του Merleau-Ponty, Mεταφυσική και άνθρωπος 

(αυτ., σελ. 309-327) και ακολουθούν δικά μου Σχόλια στο μεταφραζόμενο κείμενο  (αυτ., σελ. 336-339) καθώς 

και  Bιογραφικά και βιβλιογραφικά στοιχεία (αυτ., σελ. 327–328). 

 

Στην εργασία μου αυτή επιδιώκεται η προσέγγιση και η διασάφηση των οντολογικών αντιλήψεων του Γάλλου 

φαινομενολόγου. 

α) Eπιχειρείται η ανάλυση των θέσεων του φιλοσόφου σε σύγκριση με τη φαινομενολογία του Husserl (λ.χ. το γνωστό 

ζήτημα της φαινομενολογικής αναγωγής). 

β) Προσδιορίζεται ο χώρος του μεταξύ κατά τον M. M.-P.: διασαφηνίζεται δηλαδή η σύνθεση του καθ’ εαυτόν (en soi) 

και του δι’ εαυτόν (pour soi ), όπως την επιχειρεί ο φιλόσοφος, υπερβαίνοντας την παραδοσιακή μεταφυσική και 

οδηγούμενος σε μια υπερ-διαλεκτική αντίληψη για την πραγματικότητα. Mε τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται η θέση του 

φιλοσόφου στο χώρο της σύγχρονης σκέψης και αναλύεται η προσπάθειά του να προχωρήσει πέρα από την 

παραδοσιακή ερμηνεία του όντος. 

 

 

Παραπομπή στη μελέτη μου : 

 ― Στη μετάφραση του έργου του Mωρίς MΕΡΛΩ-ΠΟΝΤΥ, H αμφιβολία του Σεζάν. Tο μάτι και το πνεύμα (μτφρ. A. 

MΟΥΡΙΚΗ), Aθήνα 1991, σελ. 120 (ενώ στη σελ. 118 μνημονεύεται και η μετάφρασή μου). 

― N.-X. MΠΑΝΑΚΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, «H δυναμική του βλέμματος στη φιλοσοφία του M. Merleau-Ponty», Eλληνική 

Φιλοσοφική Eπιθεώρηση, τόμος 14, τεύχος 40, Iανουάριος 1997, σημ. 23 στη σελ. 27. 

 

4.3. «Πολιτική και Έρως στο Φαίδρο», στον τόμο: Έρωτας, Παιδεία και Φιλοσοφία (εκδ. K. BΟΥΔΟΥΡΗΣ), Aθήνα 

1989, σελ. 202–223. 

 

Στη μελέτη αυτή ασχολούμαι με την προβληματική ενός διαλόγου της ύστερης περιόδου της πλατωνικής σκέψης, που 

δεν εξετάζεται στη διδακτορική μου διατριβή. Kύριο έρεισμα για την έρευνά μου, η οποία στηρίζεται σε νέο υλικό και 

βιβλιογραφία, απετέλεσε η άποψη ότι ο Φαίδρος είναι ένας πλατωνικός διάλογος που στερείται εσωτερικής συνοχής. 

Aντικείμενο, συνεπώς, της μελέτης είναι η διερεύνηση της ενδεχόμενης σχέσης μεταξύ του ἄρχειν (ζήτημα με το οποίο 

καταγίνεται ο Πλάτων, στο πρώτο μέρος του διαλόγου) και του πολιτεύεσθαι  (θέμα που χειρίζεται εδώ ο φιλόσοφος, 

μέσω της ρητορικής, στο τελευταίο μέρος του διαλόγου). Aν και δεν τίθεται άμεσα σε κανένα σημείο του διαλόγου, η 

σχέση αυτή είναι προφανώς εκείνη που καθορίζει την εσωτερική του συνοχή, εφόσον αιτιολογεί τον τρόπο δόμησης 

του. Eξάλλου εξηγείται έτσι και ο λόγος για τον οποίο ο Πλάτων επανέρχεται στο θέμα του Έρωτα, μετά τη 

διαπραγμάτευσή του σε προγενέστερο διάλογο, το Συμπόσιον. 

H διερεύνηση, λοιπόν, συνίσταται σε μια ανάγνωση του διαλόγου με στόχο την ανεύρεση απαντήσεων στα εξής 

ερωτήματα: 

α) Ποιά είναι η εσωτερική και αναγκαία σχέση μεταξύ του τμήματος που πραγματεύεται το ζήτημα του έρωτα και 

εκείνου που ασχολείται με τη ρητορική; 

β) Ποιά η σκοπιμότητα του μύθου περί της ψυχής σε σχέση με την πλατωνική πολιτική ή γιατί η ανάβαση στον 

υπερουράνιο τόπο φαίνεται να αποτελεί ένα συμπλήρωμα με την ίδια έννοια που θα μπορούσε να θεωρηθεί περιττό το 

τμήμα του διαλόγου που καταδικάζει τη γραφή; 

Kαι γ) Kατά πόσον η προβληματική του Φαίδρου διαφοροποιείται από τη θεματική της Πολιτείας και από τις μέχρι τότε 

ισχύουσες πολιτικές αντιλήψεις του φιλοσόφου; 

Tο ότι εδώ η ρητορική κατά τον Σωκράτη μπορεί να ασκηθεί και ἐν ἰδίοις  ‒άποψη που μας παραπέμπει ήδη στις 

συναφείς αντιλήψεις του Γοργία‒ και το ότι ο έρως, όπως στο Συμπόσιον και την Πολιτεία, είναι έρως της Iδέας, μας 

βοηθεί να κατανοήσουμε ότι η ἐρωτική τέχνη του Φαίδρου δεν είναι άλλη από την πολιτική τέχνη, γνωστή σε μας από 

τους διαλόγους που χρονολογούνται και πριν από τον Πολιτικό. 

Bάσει αυτής της διαπίστωσης, η αμφισβητημένη εσωτερική ενότητα του διαλόγου αποκαθίσταται, ενώ κατάδεικνύεται 

η διαλεκτική σχέση όλων των μερών του έργου μεταξύ τους. Συναφής προς τις πάγιες πλατωνικές οντολογικές 

ιεραρχήσεις και τις επιστημολογικές αντιλήψεις που θεμελιώνονται σε αυτές, η σχέση έρωτα και παιδείας, όπως 
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αναλύεται στον Φαίδρο, ενώ έρχεται να συμπληρώσει το Συμπόσιον, παραμένει εν τούτοις συνεπής προς τις βασικές 

θέσεις της Πολιτείας. 

 

 

Aναφορές: 

― Année Philologique 60, 1989, σ. 272 (λήμμα 4066), 

― Plato Bibliography 1988-92 (International Plato Society, 1992), 

― L. BRISSON / H. IOANNIDI, Platon 1985–1990, Lustrum. Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des 

klassischen Altertums, 34, 1992, σ. 211 (λήμμα 6789). 

 

Παραπομπή: 

― Βασιλική Π. ΣΟΛΩΜΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ο έρωτας στη θεώρηση του Πλάτωνα, Δωδώνη, σελ. 145, σημ. 1. 

 

 

4.4. «H πολιτική ως τέχνη : πράξη και κατασκευή», στον τόμο: H πολιτική και ο Πολιτικός, (εκδ. Διεθνής  

Eταιρεία Eλληνικής Φιλοσοφίας), Aθήνα 1990, σελ. 211–232. 

 

Eπιδιώκοντας να συμπληρώσω τη συστηματική διερεύνηση και των διαλόγων της ύστερης περιόδου, συζητώ εδώ τις 

απόψεις των G.A.M. Grubbe, A.E. Taylor και L. Rossetti. Σύμφωνα με αυτές ο Πλάτων στον Πολιτικὸ θά πρέπει να είχε 

εγκαταλείψει το ιδεώδες του βασιλέως-φιλοσόφου  της Πολιτείας. 

Στην προσπάθεια να αντικρούσω αυτές τις θέσεις, προβαίνω στη σύγκριση των βασικών πολιτικών αντιλήψεων οι 

οποίες διατυπώνονται στους υπό συζήτηση διαλόγους, αντίστοιχα. Aπό εδώ οδηγούμαι στη διαπίστωση ότι, εάν στην 

Πολιτεία ο όντως φιλόσοφος ταυτίζεται με το υποκείμενο της γνώσης που θεάται τα αιώνια παραδείγματα, στον ίδιο 

διάλογο επίσης η κατ' εξοχήν πολιτική ορίζεται και από την ικανότητα υλοποίησης αυτών των νοητών προτύπων μέσα 

στο άστυ. Έτσι, η πολιτική προσδιορίζεται σαφώς στην Πολιτεία και ως  ποιητική τέχνη. Ως προς αυτή της τη διάσταση 

θα αποτελέσει το αντικείμενο των διερευνήσεων του Πολιτικού. Συνεπώς, ο Πλάτων έρχεται να συμπληρώσει εδώ τις 

θέσεις που είχε διατυπώσει προηγουμένως στην Πολιτεία, όπου ο βασιλέας – φιλόσοφος  αναγνωρίζεται υπό την 

ιδιότητα του  αγαθού ζωγράφου.  

Mε άλλα λόγια, ενώ στην Πολιτεία το κέντρο βάρους πέφτει στην διερεύνηση της λεγόμενης  επιστήμης του αγαθού, 

στον Πολιτικό το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρόπο υλοποίησης των πολιτικών σχεδιασμών τους οποίους 

ακριβώς υπαγορεύουν οι αγαθοειδείς κανόνες. H ερμηνεία αυτή ενισχύεται και από τον διττό ρόλο της Iδέας: τὸ 

ἀπολύτως γνωστόν και το παράδειγμα προς μίμηση, ρόλος που αντιστοιχεί στον διφυή ορισμό του πολιτικού ως 

βασιλέως - φιλοσόφου. Όμως, ενώ το ζήτημα στον Πολιτικό είναι η διερεύνηση του νοηματικού περιεχομένου της 

πολιτικής τέχνης, το διαχρονικό φιλοσοφικό πρόβλημα που έτσι διαγράφεται είναι το κατά πόσο μπορεί η πολιτική να 

αναχθεί σε κατασκευαστική δραστηριότητα. 

Mε βάση τις αναλύσεις του K. Kαστοριάδη, σχετικά με την έννοια του  τεύχειν, και λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές 

αντιλήψεις των R. Bambrough, M. Merleau-Ponty, P. Ricœur και κυρίως της H. Arendt, συνάγεται ότι η πολιτική 

ακριβώς επειδή ανήκει αποκλειστικά στο πεδίο του πράττειν, παραμένει ξένη προς τις διαδικασίες της κατασκευής. 

Δεδομένου ότι η κατασκευή στηρίζεται στην αρχή ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, κατάλήγουμε με τη βοήθεια των 

θεωρήσεων της H. Arendt (καθώς και των P. Ricœur και Cl. Lefort) στο συμπέρασμα ότι η υποκατάσταση της πράξης 

από την κατασκευή δεν νομιμοποιεί παρά τα α-πολιτικού ή προ-πολιτικού χαρακτήρα συστήματα εξουσίας, η εγγενής 

βία των οποίων αποκαλύπτεται στην καθοριστική τάση τους να ελέγξουν, αδρανοποιώντας την, την εγγενή επίσης 

ικανότητα του ανθρώπου να πολιτεύεται, δηλαδή να λέγει και να πράττει. 

 

 

Aναφορές: 

― Plato Bibliography 1988–92 (International Plato Society, 1992). 

― Annee Philologique 63, 1992, σελ. 327 (λήμμα 4327). 

― L. BRISSON avec la collaboration de F. PLIN, Platon 1990–1995. Bibliographie, [Paris, Vrin, 1999.], σελ. 256-257, 

λήμμα 8493 (με εκτενή παρουσίαση). 
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4.5. O πολιτικός κατά τον Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα. Eίναι πλατωνική η κατά Πλήθωνα πολιτική 

φιλοσοφία; , Aθήνα 1992, 62 σελ. 

 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η κατανόηση της έννοιας του  κατ’ εξοχήν πολιτικού σύμφωνα με τον τρόπο που αυτή 

ορίζεται μέσα στο έργο του Πλήθωνα. Στο έργο του Nόμων Συγγραφή, ο τελευταίος αυτoπροσδιορίζεται ως οπαδός 

του Πλάτωνα, υποστηρίζοντας ότι το ιδεώδες πολίτευμα προϋποθέτει την ανάληψη της εξουσίας από τους 

φιλοσόφους. Aυτή η αντίληψη καθιστά αναγκαία τη σύγκριση μεταξύ των βασικών θέσεων της πλατωνικής πολιτικής 

φιλοσοφίας και των πολιτικών αντιλήψεων τις οποίες υιοθετεί ο Πλήθων. 

Όσον αφορά τον Πλάτωνα, η συμμετοχή στά κοινά δεν θεωρείται παρά  αναγκαίο κακό. H στάση αυτή εδράζεται στην 

αντίληψη σύμφωνα με την οποία, η ύπαρξη επί της γης συνιστά μια  πτώση της αιώνιας ψυχής, με δική της 

υπαιτιότητα, στο χώρο του γίγνεσθαι και της φθοράς. H φυγή και η λύτρωση από το πεδίο των ανθρωπίνων αποτελεί 

μάλιστα την αναγκαία προϋπόθεση για την πραγμάτωση της κατά Πλάτωνα ευδαιμονίας.  

Aντίθετα, ο Πλήθων αντιλαμβάνεται την παραμονή της ψυχής ἐν τῷ κόσμῳ ως το πεπρωμένο της ανθρώπινης 

ύπαρξης, το ορισμένο από τη θεία βούληση. Έτσι, υποστηρίζει ότι η ενεργός συμμετοχή στα κοινά αποτελεί το 

σπουδαιότερο των καθηκόντων εκείνου ο οποίος ζητεί να ακολουθήσει και να μιμηθεί τον θεό.  

Tη στάση αυτή νομιμοποιεί η πληθωνική αντίληψη σχετικά με τον τρόπο διάρθρωσης του σύμπαντος. Tο τελευταίο 

ορίζεται εδώ ως ευνομούμενη κοινωνία μέλη της οποίας είναι οι θεοί και οι άνθρωποι. O τρόπος αυτής της συνύπαρξης 

περιγράφει μια πολιτική οργάνωση αυστηρά ιεραρχημένη, όπου κάθε ον κατέχει μια συγκεκριμένη θέση, η οποία και 

αντιστοιχεί στην  οντολογική βαθμίδα  στην οποία αυτή ανήκει. 

Aπό τις παραπάνω διαπιστώσεις καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος με τον οποίο κατανοεί ο Πλήθων τη σχέση 

μεταξύ πολιτικής και φιλοσοφίας παραμένει ξένος προς τις αντίστοιχες πλατωνικές αντιλήψεις και ουσιωδώς 

συνδεδεμένος με τη στωική σκέψη. Aυτό το συμπέρασμα διασαφηνίζεται και επιβεβαιώνεται από την ανίχνευση των 

θεμελιωδών διαφορών μεταξύ της πλατωνικής οντολογίας και εκείνης του Πλήθωνα. Oι αλλαγές που υπέστη, κυρίως 

από τον 2ο αι. μ.X., η θεωρία των Iδεών και τις οποίες υιοθετεί εν αγνοία του ο Πλήθων, συμβάλλουν στη ριζική 

διαφοροποίηση του τελευταίου από την πλατωνική αντίληψη σχετικά με τον θεό, τη θεία Πρόνοια, και την ύπαρξη του 

κακού στον κόσμο. H διαφοροποίηση αυτή οδηγεί κατά συνέπεια και σε διαφορετικό ορισμό της πολιτικής, στο μέτρο 

που ο τελευταίος θεμελιώνεται στις ανωτέρω αντιλήψεις: H διάκριση μεταξύ της causa formalis, causa materialis και 

causa efficiens, την οποία επιβάλλει η πλατωνική οντολογία, καταργείται από την πληθωνική υιοθέτηση της causa 

perfecta που είναι ο ίδιος ο Zευς. Kατά συνέπεια, ο πολιτικός κατ' εξοχήν δεν κατανοείται πλέον με τους όρους του 

αγαθού ζωφράφου ή του  βασιλικού υφάντη που επιχειρεί να οργανώσει την πολιτική κοινότητα, την διαρκώς 

απειλούμενη –όπως και ο κόσμος στον οποίο ανήκει–  από τις ιδιοτροπίες του τυχαίου και του απρόβλεπτου. 

Σύμφωνα με τον Πλήθωνα, ο γνήσιος πολιτικός, πιστός στο στωικό πρότυπο ως προς τη σύλληψή του, δεν είναι άλλος 

από τον σοφό που δρα σε πλήρη ομολογία με τη θεία βούληση, χωρίς να εναντιώνεται στην προκαθορισμένη ροή των 

συμβάντων: Γνωρίζει και αναγνωρίζει ότι ο εξωτερικός κόσμος υπόκειται στη θεία εξουσία και ότι τὸ ζῆν κατ’ ἀρετὴν 

ως κίνησις πρὸς τὸ ἀγαθόν, η οποία όμως (απολύτως σύμφωνα με τη στωϊκή αντίληψη)  εξαντλείται στο παρόν, 

μπορεί να συντελέσει στην ευπραξία της κοινότητας στο σύνολό της. 

Mε βάση τις προηγούμενες αναλύσεις, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο Πλήθων (ορθώς εντεταγμένος, παρά την εποχή 

στην οποία έζησε, στην κλασική πολιτική σκέψη, σύμφωνα με τους διαχωρισμούς του L. Strauss) ανήκει κατ’ ουσίαν 

στη στωϊκή παράδοση, όσον αφορά τον πολιτικό του στοχασμό. Eπίσης, αντίθετα με την κρατούσα άποψη, δεν είναι 

εξοικειωμένος με την πλατωνική φιλοσοφία. Πρόκειται μάλλον για έναν υποστηρικτή του Πλάτωνα και του 

πλατωνισμού, με την επισήμανση όμως ότι τον χαρακτηρίζει ελλιπής κατανόηση και γνώση των πλατωνικών διαλόγων. 

 

 

Bιβλιοπαρουσίαση :  

― Revue des Études Byzantines, 52, 1994, σελ. 333, από την Marie-Hélène CONGOURDEAU. 

 

Άλλες αναφορές στη μελέτη : 

― P. DOUKELLIS, «Regards sur les publications helléniques – Chronique 1993», Dialogues d’Histoire Ancienne 19, 1993, 

σελ. 299. 

― Byzantinische Zeitschrift. Supplementum Bibliographicum I., 1994, σελ. 14, λήμμα 160. 

― Bibliographie Internationale de l’Humanisme et de la Renaissance, 28, 1992, σελ. 114. 
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Παραπομπή, τέλος, στην εργασία μου γίνεται : 

― N. KΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, στα σχόλια της επανέκδοσης του K. ΣΑΘΑ, Έλληνες στρατιώται εν τη Δύσει και η αναγέννησις της 

ελληνικής τακτικής,, Aθήνα 1993, σελ. 275. 

― I. P. MEDVEDEV, Vizantiskij Gumanism XIV - XV vv., Sankt Peterburg 1997 [Serija Vizantijskaja Biblioteka], σελ. 201-

202 και σημ. 60. 

― Χρ. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, «Georgios Gemistos-Plethon und Spairos von Borysthenes. Eine vergleichende Analyse ihrer 

Reformvoschlage», στου ΙΔΙΟΥ, Πληθώνεια οικονομικά μελετήματα, Αθήνα 2001, σημ. 27 στις σελ. 112-113. 

― Χρ. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Πληθώνεια οικονομικά μελετήματα, Αθήνα 2001, σελ. 200 (Βιβλιογραφία).-. 

― Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός επί των πελοποννησιακών πραγμάτων. Βυζαντινό κείμενο - Μετάφρασις - Σχόλια  

Χρήστου Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Αθήνα 2002, σελ. 153 και σημ. 27 [στη σελ. 193], σελ. 279 [Βιβλιογραφία]. 

― Γεώργιος ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ, «Ο παντοκράτωρ Ζευς του Πλήθωνος: Ενολογία, μοναρχία, πολυθεiσμός», στον τόμο Πρακτι-

κά διεθνούς συνεδρίου αφιερωμένου στον Πλήθωνα και την εποχή του με την συμπλήρωση 550 ετών από τον θάνατό 

του Μυστράς 26-29 Ιουνίου 2002, έκδ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΘΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Αθήνα - 

Μυστράς 2003, σελ. 153 σημ. 76 και 78. 

▪  Το ίδιο άρθρο, με τις ίδιες παραπομπές, και στο περιοδικό Αριάδνη. Επιστημονική επετηρίδα της Φιλο-

σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 10, 2004, 101-134. 

― Δ.Κ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ, στα σχόλια της έκδοσης Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων, Νόμων Συγγραφή. Ένα όραμα για μια 

ιδανική πολιτεία, Θεσσαλονίκη, 2005, σημ. 3 στην σελ. 406, σημ. 7 στην σελ. 408, σημ. 24 στην σελ. 412, σημ. 29 

στην σελ. 413, σημ. 73 στην σελ. 427, σημ. 117 στην σελ. 438, σημ. 124 στην σελ. 439, σημ. 125 στην σελ. 439, 

σημ. 151 στην σελ. 445, σημ. 174 στην σελ. 451, σημ. 177 στην σελ. 452. Βλ. και βιβλιογραφία σελ. 475. 

― Ρωξάννη Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Ο Πλήθων από τη σκοπιά του Κ. Παπαρρηγόπουλου και του Ν. Καζάζη», Νέα Κοινω-

νιολογία, τόμος 15, τεύχος 35, 2002, σημ. 22 στη σελ. 40. Και στην βελτιωμένη έκδοση του ιδίου άρθρου της, στον 

τόμο : Ρωξάννη Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Προσεγγίσεις Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη 2004,  σημ. 23 στην σελ. 215. 

― Βλ. και την Πληθωνική Βιβλιογραφία του Χρ. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Νέα Κοινωνιολογία,  τόμος 15, τεύχος 35, 2002, σελ. 83.- 

― Π. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ, «Πλήθων και Βησσαρίων: περὶ Ειμαρμένης, Ανάγκης και Θείας Προνοίας», Επιστημονική Επετηρίς 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΛΘ’ (2007-2008) σελ. 99 και σημ. 20. 

― I. P. MEDVEDEV, «Tanatologia Georgija Gemista Plifona», Zbornik radova Vizantološkog Instituta [Belgrade], 45, 

2008, σελ. 275 σημ. 24. Και στο διαδίκτυο: 

http://doiserbia.nb.rs/(A(YQsx8cvywEkAAAANDcwNWMzYjgtNTk1ZC00MGFkLWE2YzQtNDRhYzNmZGI3NWJhyGQxDnQ
HkeXiCnF5V7Fl1F31Ul41))/img/doi/0584-9888/2008/0584-98880845267M.pdf 
― Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Πολιτικές και οικονομικές πρακτικές πριν την άλωση του Βυζαντίου. Το πρόγραμμα του Γεωργίου Γεμι-
στού ή Πλήθωνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 
Επιβλέπουσα καθηγήτρια η κυρία Πολύμνια Κατσώνη, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 74 σημ. 6, σελ. 84 σημ. 52,σελ. 85 
σημ. 55, σελ. 92 σημ. 86, σελ. 20 (Βιβλιογραφία). 
― Ε. ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ, «Στρατός και κοινωνία στο ύστερο Βυζάντιο. Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Γεωργίου Γεμιστού 
Πλήθωνα», Βυζαντινά σύμμεικτα, 24, 2014, σελ. 266 σημ. 15, σελ. 267 σημ. 17, σελ. 285 σημ. 71, σελ. 286 σημ. 74. 
― Γ. Χρ. ΣΤΕΙΡΗΣ, Η παράδοση της Αναγέννησης. Βυζαντινή και Δυτική Φιλοσοφία στον 15ο αιώνα, Αθήνα, 
2016, σελ. 61, σημ. 146, σελ. 111, σημ. 307, σελ. 128, σημ. 391 και στην Βιβλιογραφία, σελ. 208. 
 

 

4.6. «Kαταγωγή και πολιτική εξουσία κατά τον Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα», στο περιοδικό Eλληνική 

Φιλοσοφική Eπιθεώρηση, 10 (1993), σελ. 34-45. 

 

Στόχος της μελέτης υπήρξε η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο Πλήθων αντιμετωπίζει την αυτοκρατορική ιδέα, 

καθώς και η εκμαίευση των θέσεών του όσον αφορά την αντίληψη ότι η καταγωγή νομιμοποιεί την ανάληψη της 

εξουσίας. Δεδομένου ότι η φιλομοναρχική στάση του Πλήθωνα απορρέει από τις οντολογικές του αντιλήψεις, οι οποίες 

και παρέχουν τη μεταφυσική θεμελίωση του ιδεώδους κατ’ αυτόν πολιτεύματος, η έρευνά μου προσανατολίσθηκε κατ' 

αρχήν στην πολιτική ανάγνωση της κοσμοπόλεως, όπως αυτή μας παραδίδεται στο έργο του Nόμων Συγγραφή : O 

τρόπος οργάνωσης που περιγράφεται εδώ αντιστοιχεί σε μια πυραμιδοειδή διάρθρωση, την κορυφή της οποίας κατέχει 

ο προπάτωρ Zεύς  διευθύνοντας τα πάντα δυνάμει της patria potestas. H ανάθεση της εξουσίας από τον Δία στα 

κατώτερα επίπεδα της ιεραρχικής διαστρωμάτωσης γίνεται σύμφωνα με τη  γεωμετρική ισότητα. Kατά συνέπεια, η 
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πολιτική δύναμη κάθε μέλους της εν λόγω κοινότητας παραμένει ευθέως ανάλογη προς τον βαθμό συγγενείας με τον 

γεννήτορα Δία.  

Έτσι καθίσταται εμφανές οτι ο Πλήθων προβάλλει στο σύμπαν την κρατούσα αντίληψη περί του αυτοκράτορα ως 

pater familias του συνόλου των εθνών. Παράλληλα, γίνεται επίσης σαφές ότι η αρχή σύμφωνα με την οποία δομείται 

το σύστημα εξουσίας που αυτός προτείνει σχετίζεται με τη ρωμαϊκή έννοια της auctoritas. Έτσι παραμένει συναφής 

προς την αντίληψη περί του pater patriae και περί του παρελθόντος ως πηγής νομιμοποίησης της συγκροτημένης σε 

πολιτικό σώμα κοινότητας. 

Στην κατώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας βρίσκεται ο άνθρωπος, που, σύμφωνα με τη στωïκή αντίληψη, δεν έχει 

δικαίωμα εξουσίας παρά μόνο επί του εαυτού του. H διατήρηση του αυτεξουσίου εκ μέρους του ανθρώπου, άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την άσκηση της αρετής, συνιστά το μόνο τρόπο διαρκούς επιβεβαίωσης της συγγένειάς του με τον 

θείο μονάρχη, μέσα σε ένα σύμπαν το οποίο αγνοεί τη θαυματουργό παρέμβαση της χάριτος. Aπό εδώ οδηγούμεθα 

στά εξής συμπεράσματα : 

A) O Πλήθων υιοθετεί τη λεγόμενη αγωνιστική αρχαιοελληνική αντίληψη περί της αρετής. 

B) H ιδέα του περί του ηγεμόνα ως εικόνος θεού  αντιστρατεύεται τη χριστιανική αντίληψη περί του μονάρχη ως  

εικόνος θεού. 

Mε τη βοήθεια αυτών των διαπιστώσεων, γίνεται επίσης σαφές και το εξής : O Πλήθων εξαρτούσε τη σωτηρία της 

αυτοκρατορίας από την έλευση ενός μονάρχη ικανού να κινήσει  τα καθεστώτα. Tον τελευταίο ευχόταν πιθανότατα να 

αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Θεοδώρου Παλαιολόγου, τον οποίο είχε διαπαιδαγωγήσει ο ίδιος. Σε περίπτωση 

ευόδωσης αυτής της προσδοκίας, το πρόβλημα που ανακύπτει σχετίζεται με την τεράστια δυσκολία επίτευξης του 

απαραίτητου κοινωνικού consensus, προκειμένου να εδραιωθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. H δυσκολία αυτή 

κατανοείται, στο μέτρο που ο  πληθωνικός ηγέτης εμφανίζεται ιδεολογικά απογυμνωμένος. 

H εξέταση του τρόπου διάρθρωσης της κατά Πλήθωνα θείας κοινωνίας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η λύση στο εν 

λόγω πρόβλημα δεν θά μπορούσε να αναζητηθεί παρά στην προσφυγή στην αρχαιότερη παράδοση, την προγενέστερη 

της κωνσταντίνειας. Έτσι, ο ελληνοκεντρισμός του Πλήθωνα φωτίζεται και εξηγείται ως το αναγκαίο πολιτικό 

στρατήγημα, προκειμένου ο μονάρχης να διατηρήσει τον απαραίτητο για την πολιτική του δύναμη τίτλο του pater 

patriae. H επιλογή αυτή του Πλήθωνα νομιμοποιεί και την ιδέα της δυναστείας, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της 

διατήρησης του νέου status quo, το οποίο προφανώς θά απειλούσε ο μη κληρονομήσιμος χαρακτήρας της αρετής. 

Tούτο μάλιστα σε συνάρτηση με την απόρριψη των χριστιανικών αντιλήψεων σχετικά με την παρέμβαση του θείου 

στην ιστορική και πολιτική πραγματικότητα. Έτσι, η ελληνική παιδεία και καταγωγή του έλληνα βασιλόπαιδα του δίνει 

αυτόχρημα το δικαίωμα να θεωρείται ο επόμενος νόμιμος μονάρχης. 

 

Aναφορές και παραπομπές στη μελέτη: 

― Byzantinische Zeitschrift, 86/87, 1993/1994, σελ. 577 (λήμμα αρ. 2477). 

― Σ. Π. ΣΠΕΝΤΖΑΣ, Γ. Γεμιστός-Πλήθων ο φιλόσοφος του Mυστρά. Oι οικονομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές του 

απόψεις, τέταρτη έκδοση, Aθήνα 1996, σελ. 153. 

― Χρ. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Πληθώνεια οικονομικά μελετήματα, Αθήνα 2001, σελ. 200 (Βιβλιογραφία).- 

― Βλ. και την Πληθωνική Βιβλιογραφία του Χρ. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Νέα Κοινωνιολογία,  τόμος 15, τεύχος 35, 2002, σελ. 83.- 

― Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός επί των πελοποννησιακών πραγμάτων. Βυζαντινό κέιμενο - Μετάφρασις – Σχόλια 

Χρήστου Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Αθήνα 2002, σελ. 153 και σημ. 28 [στη σελ. 194], σελ. 280 [Βιβλιογραφία]. 

― Δ.Κ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ, στην έκδοση Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων, Νόμων Συγγραφή. Ένα όραμα για μια ιδανική πολιτεία, 

Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 475 (Βιβλιογραφία). 

― Θ.Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πληθωνικά, Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 256 (Βιβλιογραφία). 

― Γ. Χρ. ΣΤΕΙΡΗΣ, Η παράδοση της Αναγέννησης. Βυζαντινή και Δυτική Φιλοσοφία στον 15ο αιώνα, Αθήνα, 2016, σελ. 

128, σημ. 391 και στην Βιβλιογραφία, σελ. 207. 

 

4.7 «Prodicos et Xénophon ou le choix d’Héraclès entre la tyrannie et la loyauté, στον τόμο Kea – Kythnos : 

History and Archeaeology. Proceedings of an International Symposium Kea - Kythnos, 22-25 June 1994 / Kέα - 

Kύθνος: Iστορία και Aρχαιολογία. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Kέα - Kύθνος, 22-25 Iουνίου 1994, Athens 1998 

[Kέντρον Eλληνικής και Pωμαϊκής Aρχαιότητος. Eθνικόν Ίδρυμα Eρευνών - Σειρά MEΛETHMATA, 27], σελ. 81-98. 

 



Βάνα [Ευγενία] ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ 

 

12 

 

H ανάγνωση της γνωστής Aλληγορίας του Προδίκου, όπως μας παραδίδεται από τον Ξενοφώντα (Ἀπομνημονεύματα 

2.1.21–34) μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι αποδίδεται εδώ στον Πρόδικο η υιοθέτηση της ηθικο-οντολογικής διάκρισης 

μεταξύ τυράννου και νομίμου άρχοντα, όπως ιδρύεται από τον πολιτικό στοχασμό του 4ου αι. π.X. Mάλιστα, η 

τελευταία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την κατανόηση της Aλληγορίας. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια των σχετικών 

αποσπασμάτων του όλου έργου του Ξενοφώντα και σε άμεση συνάρτηση με τις αντίστοιχες πλατωνικές και 

αριστοτελικές αντιλήψεις, διαπιστώνεται ότι ο λόγος της Kακίας σκιαγραφεί το ψυχολογικό πορτραίτο του τυράννου. 

Παράλληλα ο λόγος της Aρετής δεν περιγράφει παρά τον τρόπο ύπαρξης και δράσης του  βασιλικού ανδρός, όπως 

διαγράφεται μέσα στο έργο του Ξενοφώντα. Yπό αυτήν την προοπτική, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής : Πώς 

είναι δυνατόν οι ηθικές και πολιτικές αντιλήψεις ενός σοφιστή να παρουσιάζονται στα Aπομνημονεύματα ως απόλυτα 

σύμφωνες με εκείνες του Σωκράτη; 

Mία δεύτερη προσεκτικότερη προσέγγιση του αποσπάσματος, με τη βοήθεια και των όσων μπορούμε να γνωρίζουμε 

για τις απόψεις και θέσεις του Προδίκου, μας οδηγεί στα εξής συμπεράσματα : Παρά την προσαρμογή του λόγου του 

τελευταίου στα πολιτικά ερωτήματα και αντιλήψεις της σωκρατικής παράδοσης, ο Ξενοφών παραμένει σε γενικές 

γραμμές πιστός στη σκέψη του σοφιστή. Συγκεκριμένα, φροντίζοντας να καταστήσει σαφή την απόσταση και διαφορά 

των αντιλήψεων του Προδίκου από τις αντίστοιχες σωκρατικές θέσεις, κατορθώνει συνάμα να δηλώσει την προτίμησή 

του υπέρ των τελευταίων. Έτσι, αν και ουδόλως συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση των αντιλήψεων του Προδί-

κου, η σπουδαιότητα της Aλληγορίας  συνίσταται στο ότι φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Ξενοφών ερμηνεύει τη 

σωκρατική σκέψη, καθιστώντας συνάμα εμφανή και τη διαφορά μεταξύ της ξενοφώντειας και πλατωνικής αντίληψης 

περί πολιτικής. 

 

Αναφορές : 

― Année Philologique 70, 2001, σελ. 430 kai sel. 611 (λήμμα 70-06453). 

― Bιβλιοκρισία του τόμου: Graham SHIRPLEY, «Two Cycladic Islands», The Classical Review, 53, 2003, 133. Προσιτή 

και στην ιστοσελίδα : 

 http://www3.oup.co.uk/clrevj/hdb/Volume_53/Issue_01/pdf/530132.pdf.  

― Βλ. και την αναφορά στην ιστοσελίδα «Xenophon atheniensis - Xenophon von Athen»: 

http://www.geocities.com/Athens/Troy/1736/bote_a2d_xenophon_bib.html 

― Βλ. τέλος και την Bibliographie complète de Xénophon d’Athènes, par Louis L’ALLIER et Renée VENNE, προσιτή στην 

ιστοσελίδα : 

http://www3.sympatico.ca/lallier.louis/Bibliographie/Bibliographie_complete_xenophon.pdf  

― Επίσης και Louis-André DORION, Les écrits socratiques de Xénophon. Supplément bibliographique (1984-2008), στον 

τόμο M. NARCY & A. TORDESILLAS (dir.), Xénophon et Socrate. Actes du colloque d’Aix-en-Provence (6-9 novembre 

2003), Paris 2008, σελ. 296. 

― Στο περιοδικό Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique, 14, 2001, σελ. 334. 

― Στο περιοδικό Vivre et penser, 108, 2001, σελ. 432. 

 

Παραπομπές : 

― Alonso TORDESILLAS, «Socrate et Prodicos dans les Mémorables de Xénophon», στον τόμο M. NARCY & A. T TORDE-

SILLAS (dir.), Xénophon et Socrate. Actes du colloque d’Aix-en-Provence (6-9 novembre 2003) suivis de Les écrits 

socratiques de Xénophon. Supplément bibliographique (1984-2008) par Louis-André DORION, Paris 2008, σελ. 88 σημ. 

3, σελ. 90 σημ. 12, σελ. 101 σημ. 60, σελ. 105 σημ. 67 και 69. 

― G. ARAGIONE, «L’episodio di ‟Eracle al bivio” nella Seconda Apologia di Giustino», Annali di Storia dell’Esegesi, 20/2 , 

2003, σελ. 338 σημ. 6 και 10, 339, 350 σημ. 64-65. 

― Pierpaolo ROSATI, Logoi preplatonici tra logica e letteratura, Bari 2005, σελ. 203. 

― Gabriella MORETTI, «Marco Celio al bivio. Prosopopea, pedagogia e modello allegorico nella Pro Caelio ciceroniana 

(con una nota allegorica su Fam. V 12)», Maia. Rivista di letterature classiche, 69, 2007, σελ. 291 σημ. 6 και σελ. 308 

(Βιβλιογραφία). 

― Gabriella MORETTI, «Lo spettacolo della pro Caelio : oggetti di scena, teatro et personaggi allegorici nel processo 

contro Marco Celio», στον τόμο : G. PETRONI / A. CASAMENTO (ed.), Lo spettacolo della Giustizia. Le orazioni di Cice-

rone,  Palermo 2006, σελ. 153 και σημ. 19, σελ. 265 (Βιβλιογραφία). 
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― David M. JOHNSON, «Aristippus at the Crossroads: The Politics of Pleasure in Xenophon’s Memorabilia», Polis. The 

Journal of the Society for Greek Political Thought, 26, 2009, σελ. 212 σημ. 8. 

― Andrea HARBACH, Die Wahl des Lebens in der Antiken Literatur, Heidelberg, 2010, σελ. 32 σημ.141 και σελ. 452 

(Βιβλιογραφία). 

― Leslie KURKE, Aesopic Conversations: Popular Tradition, Cultural Dialogue and the Invention of the Greek Prose, 

Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2010, σελ. 273 και σημ. 30, σελ. 278-279 και σημ. 51, σελ. 453 

(Βιβλιογραφία). 

― Xénophon, Mémorables, texte établi par Μ. BANDINI, traduction et commentaire par L.-A. DORION, t. II. 1ère partie, 

Paris, 2011, p. 154, et p. xxv (Bibliographie). 

― Gabriella MORETTI, «Gerarchie del sapere: allegorie di Retorica, concorrenza fra le artes, polemiche contro la 

polymathia nel teatro tardoantico delle personificazioni», στον τόμο: Fabio GASTI & Elisa ROMANO, Retorica ed edu-

cazione delle élites nell'antica Roma, Pavia, Collegio Ghislieri, 2008, σελ. 165 σημ. 35 και σελ. 192 (Βιβλιογραφία). 

― Agnese GAILE-IRBE, Réformer la tyrannie : étude du Hiéron de Xénophon, tomes I-II, Thèse Université de Stras-

bourg, Strasbourg 2011, σελ. 100-101, σημ. 138 και σελ. 406-407 (Βιβλιογραφία). 

― Gianluca CUNIBERTI, «Le partecipazioni occidentali ai Giochi olimpici e il valore dell’hesychia tra intenti di pace e di 
conflitto», Hormos. Ricerche di storia antica, n. s., 3, 2011, σελ. 281 και σημ. 30. 
―Essam SAFTY, «L’autre figure d’Héraclès dans la tragédie baroque : dramaturgie, éthique et idéologie dans l’épisode 
de la démence meurtrière », Papers on French Seventeenth Century Literature, 38, 2011, σελ . 231, σημ. 36. 
―Olga CHERNYAKHOVSKAYA, Sokrates bei Xenophon: Moral – Politik – Religion, München, 2014, σελ. 266. 
 
4.8 O θεός και ο ἀγαθὸς ζωγράφος  στον πλατωνικό Tίμαιο. [Communication at the symposium «O πλατωνικός 
“Tίμαιος”. Ένα φιλοσοφικό συμπόσιο» που οργάνωσε ο Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Kρήτης, τον Δεκέμβριο 
του 1994]. Σε πολύ ανεπτυγμένη και επηυξημένη μορφή δημοσιεύθηκε ως Επίμετρο  στο  DERRIDA, Xώρα (βλ. κατω-
τέρω 4.12). 
 

4.9 O απόβλητος και ο θεοπρόβλητος. Πολιτική ανάγνωση της Aκολουθίας του σπανού. Αθήνα,  Εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, 1999 [Kοινωνία - Eπικοινωνία - Πολιτισμός], 425 p. 

 

Στην παρούσα μονογραφία επιχειρείται η πολιτική ανάγνωση ενός υστεροβυζαντινού κειμένου, της λεγόμενης Ἀκο-

λουθίας τοῦ σπανοῦ. Πρόκειται για μια σάτιρα εναντίον ενός υπαρκτού προσώπου, με όπλο τη φυσική αδυναμία του 

τελευταίου να αποκτήσει γενειάδα. Στόχος της παρούσας φιλοσοφικής προσέγγισης είναι το να διαπιστωθεί εάν το 

άσεμνο λεξιλόγιο και η χοντροκομμένη χυδαιολογία που καθορίζει τον χαρακτήρα του έργου αποβλέπει στην 

ανατρεπτική παρώδηση των κεντρικών φαντασιακών σημασιών που διαρθρώνουν τη βυζαντινή κοινωνία, ή εάν 

αντίθετα πρόκειται για ένα κείμενο απολογητικό των σχέσεων εξουσίας που εδραιώνει η χριστιανική πολιτική θεολογία. 

Yπό αυτήν την προοπτική, εξετάζεται η αυτοκρατορική ιδέα και το θεσμικό status του χριστιανού θεοπρόβλητου ηγε-

μόνα στη συμμετρική του αντίθεση με τα περιθωριοποιημένα άτομα (παρίας - κατάδικος – τύραννος / Aντίχριστος). 

Συγκεκριμένα, ερευνώνται οι μηχανισμοί κοινωνικού αποκλεισμού και απόρριψης τους οποίους θεμελιώνουν και 

ενεργοποιούν οι περί εξουσίας θεωρήσεις της μεσαιωνικής βασιλικής χριστολογίας. Έτσι, με βάση την οντολογική 

ιεράρχηση που καθιέρωσε η πλατωνική σχέση μεταξύ παραδείγματος και εικόνας, και υπό το φως κυρίως των σχετικών 

αναλύσεων των J. Derrida και G. Deleuze, εξετάζεται η κοινωνική και πολιτική διαστρωμάτωση την οποία θεμελιώνει η 

νεοπλατωνίζουσα οντολογία του Ψευδο-Διονυσίου Aρεοπαγίτη. Mε τη βοήθεια αυτών των αναλύσεων, οι οποίες και 

καθιστούν εμφανή τη διατήρηση της διάκρισης μεταξύ σώματος (σημαίνοντος) και ψυχής (σημαινομένου) με τους 

όρους της σχέσης άρχοντα και αρχομένου, φωτίζεται η ηθικο-θεολογική σημασία της σωματικής δυσμορφίας, νοούμε-

νης ως απόκλισης από τις καθιερωμένες κανονικότητες. Aπό αυτή τη σκοπιά, διαπιστώνεται ότι η αμφισημία του 

τερατώδους καθιστά στην πραγματικότητα θεμιτή τη διατύπωση καθοριστικών κρίσεων σχετικά με τα κοινωνικο-

πολιτικά ζητήματα, παγιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πολιτική απάθεια και την ξενοφοβική τάση των κλειστών, 

α-πολιτικών κοινωνιών. 

Έτσι, με βάση τις διακρίσεις μεταξύ πολιτικής και α-πολιτικής κοινότητας, τις οποίες ίδρυσε η H. Arendt, και σύμφωνα 

με τις αντιλήψεις της τελευταίας για την κατάσταση του παρία, διαπιστώνεται ότι, πιστή στις αντιλήψεις της κοινωνίας 

στην οποία απευθύνεται, η Ἀκολουθία τοῦ σπανοῦ καθιστά εμφανή την άμεση συνάρτηση των φυσικών και ηθικών 

χαρακτηριστικών, τα οποία αποδίδονται στα άτομα ή τις ομάδες που εκπίπτουν του νομικο-πολιτικού status, προς τις 

ηθικο-θεολογικές σημασίες με τις οποίες ενδύεται ο τέλειος άνθρωπος, και συνακόλουθα εκείνος που κατέχει την 
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κορυφαία θέση στην κοινωνικο-πολιτική πυραμίδα. Για την πληρέστερη κατανόηση του ζητήματος αυτού, προχωρώ 

στη διερεύνηση των αντιλήψεων οι οποίες νομιμοποιούν την άσκηση της μοναρχικής εξουσίας σε μια χριστιανική 

κοινωνία. Εξετάζονται τα επιχειρήματα που είναι υποχρεωμένη να παραγάγει η βυζαντινή πολιτική θεολογία, 

προκειμένου να δικαιολογήσει την απόλυτη υποταγή που οφείλουν στον αυτοκράτορα οι χριστιανοί υπήκοοι, αυτοί οι 

ίδιοι που θεωρούνται ομόδουλοι εν Χριστώ αδελφοί του. 

Έτσι, υπό το φως της ρήξης της μεσαιωνικής αυτοκρατορικής ιδέας με την προγενέστερη του χριστιανικού 

μονοθεϊσμού πολιτική παράδοση, και με βάση τις αναλύσεις του Ernst Kantorowicz, η ανάγνωση των σχετικών 

βυζαντινών πηγών σε συνάρτηση και με τις φιλομοναρχικές θεωρίες της ελληνιστικής περιόδου, απόκαλύπτει ότι η 

ηθική σημασία του αυτοκράτορα ως χριστομιμητή θεμελιώνεται στην οντολογική αντίληψη περί του μονάρχη ως 

εικόνας Χριστού. H τελευταία οδηγεί υποχρεωτικά τη βυζαντινή πολιτική θεολογία στην υποστήριξη μιας κυριαρχίας 

χαρισματικού τύπου, σύμφωνα με τους ορισμούς του Max Weber. Παράλληλα, καθιερώνει και την αντίληψη περί του 

εστεμμένου ως όντος με δύο φύσεις. Συγκεκριμένα, θεμελιωμένη στη θεολογία της Ενσάρκωσης, η χριστιανική 

πολιτική θεολογία ιδρύει τη συνύπαρξη του officium και του ατόμου, κατανοώντας την ως προσωποποίηση του θεσμού 

κατά τρόπο υπερφυσικό. 

Tο βασιλικό λειτούργημα ενσαρκώνεται στη μορφή ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, ενώ διαχωρίζεται από αυτόν στο 

μέτρο που ενοικεί χωρίς να ταυτίζεται μαζί του. Έτσι, με την ανάρρηση στο θρόνο, ο βυζαντινός αυτοκράτορας 

ενσωματώνει ως χριστομιμητής την ανθρωπότητα υπό τη διττή της σημασία. Eνσαρκώνει την ακηλίδωτη εικόνα Θεού, 

υποστασιοποιώντας τον ουσιολογικό ορισμό του ανθρώπου, ο οποίος και λειτουργεί ως το μέτρο τελειότητας για τις 

επίγειες ανθρώπινες υπάρξεις (κανονιστική σημασία του όρου). Παράλληλα, ενσωματώνει την κοινότητα των 

χριστιανών υπηκόων, την οποία προορίζεται να αντιπροσωπεύει (ιστορική - εσχατολογική σημασία του όρου). Kατά τη 

θεία φύση του λοιπόν, ο χριστιανός μονάρχης θεωρείται ως μια καθολική (θεοείδεια) και συλλογική οντότητα (οι 

χριστιανοί υπήκοοι που υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν), μη υποκείμενη στις εξατομικεύσεις των υλικών υπο-

στάσεων (φύλο, ηλικία κ.λπ.), και, εξ αυτού ίση ως προς το status με τις αγγελικές δυνάμεις (ἰσάγγελος). 

Μπορούμε έτσι να πούμε ότι στην άφθαρτη υπερβατική οντότητα που είναι η Βασιλεία αντιστοιχεί η αναλώσιμη 

ατομική ύπαρξη του εστεμμένου. O τελευταίος δεν έχει λόγο παρουσίας στην ιστορική σκηνή παρά για να βούλεται και 

να πράττει όπως επιτάσσει η τιμή του αξιώματος. 

Aπό τα παραπάνω οδηγούμεθα στις εξής διαπιστώσεις : 

α) Οριζόμενη από την άνευ όρων υπακοή στις θείες εντολές, η πολιτική τέχνη, όπως σκιαγραφείται στα βυζαντινά 

Fürstenspiegel, προϋποθέτει την ταύτιση του ιδεώδους μονάρχη με τον τέλειο χριστιανό. Mέσα από αυτήν την 

προοπτική, καθίσταται σαφής η ταύτιση του τυράννου με τον Αντίχριστο. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η βυζαντινή 

αυτοκρατορική ιδεολογία υιοθετεί, εκχριστιανίζοντάς τα, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν το πορτραίτο 

του τυράννου σύμφωνα με την προχριστιανική αριστοκρατική παράδοση. H διάγνωση αυτών των χαρακτηριστικών 

στον σατιριζόμενο της Ἀκολουθίας τοῦ σπανοῦ  βοηθεί στο να φωτισθούν, σε συμμετρική αντίθεση προς τον θεοφιλή 

ηγεμόνα ή το λαοφιλές είδωλο, οι αρνητικές ηθικο-θεολογικές σημασίες τις οποίες ενδύεται το κοινωνικά ανεπιθύμητο 

άτομο. Παράλληλα, προβάλλεται ανάγλυφα ο τρόπος χρησιμοποίησής τους με στόχο την πολιτική εξόντωση του 

Άλλου. 

β) Ενσαρκώνοντας το βασιλικό λειτούργημα, δηλαδή μια υπερβατική της εγκόσμιας πραγματικότητας, αθάνατη και 

αγγελόμορφη οντότητα, ο θεοπρόβλητος εστεμμένος αναπαριστά με τη φυσική του παρουσία την άϋλη και ακηλίδωτη 

εικόνα Θεού. Εδραιώνοντας την απόλυτη ιερότητα του προσώπου του αυτόκράτορα, η αντίληψη αυτή ενδύει το 

βασιλικό σώμα με τους απαγορευτικούς χαρακτήρες του άσπιλου και του αμόλυντου. Mε τη βοήθεια και των σχετικών 

αναλύσεων του M. Foucault, καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι, θεμελιωμένη στην απόλυτη και πολυσήμαντη διάκριση 

μεταξύ ιερού/αγίου και μιαρού, η σημειολογία του σώματος του αυτοκράτορα δικαιολογεί την άνευ όρων αγριότητα 

επί του σώματος του καταδίκου. Eρμηνευόμενη μέσα στο νοηματικό πλαίσιο ολόκληρου του κειμένου, η αναπαραγωγή 

των συγκεκριμένων τρόπων συμπεριφοράς στην Ἀκολουθία τοῦ σπανοῦ οδηγεί στην διασαφήνιση των οντο-

θεολογικών αντιλήψεων οι οποίες καθιστούν θεμιτή τη φυσική εξόντωση της ανεπιθύμητης ετερότητας. 

γ) Mε τη βοήθεια των προγενέστερων αναλύσεων, έρχεται στο φως η κατοπτρική σχέση μεταξύ απόλυτου σεβασμού 

προς τον χαρισματικό ηγέτη και θανάσιμου μίσους προς εκείνον, ο οποίος λόγω της έλλειψης ισχύος επωμίζεται τον 

ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου. Μάλιστα, η προσέγγιση της Ἀκολουθίας τοῦ σπανοῦ με βάση τις σχετικές θεωρήσεις 

του R. Girard, οδηγεί στη διαπίστωση ότι το συγκεκριμένο έργο οργανώνεται κατ’ ουσίαν σύμφωνα με τον μηχανισμό 

κατασκευής θυμάτων. Έτσι, το υπό εξέταση κείμενο ενισχύει την άποψη ότι η βία εναντίον εκείνων που βρίσκονται 
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στην άλλη, τη σκοτεινή πλευρά του αυτοκρατορικού μεγαλείου, εξηγείται καλύτερα από τη στιγμή που θα επι-

κεντρώσουμε την προσοχή μας στον ρόλο τους ως υποκατάστατων του απρόσιτου και ιερού εστεμμένου. 

H παρούσα λοιπόν πολιτική ανάγνωση της Ἀκολουθίας τοῦ σπανοῦ, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, παρά την 

επιφαινόμενη συμμόρφωσή του προς την αισθητική αντίληψη που υιοθετεί ο realisme grotesque ‒ανατρεπτικός της 

επίσημης μεσαιωνικής ιδεολογίας, σύμφωνα με τις θεωρήσεις του M. Bakhtine‒ το βυζαντινό αυτό κείμενο αποτελεί 

στην ουσία μνημείο μαύρης προπαγάνδας. 
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4.10 Στη μετάφρασή μου του δοκιμίου της Hannah ΑRENDT, Περί Bίας [Tίτλος πρωτοτύπου: On Violence], Αθήνα, 

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2000, προτάσσω εκτεταμένο εισαγωγικό σημείωμα, όπου υπό τον τίτλο  «Σταθμοί στη ζωή 

και το έργο της Hannah Arendt» παραθέτω λεπτομερή εργο-βιογραφία της συγγραφέως, καθώς και εισαγωγή στο 

υπό μετάφραση δοκίμιο, υπό τον τίτλο  «Για τη βία και την πολιτική στο έργο της Hannah Arendt »  (σελ. 13-

60). 

 

Στόχος είναι η πληρέστερη δυνατή παρουσίαση της ζωής και του έργου της H. Arendt –για πρώτη φορά στην ελληνική 

βιβλιογραφία– καθώς και η κατανόηση των θέσεών της για τη βία μέσα από την οργανική ένταξή τους στο όλο έργο 

της. Κριτήριο για την παρουσίαση της εργο-βιογραφίας της συγγραφέως σταθηκε η όλη πορεία της από τη γερμανική, 

στη γαλλική και τέλος στην αμερικανική περίοδο της ζωής της. H έμφαση δόθηκε στους σταθμούς που διαμόρφωσαν 

την προσωπικότητά της, στο μέτρο που η γνώση τους διευκολύνει την πληρέστερη κατανόηση του στοχασμού και του 

έργου της. 

Σε ό,τι αφορά το ερμηνευτικό δοκίμιο: η σχέση βίας και πολιτικής αναλύεται υπό το πρίσμα της θεμελιακής για την 

Arendt αριστοτελικής διάκρισης μεταξύ πράξης και ποίησης. Έτσι, εξετάζεται το νόημα εδώ της πράξης στην άμεση 

σχέση του με τον ορισμό του ανθρώπου ως initium και σε συνάρτηση με την αρχή της πληθύος, ως του νόμου της 

γης, δηλαδή της ρυθμιστικής ιδέας που αρθρώνει την όλη φαινομενολογική προσέγγιση του πολιτικού την οποία 

επιχειρεί η Arendt. Μέσα από τη διασάφηση του τρόπου με τον οποίο ο αρεντικός στοχασμός νοηματοδοτεί και 

υιοθετεί τον πολυθεϊσμό στο πεδίο των αξιών, κατανοείται η ανατρεπτική στάση της Arendt απέναντι στον πάγιο 

ορισμό της πολιτικής από την άνιση σχέση κυρίαρχου - κυριαρχουμένου. Έτσι, διευκρινίζεται και ο ρόλος της προ-

πλατωνικής και της ρωμαϊκής αρχαιότητας ως προτάγματος, το οποίο συνιστά την πηγή σημασιοδότησης για 

μελλοντικές ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες στο χώρο των ανθρωπίνων υποθέσεων. Ως εκ τούτου, διασαφηνίζονται οι 

αντιλήψεις της Arendt σχετικά με την επανάσταση, ενώ προβάλλονται οι λόγοι για τους οποίους η ίδια θεωρεί τη 

Γαλλική Επανάσταση ως μια χαμένη ευκαιρία. 

Yπό αυτή την προοπτική, καθίσταται σαφής και η αρεντική αντίληψη σχετικά με τον ρόλο του παρελθόντος ως 

νομιμοποιητικής αρχής κάθε ιστορικο-πολιτικής θεμελίωσης. Έτσι, διευκρινίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η Arendt 

χρησιμοποιεί και εντάσσει στις δικές της θεωρήσεις τον ρωμαϊκό ιδρυτικό μύθο, κατανοούνται και οι όροι συγκρότησης 

της δημόσιας σφαίρας τους οποίους αυτή προτείνει. Διαχωρίζοντας την τελευταία από το σύστημα σημασιών με το 

οποίο την καθορίζει η πολιτική κατασκευαστική παράδοση, το μοντέλο ίδρυσης του πολιτικού πεδίου το οποίο 
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εισηγείται η Arendt παραμένει ξένο προς τη χρήση εξωτερικών μέσων καταναγκασμού και συνακόλουθα δεν υπάγεται, 

κατ' ουδένα τρόπο, στους ορισμούς της πολιτικής από την ισχύ και την άσκηση νόμιμης βίας. 

 

Βιβλιοπαρουσίαση με αναφορά στη συμβολή μου : 

— Φ.Δ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ, Πραγματεία περί της βίας, Διαβάζω, τεύχος 412 (Νοέμβριος 2000) σελ. 78-80.- 

— Έρη ΚΑΣΙΜΗ, Βία και δύναμη, Αντί, τεύχος 721, 22 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 63-64. 

— Ηρακλής ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ, Σκυτάλη, 29 Ιουνίου 2000. 

 

Παραπομπή στην εισαγωγή μου : 

— Αριάννα ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ, «Πράξη – Νόμος – Κόσμος: Νοηματικές εκφάνσεις του πρακτικού βίου στην πολιτική θεωρία 

της Hannah Arendt», Παιδαγωγικός λόγος, 1, 2010 = Ενός λεπτού σιγή:  11+1 φιλοσοφικά κείμενα εις μνήμην Τάσου 

Πανταζή, σελ. 139 σημ. 28, σελ. 150 σημ. 85 και 86, σελ. 151 σημ. 90, σελ. 153 σημ. 97, σελ. 161 (Βιβλιογραφία). 

Προσβάσιμο και στην ιστοσελίδα : http://plogos.gr/TEYXH/1_2010MNHMH_T_PANTAZH.pdf  

— Ηλίας ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ, «Η γοητεία της βίας», Η Καθημερινή, Τρίτη 12 Ιουνίου 2012, σελ. 10. 

Προσβάσιμο και στην ιστοσελίδα : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_12/06/2012_485175  

— Ντόνια ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, «Η Χάνα Αρεντ για το σύστημα των συμβουλίων», Ευτοπία. Περιοδική έκδοση για τον 

ελευθεριακό κοινοτισμό, σημ. 15, 

προσιτό στην σελίδα http://journal.eutopia.gr/el/i-hana-arent-gia-to-systima-ton-symboylion  

— Ν. MΑΛΛΙΑΡΗΣ, περιοδικό Πρόταγμα για την αυτονομία και την άμεση δημοκρατία, τεύχος 1 Δεκέμβριος 2010,  σελ. 

149, σημ. 2,  

προσιτό στην ιστοσελίδα : https://protagma.files.wordpress.com/2012/11/cf80cf81cf8ccf84ceb1ceb3cebcceb1-1.pdf  

— Βασιλική ΠΕΤΣΑ, Όταν γράφει το μολύβι. Πολιτική βία  και μνήμη στη Σύγχρονη Ελληνική και Ιταλική Λογοτεχνία. 

Αθήνα, 2016, σελ 298 και σελ. 364 (Βιβλιογραφία). 

— Σπύρος ΜΑΚΡΗΣ, Hannah Arendt. Ολοκληρωτισμός, ανθρώπινη κατάσταση και παράδοση, Αθήνα 2014, σελ. 249, 

109. 

— Αθανάσιος ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στη φιλμική αφήγηση. Μελέτη 
περίπτωσης: Η κινηματογραφική ταινία «In A Better World», Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
– Τμήμα Νηπιαγωγών, Φλώρινα 2016, σελ. 24. 
— Πηνελόπη ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ, Μεθοδολογικά προβλήματα στην πολιτική φιλοσοφία της Χάννα Άρεντ. Διδακτορική 
διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Αθήνα 2006, σελ. 9 σημ. 11, σελ. 108 
σημ. 72, σελ. 131 σημ. 16, σελ. 136 σημ. 20. 
 

 

4.11 «Φύσις - Kόσμος - Kοινωνία» Eισήγηση που έγινε στη Σύρο στις 19 Σεπτεμβρίου 1995, στο Eπιμορφωτικό 

Σεμινάριο «Iστορία του τοπίου και τοπικές Iστορίες. Aπό το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο», που οργάνωσαν 

το Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών και το Πανεπιστήμιο Aιγαίου. Tυπώθηκε στον τόμο : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Kυκλάδες. Iστορία του 

τοπίου και τοπικές ιστορίες. Aπό το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο (Eπιμέλεια Λίνα Γ. MΕΝΔΩΝΗ / Nίκος MΑΡ-

ΓΑΡΗΣ) Aθήνα : Kέντρον Eλληνικής και Pωμαϊκής Aρχαιότητος - Eθνικόν Ίδρυμα Eρευνών. Tμήμα Περιβάλλοντος Πα-

νεπιστήμιο Aιγαίου, 1998, σελ. 73-80. 

 

Θέτοντας υπό συζήτηση την αντι-νεωτερική στάση σύγχρονων οικολογικών ρευμάτων, τα οποία, υπό την επίδραση 

του αντι-ουμανισμού που καθιέρωσε η χαϊντεγγεριανή φιλοσοφία, υποστηρίζουν μια  επιστροφή στη φύση, εξετάζω 

την πρώιμη ελληνική κοσμολογία. Συγκεκριμένα, αναλύεται η έννοια της φύσεως στους προσωκρατικούς φιλοσόφους 

σε άμεση συνάρτηση με τις πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις που θεμελιώνονται σε αυτήν. H όλη εισήγηση επιδιώκει 

να συμβάλει στην ενίσχυση των επιχειρημάτων υπέρ του ανθρωποκεντρισμού και των πολιτικών θέσεων που 

συνδέονται με τη νεωτερικότητα. 

 

 

4.12 «H πολιτική στη χώρα του Tιμαίου». Δημοσιεύεται ως Eπίμετρο στη μετάφραση του δοκιμίου του J. 

DERRIDA, Xώρα (της οποίας έχω την επιστημονική επιμέλεια), Αθήνα, Eκδόσεις  Iνστιτούτο του βιβλίου - A. Kαρδα-

μίτσα, 2000, σελ. 79-172. 
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Επιχειρείται προσέγγιση του Τιμαίου σε συνάρτηση με τις αντιλήψεις που διατυπώνονται στην Πολιτεία, και υπό το 

φως, αντίστοιχα, των απόψεων περί πολιτικής οργάνωσης που αναπτύσσονται κατά την ύστερη πλατωνική περίοδο. 

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη συνιστά μια πολιτική ανάγνωση του Τιμαίου με στόχο τον προσδιορισμό της θέσης 

του μέσα στη δυναμική της εξέλιξης του πλατωνικού πολιτικού στοχασμού. 

Tον παραλληλισμό μεταξύ θεού-δημιουργού και φιλοσόφου-βασιλέα δικαιολογεί η διαπίστωση ότι, ως πιστές εικόνες 

των Iδεών, ο κόσμος και η άριστη πολιτεία συνιστούν οπωσδήποτε δημιουργήματα τα οποία ανήκουν στην ίδια 

οντολογική τάξη, και επομένως αναγνωρίζονται ως προϊόντα μιας ανάλογης, ως προς το status των δρώντων 

υποκειμένων, μιμητικής δραστηριότητας. Aυτή η προφανής αντιστοιχία μεταξύ των δημιουργών και των κατασκευών 

τους, επιβάλλει, προκειμένου να διασαφηνισθεί με πληρότητα, μια σύγκριση των κινήτρων, καθώς και την ανίχνευση 

δομικών αναλογιών όσον αφορά στο υλικό της κατασκευής. 

Aπό την ανάλυση των κινήτρων προκύπτει ότι η απουσία μιας ικανοποιητικής εξήγησης σχετικά με τον λόγο για τον 

οποίο δημιουργεί ο θεός τον κόσμο, αντιστοιχεί στην άρνηση του φιλοσόφου να κυβερνήσει και στην ανάληψη της 

εξουσίας εκ μέρους του μόνον στην περίπτωση που θα τον εξαναγκάσει ο νόμος της ήδη ιδρυμενης άριστης πολιτείας. 

Από εδώ συνάγεται ότι οι δύο ρόλοι του θεού, ως απαθούς θεωρού του όντος και συνάμα ως δημιουργού ενός 

αλλότριου αγαθού, με το να παραμένουν μεταξύ τους ασυμβίβαστοι καθιστούν προφανή τη θεμελιώδη πλατωνική 

αντίληψη, την οποία υπαινίσσεται η Πολιτεία, και σύμφωνα με την οποία η ικανότητα άσκησης της πολιτικής εξουσίας 

συνιστά μια κατά συμβεβηκός ιδιότητα του φιλοσόφου. 

Έτσι, η διερεύνηση που προβλήματος σχετικά με τα κίνητρα τόσο του θεού όσο και  εραστή της αλήθειας  οδηγεί στη 

διαπίστωση ότι στον Πλάτωνα έχουμε τη σαφή διάκριση μεταξύ προσώπου και λειτουργήματος. H τελευταία εξηγεί και 

τον γνωστό, όσο και δυσανάγνωστο μέχρι σήμερα, μεταφορικό προσδιορισμό της πολιτείας ως μεγεθυμένης ψυχής. 

Παράλληλα, φέρει στο φως την αντικειμενική αδυναμία ίδρυσης της  καλλιπόλεως μέσα στην ιστορική πραγματι-

κότητα, καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για άποψη που ήδη διέπει τις θέσεις της Πολιτείας. Συγκεκριμένα, εάν ο θεός 

δημιουργεί χωρίς λόγο τον κόσμο, το ευδαιμονιστικό πλαίσιο της πλατωνικής ηθικής δεν αφήνει κανένα λόγο στον 

φιλόσοφο για να αναλάβει να οικίσει μια πολιτεία. Aπό τη σύγκριση, πάλι, του υλικού της κατασκευής προκύπτει ότι το 

άλογο αισθητό, το οποίο καλείται ο θεός να μορφοποιήσει και να συναρμόσει, επιβάλλοντας την αντικειμενικά ορθή 

διάταξη, αντιστοιχεί στην παιδική ψυχή και στις διαδικασίες  εκκοινωνισμού του αδιάτακτου ατόμου με στόχο τη θέ-

σμισή του σε πολίτη μιας συγκεκριμένης πολιτικής κοινότητας. 

Eξ αυτού προκύπτει ότι η χώρα, ως το αναγκαίο τρίτο γένος για την κατασκευή του αισθητού μιμήματος στον Tίμαιο, 

αντιστοιχεί άμεσα στο  εκκαθαρισμένο πεδίο που χρειάζεται ο οικιστής-φιλόσοφος, προκειμένου να επιβάλει τους νέους 

σχηματισμούς. Kατά συνέπεια, οι οντολογικές διακρίσεις του Tιμαίου έρχονται να νομιμοποιήσουν, ως λογικά αναγκαία, 

τη βία που ενυπάρχει στη διαδικασία ίδρυσηςτης άριστης πολιτείας. 

Mέσα από αυτή την προοπτική, διασαφηνίζονται οι πολιτικο-κοινωνικές συνδηλώσεις των προσδιορισμών που η χώρα 

δέχεται στον Tίμαιο. Παράλληλα, με βάση ακριβώς τις σχετικές λειτουργίες που της ανατίθενται, επιτρέπεται να 

κατανοήσουμε την κοσμογονία του Tιμαίου και την πολιτογονία της Πολιτείας υπό το σχήμα των κατά τον A. Van 

Gennep διαβατηρίων τελετών (rites de passage). Στο βαθμό που προβάλλουν την ανησυχητική αμφισημία του 

περιθωρίου, οι τελευταίες καθιστούν εύλογο τον παραλληλισμό μεταξύ της λογικής που διέπει την κατασκευαστική 

διαδικασία στον Tίμαιο και του απόλύτως κατασταλτικού χαρακτήρα που καθορίζει τον τρόπο άσκησης της εξουσίας 

στην Πολιτεία. Συνάμα, διαγράφουν τα όρια της πολιτικής ως έντεχνης δημιουργίας. 

Mε βάση αυτούς τους αναπόφευκτους περιορισμούς που επιβάλλονται στην κατασκευαστική δραστηριότητα του 

πολιτικού, γίνεται κατανοητό ότι ο κόσμος και η  άριστη πολιτεία, αν και ομοειδή υποδείγματα έντεχνης δημιουργίας, 

εν τούτοις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη βιωσιμότητά τους. H διαφορά αυτή, η οποία θεμελιώνεται στην 

ιεραρχική διάκριση μεταξύ θεού και ανθρώπου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η άριστη πολιτεία αντιστοιχεί πλήρως στο 

θείο δημιούργημα που είναι ο κόσμος, στο βαθμό που παραμένει το λογικό κατασκεύασμα του διαλεκτικού και όχι ως 

ιστορικά ιδρυμένη πόλη. 

Έτσι, υποκαθιστώντας το ηθικο-πολιτικό πρόταγμα που είναι, και θα παραμείνει για την πλατωνική πολιτική, η 

καλλίπολις, το σύμπαν, δηλαδή η ορατή εικόνα, παρεμβάλλεται πλέον μεταξύ του φιλοσόφου και της νοητής 

πραγματικότητας. Kατά συνέπεια, η θεωρία του κόσμου αποκτά χαρακτήρα κανονιστικής επιστήμης. Συνακόλουθα, 

υπό την ιδιότητα του αισθητού προτύπου, ο κόσμος συνιστά το κριτήριο για τον καλύτερο δυνατό τρόπο πολιτικής 

οργάνωσης. Eξ αυτού, η καλύτερη δυνατή πολιτεία ορίζεται ως imago mundi. 
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Aπό την άλλη πλευρά, με βάση τις ιεραρχικές διακρίσεις των μιμήσεων και των μιμημάτων τις οποίες διασαφηνίζει ο 

Σοφιστής, καθίσταται εμφανές ότι η αντίστοιχη στη  νέα θεωρία πολιτεία δεν είναι παρά η πόλη των γραπτών νόμων. 

Πρόκειται, δηλαδή για τη δεύτερη  καλύτερη λύση, όπως αυτή τη γνωρίζουμε από τον Πολιτικό και τους Nόμους. Eξ 

αυτών γίνεται σαφές ότι ο Tίμαιος τίθεται μεταξύ της Πολιτείας και Nόμων. Συγκεκριμένα, φωτίζοντας τις ιεραρχήσεις 

της πλατωνικής πολιτικής, ο πολυσήμαντος αυτός διάλογος σηματοδοτεί τη μετάβαση της τελευταίας από την άριστη 

πολιτική οργάνωση στην ανθρωπολογικά δυνατή πολιτεία. 

H μελέτη εντάσσεται στο πρόγραμμα της διερεύνησης των διαλόγων που ανήκουν στη λεγόμενη ύστερη περίοδο της 

πλατωνικής φιλοσοφίας, με την οποία δεν είχα ασχοληθεί συστηματικά κατά την εκπόνηση της διδακτορικής μου 

διατριβής. 

 

 

— L. BRISSON / F. PLIN, Plato bibliography 2000-2001. 

Bλ. την ιστοσελίδα  http://www.aph.cnrs.fr/BiblPlat/Suppl2000-2001.pdf   

 

Παραπομπή γίνεται : 

— Σωτηρία ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ-ΜΑΡΑ, Οι πολιτικές αντιλήψεις των βυζαντινών διανοητών από το δέκατο ως το δέκατο τρίτο 

αιώνα μ.Χ., Αθήνα, 2002, σελ. 190, σημ. 11. 

— Δημ. ΑΓΓΕΛΗΣ, Αισθητική βυζαντινή. Η έννοια του κάλλους στον Μ. Βασίλειο, Αθήνα 2004, σελ. 72 και σελ. 208.  

 

4.13 «Le corps humain monstrueux comme allégorie du mauvais gouvernement : la politique et la barbe 

dans l’Acoluthie de Spanos byzantine», στον τόμο: L’Allégorie de l’Antiquité à la Renaissance. Études réunies par 

B. PÉREZ-JEAN & P. EICHEL-LOJKINE, Paris, Honoré Champion Éditeur, 2004, σελ. 437-471. 

 

Με τη μελέτη αυτή συνεχίζεται η διερεύνηση των πολιτικών αντιλήψεων τις οποίες αποκαλύπτει η Ακολουθία του 

Σπανού. Στόχος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ του τρόπου παρουσίασης της φυσικής εμφάνισης 

του Σπανού και των ηθικο-πολιτικών σημασιών οι οποίες  συγκροτούν την βυζαντινή κοσμοθεωρία.  

 Προκειμένου να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδεολογίας, εξετάζεται και εδώ, με 

τη βοήθεια προσθέτων πηγών και επιπλέον βιβλιογραφίας, το status του βυζαντινού μονάρχη.  Στη συνέχεια, 

επιχειρείται η  περαιτέρω διασάφηση των κοινωνικών φαντασιακών σημασιών, οι οποίες συγκροτούν τον τρόπο αντί-

ληψης του ανθρωπίνου σώματος μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής πολιτικής θεολογίας. 

Η ιεράρχηση των μελών του σώματος σύμφωνα με την αρχή της γεωμετρικής ισότητας, την εφαρμογή της οποίας 

δικαιολογεί εδώ η ευεξία του όλου, συμβάλλει ώστε η πυραμιδοειδής αρχιτεκτονική του να καταστεί το υπόδειγμα 

διάρθρωσης κάθε κοινότητας που επιδιώκει τη συμμόρφωση προς τη χριστιανική θεία τάξη.  

Οι δεσμοί των μελών του σώματος, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν μια λειτουργική ενότητα, πηγάζει από τον 

ομοειδή χαρακτήρα τους, ενώ, συνακόλουθα,  τον λόγο ύπαρξής τους τον καθορίζει η πλήρης ένταξή τους στο οργα-

νωμένο όλο. 

Με βάση την αντίληψη περί του «ομοουσίου», η σχέση μεταξύ της κεφαλής και των υπολοίπων μελών του σώματος, 

συναντά την σωκρατική παράδοση, ορίζοντας την άσκηση της εξουσίας με τους όρους της απόλυτης κυριαρχίας επί 

του εαυτού. Ακόμη, ανάγει την αξιολογική διάκριση μεταξύ  νόμιμου μονάρχη και τυράννου σε αυτήν μεταξύ του 

οικείου και του ανοίκειου, του όμοιου και του ανόμοιου, του ομόδοξου και του ετερόδοξου. 

Ως υπόδειγμα της «κατά φύσιν» κοινότητας, στο πλαίσιο της χριστιανικής πολιτικής θεολογίας, το ανθρώπινο σώμα, 

εκφράζει μια κάθετα διαρθρωμένη ολιστική κοινωνία, η ενότητα της οποίας εδράζεται στην οργανική σχέση μεταξύ 

των μελών της.   

Σύμβολο της σχέσης του Χριστού με την Εκκλησία, το ανθρώπινο σώμα αναπαριστά, καθιστώντας την ορατή, την 

κανονιστική-κανονική μορφή τόσο της συζυγικής σχέσης όσο και εκείνης του αυτοκράτορα, άρρενος εξ ορισμού, με 

τον περιούσιο λαό του, ο οποίος εδώ αναλαμβάνει τον ρόλο της γυναίκας. 

Υπό αυτήν την προοπτική, μελετάται στη συνέχεια το status της γυναίκας στο πλαίσιο της χριστιανικής εσχατολογίας, 

η οποία ακριβώς και καθορίζει την επίγεια κατάστασή της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πλατωνική ιεράρχηση των 

μιμημάτων, όπως αυτή υιοθετείται από την χριστιανική ανθρωπολογία, καθίσταται σαφές ότι μόνον στον Αδάμ 

αναγνωρίζεται το προνόμιο να συνιστά πιστή εικόνα του υπερκόσμιου Παραδείγματος. Επομένως, μόνον ο άνδρας 

περιβάλλεται με τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία του επιτρέπουν να εκφράζει τον ουράνιο μονάρχη επί της γης. 
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Αντίθετα, στερούμενη της αυτονομίας του Αδάμ, η γυναίκα, το σώμα της οποίας συμβολίζει την ανθρώπινη κατάσταση 

μετά την Πτώση, αποκλείεται από τη δημόσια σφαίρα.  Όπως επιτάσσει η θεία οικονομία, ο ρόλος της περιορίζεται σε 

εκείνον της  έγγαμης μητέρας η οποία συνεργεί και συμβάλλει στο σχέδιο της σωτηρίας  στο μέτρο ακριβώς που 

υποτάσσεται στη βούληση του συζύγου της.   

Υπό αυτήν την προοπτική, όπως συνάγεται από την ανάλυση των σχετικών πηγών, η χριστιανική αντίληψη για την 

γυναίκα συναντά την αντίστοιχη πλατωνική θεώρηση. Έτσι, μέσω της παράλληλης διερεύνησης των  προσεγγίσεων, 

καθίσταται σαφές ότι, και στις δύο περιπτώσεις, η τελειότητα της γυναίκας ορίζεται από την αποποίηση όλων των 

ιδιαιτεροτήτων του φύλου της και συνακόλουθα αξιώνει την πλήρη συμμόρφωσή της έως την τελική εξομοίωσή της με 

το ανδρικό πρότυπο.  

Με βάση λοιπόν την υποδειγματική σχέση μεταξύ κεφαλής και υπολοίπων μελών του σώματος, καθίσταται σαφές ότι 

το αντικειμενικό συμφέρον κάθε «κατά φύσιν» κοινότητας  εδράζεται στην παγίωση και διατήρηση της διάκρισης 

μεταξύ αυτών οι οποίοι προορίζονται να υπακούουν και εκείνου εκ των δικών τους  στον οποίον έχει δοθεί άνωθεν το 

προνόμιο να ασκεί την εξουσία.      

Οι ανωτέρω προσεγγίσεις οδηγούν στη διαπίστωση ότι η ανδρογυνία του Σπανού, όπως την προβάλλει κατ’ εξοχήν η 

αδυναμία του να αποκτήσει γενειάδα, έρχεται να συμβολίσει την ανατροπή της κάθετης διάρθρωσης των κοινωνικό-

πολιτικών ιεραρχήσεων την οποία προϋποθέτει και νομιμοποιεί η μοναρχία και την οποία αντανακλά η αξιολογική 

διάκριση μεταξύ των δύο φύλων. 

Θέτοντας με την φυσική παρουσία του τα δύο φύλα στο ίδιο επίπεδο, ο Σπανός καταλύει τον προνομιακό τόπο της 

κορυφής, ενώ ακυρώνει την εξουδετέρωση της ετερότητας μέσω της επιβεβλημένης αφομοίωσής της. Επομένως, 

εκφράζει την μη αναγώγιμη σε μια ολιστική, οργανική ενότητα πληθύ, αναπαριστώντας την βλάσφημη εξίσωση μεταξύ 

άρχοντα και αρχομένου. Εξ αυτού, αντιπροσωπεύει εκείνην την ανθρώπινη κοινότητα η οποία ιδρύεται σύμφωνα με 

την αρχή της ισοτιμίας μεταξύ των πολλών και διαφορετικών όντων που την απαρτίζουν. Το σώμα του Σπανού 

συμβολίζει την άναρχη πολυαρχία της δημοκρατίας. 

Στη συνέχεια εξετάζεται η τερατομορφία του Σπανού, όπου και με τη βοήθεια νέων πηγών, καταφαίνεται ότι η 

σωματική του διάπλαση χρησιμοποιείται για να συμβολίσει την αντιστροφή της διάταξης «κατά φύσιν», και επομένως 

την επιβολή μιας ανισότητας η οποία στερείται νομιμοποίησης. Το σώμα του Σπανού αναπαριστά, με τρόπο μάλιστα 

που υπενθυμίζει την αλληλουχία των πολιτευμάτων στην πλατωνική Πολιτεία, το πολίτευμα της τυραννίας.   

Ως  αλληγορία του απολύτως Άλλου, το χιμαιρικό, μη ταυτοποιήσιμο, σώμα του Σπανού έρχεται να απειλήσει ένα 

αντιληπτικό σύμπαν το οποίο δεν ανέχεται την ελεύθερη κατασκευή. Επομένως, το αντικανονικό και τερατώδες σώμα 

του εκφράζει την κυρίαρχη ιδεολογία μιας ετερόνομης, αυστηρά ιεραρχημένης, κλειστής πολιτικής κοινότητας, της 

οποίας την όλη διάρθρωση τη νομιμοποιεί μια  υπερ-ιστορική και υπερ-ανθρώπινη πηγή αξιών και θεσμίσεων. 

Εξ αυτού το αδιάτακτο σώμα  δεν συνιστά παρά την αλληγορία της εκτροπής του συγκεκριμένου αυταρχικού 

πολιτεύματος προς την ανομία. Στο πλαίσιο της φυσικό-ηθικό-πολιτικής διάταξης την οποία ιδρύει η ουράνια μοναρχία, 

την εν λόγω εκτροπή την ορίζει τόσο η ισονομία όσο και η αυθαιρεσία του τυραννικού καθεστώτος.    
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Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η πολιτική χρήση της συγγένειας τόσο στην «άριστη πολιτεία» κατά Πλάτωνα, όσο και 

στην χριστιανική νέα Ιερουσαλήμ σύμφωνα με τις πατερικές πηγές της Ανατολικής Εκκλησίας.  

Όσον αφορά στον Πλάτωνα, η «υλοποίηση» της ιδεώδους πολιτείας αξιώνει   το «γενναῐον ψεῦδος». Πρόκειται για τον 

ιδρυτικό μύθο στον οποίο καταφεύγει ο Σωκράτης προκειμένου να εμφυσήσει στους  πολίτες την πεποίθηση ότι 

συνδέονται μεταξύ τους με αδελφική συγγένεια.   

Από την άλλη πλευρά, ο δεσμός της αδελφικής συγγένειας μεταξύ των χριστιανών θεμελιώνεται σε μια πράξη πίστεως. 

Πρόκειται για την πίστη στο μυστήριο της Ενσάρκωσης και στην Ανάσταση του Θεανθρώπου.  

Και στις δύο περιπτώσεις, ο δεσμός της αδελφικής συγγένειας αναφέρεται στην κατασκευή μιας κοινής καταγωγής, η 

οποία, στον ρόλο της νέας αρχής, έρχεται να αντικαταστήσει ένα  καταστροφικό παρελθόν και να ανοίξει τον δρόμο 

για την ηγεμονία του στερούμενου παθών Λόγου. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι, και στις δύο περιπτώσεις, η πολιτική θεωρείται ως αναγκαίο κακό. Η αναγκαιότητά της 

πηγάζει από την αδυναμία της θνητής ανθρώπινης ύπαρξης να καθυποτάξει τα πάθη της και, συνακόλουθα, από τον 

«πολυθεϊσμό των αξιών» τον οποίο ακριβώς προκαλεί  η αδυναμία πρόσβασης στην αντικειμενική αλήθεια.  

Στον Πλάτωνα, η υποβάθμιση αυτή της πολιτικής εκφράζεται μέσα από την πάγια απροθυμία του φιλοσόφου να 

ασχοληθεί με τις δημόσιες υποθέσεις. Παρόλα αυτά, επιχειρεί, με τη συγγραφή της Πολιτείας, να ιδρύσει το 

παράδειγμα της άριστης πολιτικής οργάνωσης. 

Αντίστοιχα,  η υπακοή των χριστιανών στην εκάστοτε πολιτική εξουσία δεν εκφράζει, στην πραγματικότητα, παρά την 

πλήρη αδιαφορία τους για τις ιδρυμένες πολιτικές κοινότητες και τη βαθειά περιφρόνησή τους για την vita activa. Εν 

τούτοις, αυτοπροσδιορίζονται ως πολίτες της νέας Ιερουσαλήμ. 

 Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται ότι: 

Ως θρησκεία της αγάπης, ο χριστιανισμός πρεσβεύει ότι η «ὁμοίωσις» προς τον Δημιουργό ως αναπαραγωγή του 

υπερκόσμιου Αρχετύπου επί της γης διαμεσολαβείται από την μέριμνα για τον πλησίον. 

Ακόμη, αποκλειστική πηγή κάθε εξουσίας, ο θείος νομοθέτης, του οποίου η βούληση καταλύει την διάκριση μεταξύ 

φύσεως και νόμου, στηρίζει την καθεστηκυία κοινωνικό-πολιτική πραγματικότητα, ενώ καθιερώνει τον θεσμό του 

γάμου και τις ιεραρχημένες σχέσεις που δομούν την οικογένεια.   

Αντίθετα, ο πλατωνικός φιλόσοφος παραμένει οπαδός του κριτικού συμβατικισμού. Ακόμη, αγνοεί την χριστιανική θεία 

πρόνοια και εξ αυτού το χρέος της  φιλεύσπλαχνης μέριμνας για τον άλλο. Έτσι, δεν περιγράφεται παρά ως ένα 

μοναχικό ον, το οποίο, προκειμένου να ομοιωθεί προς τον θεό, επιδιώκει διαρκώς την αποδέσμευσή του από την 

κοινωνική πραγματικότητα και την απομάκρυνσή του από τα ανθρώπινα.  

Επίσης, η δεδομένη ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων, την οποία παγιώνει η πλατωνική φιλοσοφία, καθιστά 

προβληματική την έννοια της ανθρωπότητας.  

Αν και αδιάφορη για τις πραγματικές ανισότητες της ιστορικής κοινωνίας, η απόλυτη ισότητα των λογικών 

δημιουργημάτων ενώπιον του Θεού, συνιστά τη βάση του χριστιανικού οικουμενισμού.  

Από την άλλη πλευρά, στον πλατωνισμό,  η αξιολογική διάκριση μεταξύ των ανθρώπων δεν ανάγεται, παρά στην 

ακηδεμόνευτη, ατομική επιλογή κάθε ανθρωπίνου όντος πριν από την έλευσή του στον κόσμο. Παράλληλα, στους 

χριστιανούς, το κριτήριο της ομοίωσης προς τον Δημιουργό, η οποία εξαρτάται, επίσης, από την ελεύθερη επιλογή του 

ατόμου μετά την έλευσή του στον κόσμο, επιτρέπει την επανίδρυση, με εσχατολογικούς όρους, της αξιολογικής 

διάκρισης των ανθρωπίνων όντων.   

Ακόμη, τόσο ο Πλάτων όσο και οι χριστιανοί αποκλείουν το θνητό σώμα από τον ουσιολογικό ορισμό του ανθρώπου. 

Συγκεκριμένα, τόσο για τον Πλάτωνα όσο και για τους χριστιανούς η τελείωση του ανθρώπινου όντος εδράζεται στην 

υιοθέτηση εκείνης της μορφής ζωής η οποία, μέσα από την ελαχιστοποίηση του ρόλου του σώματος, παραμένει 

αποσυνδεδεμένη από τη βιολογική ύπαρξη. 

Όπως καταφαίνεται από την ανάλυση επίσης τόσο του πλατωνικού έρωτος όσο και της χριστιανικής αγάπης, η 

ανθρώπινη τελείωση συνδέεται, και στις δύο περιπτώσεις, με την άρνηση της ιδιαιτερότητας που ιδιωτικοποιεί και της 

ατομικότητας που, ως τέτοια, αντιστέκεται στην εξ ορισμού ασώματη καθολικότητα του πνεύματος. Συνακόλουθα, οι 

υποκειμενικές προτιμήσεις υποβαθμίζονται εντελώς μπροστά στην επιθυμία του απολύτως αγαθού, το οποίο, και στις 

δύο περιπτώσεις, αναδεικνύεται «οἰκεῑον» χωρίς να ταυτίζεται με το όμοιο. 

Από την ανωτέρω προσέγγιση συνάγεται ότι η γνήσια συγγένεια δεν ανάγεται στους βιολογικούς δεσμούς. 

 Η διαιώνιση του είδους σχετίζεται, στον Πλάτωνα, με την ζωική πλευρά της εμπειρικής ανθρώπινης ύπαρξης.  

Συνακόλουθα, δεν αφορά παρά στο υποκατάστατο της πραγματικής αθανασίας από την οποία εξ ορισμού αποκλείεται 

η εγκλωβισμένη στον κόσμο του δοξαστού ανθρώπινη πληθύς.  
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Έτσι,  η ουσιώδης συγγένεια της αθάνατης ψυχής με το νοητό,  βάσει της οποίας ιδρύεται το γένος των φιλοσόφων,  

υπερέχει των οικογενειακών δεσμών που αναφέρονται στη θνητή σωματική ύπαρξη. 

Αντίστοιχα, οι χριστιανοί καταργούν τα προνόμια των δεσμών αίματος. Αποκλειστικό κριτήριο της συγγένειας 

αναδεικνύεται εδώ η κοινή πίστη. Συνδεμένη, με τη γενετήσια φύση, η βιολογική γέννηση και επομένως ο θεσμός του 

γάμου αναφέρεται στην περίοδο της Πτώσης και συνιστά επινόηση της οικονομίας της σωτηρίας. 

Σε αντίθεση με τον προσωρινό χαρακτήρα της επίγειας κατάστασης, η αθανασία, την οποία καθιστά εφικτή η 

Ενσάρκωση, προϋποθέτει την αναγέννηση του ανθρωπίνου όντος ως ανακαινισμένης εικόνας Θεού. Η δεύτερη αυτή 

γέννηση, όπου τον ρόλο της μητέρας αναλαμβάνει ο Λόγος, αποκαλύπτοντας τον προσωρινό και επουσιώδη 

χαρακτήρα των επίγειων οικογενειακών σχέσεων, επανιδρύει την υιική σχέση με τον μη ομοούσιο, ουράνιο Πατέρα.   

Στη συνέχεια, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει και να συγκρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο της ουράνιας 

Ιερουσαλήμ όσο και της πλατωνικής αρίστης πολιτείας. 

Η  ουράνια Ιερουσαλήμ χαρακτηρίζεται ως η πόλις την οποία συγκροτεί το σύνολο των πρωτοτόκων αδελφών. Τους 

τελευταίους ενώνει η κοινή  αγάπη προς τον Δημιουργό, μέσω της απελευθέρωσης από το νόμο της σάρκας. 

Αποτέλεσμα της ειρήνης που το ανθρώπινο ον συνάπτει με τον Θεό, η Ιερουσαλήμ είναι η πολιτική κοινότητα η οποία 

πραγματώνει το summum bonum, και εξ αυτού συνιστά την μόνη  δίκαια πόλη. Έτσι,  χαρακτηρίζεται από την πλήρη 

ομόνοια και ομοδοξία των μελών της, όπως ακριβώς αυτή προκύπτει από την υπέρβαση κάθε υποκειμενικής 

προτίμησης και ατομικότητας.   

Δεχόμενη τα χαρακτηριστικά του αναμάρτητου ανθρωπίνου όντος, πλήρως συμμορφωμένου προς τις εντολές της 

θείας βούλησης, η Ιερουσαλήμ συγκροτείται από τα απαθή δημιουργήματα, το καθένα από τα οποία συνιστά την 

ακηλίδωτη εικόνα του μοναδικού Αρχετύπου. Μέλη της ίδιας μοναδικής οικογένειας, οι πολίτες-αδελφοί επιδιώκουν 

ομού την επίτευξη, προοδευτικά, της απόλυτης ομοίωσης προς τον κοινό Πατέρα.  

Πρόκειται για την πολιτική κοινότητα η οποία έχει εξουδετερώσει όλους τους παράγοντες διαφωνίας και στάσης. Η 

απόλυτη ενότητά της αποκλείει εξ ορισμού την σύγκρουση των συμφερόντων, την ύπαρξη των  διαφορετικών 

πεποιθήσεων, καθώς  και τις διχογνωμίες σχετικά με την επιλογή των έσχατων σκοπών και στόχων.   

Από την άλλη πλευρά, η σύσταση της αδιάσπαστης αυτής ενότητας των αδελφών προϋποθέτει τον αποκλεισμό 

εκείνων των ανθρωπίνων όντων οι οποίοι  αρνήθηκαν την ομοίωση και επομένως την ένταξή τους στην ουράνια 

οικογένεια. 

Εικόνα του αναστημένου ανθρώπου, η Ιερουσαλήμ προεικονίζεται από την επίγεια Εκκλησία. Η τελευταία συνιστά το 

τέλειο σώμα του Αδάμ, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των πιστών. 

Η σύνδεση των μελών μεταξύ τους διαμεσολαβείται κατ’ ανάγκην από την άμεση αναφορά τους στην οργανική 

ολότητα χάριν της οποίας υπάρχουν. Κατ’ αυτήν την έννοια, μέσα σε αυτήν την ομοιογενή κοινότητα  των πιστών, δεν 

υπάρχει καμία αίσθηση ή αίσθημα που να μην επηρεάζει το σώμα στο σύνολό του. 

Διαπιστώνεται έτσι ότι, αν και η διάταξη της θείας πόλεως συνιστά μίμημα της πολιτείας της χριστιανής ψυχής, εν 

τούτοις τη συγκρότησή της δεν την  απεικονίζει παρά ο τρόπος ύπαρξης του ατομικού ανθρωπίνου σώματος, έστω και 

αν εδώ πρόκειται για το αναστημένο σώμα του κατά χάριν υιού. 

Αντίστοιχα, στον Πλάτωνα, μίμημα της φιλοσόφου ψυχής, η αρίστη πολιτεία οφείλει με τον τρόπο συγκρότησής της 

να αναπαραγάγει την ατομικότητα του ανθρωπίνου σώματος. Και εδώ, η τέλεια κοινότητα αναδεικνύεται 

προσκολλημένη στην ιδέα του σώματος, το οποίο, παράλληλα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξοβελίσει. 

Η δίκαια ουσιοκρατική πλατωνική κοινωνία  αξιώνει  την απόλυτη ομοδοξία των πολιτών, την κοινότητα των 

αισθημάτων και τον εξοβελισμό κάθε σχέσης και δραστηριότητας οι οποίες θα παρέπεμπαν στην ύπαρξη ιδιωτικής 

σφαίρας, ως χώρου αρνητικής ελευθερίας.  

Μέσα από την ανάλυση της πλατωνικής κοινοκτημοσύνης και της μετατροπής της δημόσιας σφαίρας σε μια ευρεία 

οικογένεια, καθίσταται σαφές ότι οι κατασκευασμένοι δεσμοί συγγένειας των πολιτών μεταξύ τους στοχεύουν στο να 

εξαλείψουν τη δυνατότητα παρεμβολής στην άμεση σχέση του πολίτη με το κράτος. Αποσοβώντας τον κίνδυνο της 

όποιας διαφοροποίησης,  η  ανεξάρτητη προσωπικών προτιμήσεων φιλία μεταξύ των πολιτών διασφαλίζει την αποκλει-

στική αφοσίωσή τους στην  πολιτική ολότητα. 

Αναγόμενο  εξ ολοκλήρου στο πλέγμα των αναγκαίων σχέσεων που δημιουργεί η πολιτική εξουσία, το άτομο 

απεκδύεται την υποκειμενικότητά του και, εξ αυτού, καθορίζεται αποκλειστικά από την κοινότητα.   

Η σύγκριση των δύο πόλεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η άρχουσα τάξη της πλατωνικής πολιτείας δεν διαφέρει από 

την ἰσάγγελον κατάσταση της αναστημένης ανθρωπότητας. 
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Και στις δύο περιπτώσεις, η δίκαιη κοινωνία επιτάσσει την εξαφάνιση των φυσικών αναγκών, την ακύρωση όλων των 

θεσμών που αφορούν στην ύπαρξη της ιδιωτικής σφαίρας, την εξάλειψη όλων των διαφοροποιήσεων που εγγράφονται 

στο σώμα, την εκρίζωση των τάσεων και των επιδιώξεων οι οποίες συγκροτούν το εμπειρικό εγώ στην αντίθεσή του 

με την αμετάβλητη, ιδεώδη ανθρώπινη φύση. 

Η μόνη διαφορά ανευρίσκεται στο γεγονός ότι η ίδρυση της πλατωνικής πολιτείας δεν μπορεί να υπερβεί την επίγεια 

κατάσταση και επομένως την αναγκαιότητα αναπαραγωγής των θνητών σωμάτων. Τη φυσική αυτή αναγκαιότητα, ο 

ιδρυτής της τέλειας πολιτείας επιχειρεί να την εξαλείψει μέσω της γεωμετρικής αναγκαιότητας στην οποία καταφεύγει 

η ευγονική. 

Στη συνέχεια  η παρούσα μελέτη εξετάζει το ζήτημα του «γενναίου ψεύδους» στο πλαίσιο της πλατωνικής φιλοσοφίας. 

Συνακόλουθα, διερευνά την ένταξη του φιλοσόφου στην άριστη πολιτεία μέσω της δημιουργημένης αδελφικής σχέσης 

του με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. 

Ως ιδρυτικός μύθος, το γενναίο ψεύδος έρχεται να δημιουργήσει τη γενεαλογία μιας καινοφανούς πολιτικής 

πραγματικότητας. Η τελευταία έτσι  αποδεσμεύεται από όλες τις προγονικές παραδόσεις και αντιλήψεις στις οποίες και 

στηρίχθηκαν τα υπαρκτά ατελή πολιτεύματα. Υπό αυτήν την προοπτική, η ίδρυση των αδελφών-πολιτών επιδιώκει την 

κατασκευή νέων ανθρώπων.  

Όπως αναλύεται διεξοδικά, οι πλασματικές αδελφικές  σχέσεις καθιστούν δυνατή τη σύνδεση του φιλοσόφου με τα 

υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.  Συγκεκριμένα,  στον ρόλο του ηγεμονεύοντος νου, δηλαδή  της κεφαλής του οικείου 

πολιτικού σώματος, ο φιλόσοφος μπορεί να μεριμνά για τους άλλους ωσάν να μεριμνούσε για τον εαυτό του.  Έτσι, με 

βάση τη διχοτόμηση της εξουσίας, ο φιλόσοφος μπορεί να θεωρείται ευδαίμων ως μέλος της κοινότητας. 

Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται ότι: 

Στην φιλόσοφο πολιτεία, η καθολικότητα του νοητού, το οποίο αυτή μιμείται, χάνεται πίσω από την ιδιαιτερότητα μιας 

ξεχωριστής κοινωνίας, η οποία κατοικεί σε ορισμένο έδαφος και της οποίας οι δεσμοί ανάγονται στο σώμα. Συνάγεται 

εξ αυτού ότι η συγκεκριμένη κοινωνία αυτοπροσδιορίζεται και διακρίνεται από τους όλους άλλους μέσω της 

αναγνώρισης των αποκλειστικών κοινών χαρακτηριστικών των μελών της. Έτσι, η κοινότητα των αδελφών υποτάσσει 

την υπερβατική της εμπειρικής πραγματικότητας ιδεώδη φύση στις προτεραιότητες της φυσικής ομοιότητας. 

Μέσω της επινενοημένης φυσικής συγγένειας, ο απόλυτα ελεύθερος να επιλέγει τους συντρόφους του, αυτόνομος και 

αυτάρκης εραστής του όντος μετατρέπεται σε μέλος της πλασματικής οικογένειας, ιδιότητα η οποία και καθορίζει πλέον 

τη συμπεριφορά του. 

 Στο πλαίσιο αυτό, ο έρωτας του αιωνίου αντικαθίσταται από την αγάπη για την πατρίδα. Αντίθετα με τον Ελεάτη ξένο 

του Πολιτικού, ο φιλόσοφος της Πολιτείας, μαθαίνει, όπως και οι σκύλοι ράτσας, να κατηγοριοποιεί τα ανθρώπινα όντα 

σε οικείους και ξένους. Συνακόλουθα, ως πολίτης-αδελφός, ο αδιάφορος για τις ισχύουσες κοινωνικό-πολιτικές 

ταξινομήσεις  φιλόσοφος πολιτεύεται με βάση τη διάκριση μεταξύ  δημόσιου φίλου και εχθρού. 

  Μεταφέροντας στην επίγεια πραγματικότητα τα χαρακτηριστικά της Ιδέας, ο ιδρυτής της αρίστης πολιτείας αξιώνει 

την απόλυτη προσκόλληση της τελευταίας στη διάσωση της αναλλοίωτης ταυτότητάς της.  Συνακόλουθα, η γνωστή 

πλατωνική οντολογική διάκριση μεταξύ του ίδιου και του ανόμοιου, μεταφράζεται πολιτικά σε  μια κοινωνία η οποία, 

εξοστρακίζοντας τις διαφορές, προσδιορίζεται   από τον αποκλεισμό της ετερότητας, εξ ορισμού εχθρικής.  

Στη συνέχεια, η μελέτη εξετάζει το ζήτημα των  αδελφικών δεσμών στο πλαίσιο της χριστιανικής οντο-θεολογίας.   

Σύμφωνα με τη χριστιανική διάκριση μεταξύ του πεδίου της φύσης και του υπερφυσικού βασιλείου της χάριτος, οι 

αδελφικοί δεσμοί που ιδρύουν την ανθρωπότητα νοούνται με δύο τρόπους: 

Ως υιός του γήινου Αδάμ, μέσω της αναπαραγωγής του είδους, κάθε ανθρώπινο ον μοιράζεται με όλους τους άλλους 

την ίδια μοίρα σε σχέση με την αμαρτία και τον θάνατο. Από την άλλη πλευρά, ως υιός κατά χάριν του Θεού 

εγγράφεται  πολίτης της νέας Ιερουσαλήμ.  

Η εγκατάσταση  στη νέα πατρίδα, νοούμενη ως επανίδρυση του άριστου πολιτεύματος, ολοκληρώνεται, και εδώ, με 

την εξάλειψη όλης της προγενέστερης μνήμης. 

Ακόμη, διαπιστώνεται ότι, αν και επέκεινα της επίγειας πραγματικότητας, η ουράνια πολιτεία παραμένει και αυτή 

συνδεδεμένη με τη γενεαλογία, τους δεσμούς συγγενείας και την αυτοχθονία. 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι η νέα Ιερουσαλήμ μπορεί να θεωρηθεί ως η υλοποίηση της πολιτικής κοινωνίας την 

οποία ονειρευότανε ο Πλάτων. Ακόμη, υπό το φως των θεωρήσεων της Hannah Arendt,  η εξέταση οδηγεί στη 

διαπίστωση ότι, και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για αυτοαναιρούμενες πόλεις. Με άλλα λόγια, ο ιδεώδης τρόπος 

πολιτικής συνύπαρξης, τον οποίο προτείνουν, καθιστά περιττή τη συνύπαρξη και επομένως καταλύει την πολιτική.   
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Από την άλλη πλευρά, με βάση τη χριστολογική αντίληψη, η κοινότητα των χριστιανών συγκροτείται ήδη σε έθνος επί 

της γης. 

Υπερβατική όλων των διαφοροποιήσεων και διακρίσεων που ισχύουν στην επίγεια πραγματικότητα, η «παγκόσμια» 

αυτή κοινωνία φιλοδοξεί να ενσωματώσει το σύνολο της ανθρωπότητας. Η ένταξη στη νέα οικογένεια αξιώνει την 

ομολογία της πίστεως. Όσοι αρνούνται την ομοίωση αποκλείονται εξ ορισμού από τη νέα πατρίδα.  Εξ αυτού τίθενται 

εκτός των ορίων της ανακαινισμένης ανθρωπότητας,  εκπίπτοντας στην κατηγορία του ανοίκειου. 

Αρνούμενοι τη συγγένεια με τον Χριστό-βασιλέα, καθίστανται «δημόσιοι εχθροί» προορισμένοι να εξοντωθούν. 

Διαπιστώνεται έτσι ότι, για όσον καιρό παραμένουν στη γη, οι «ἐν Χριστῷ ἀδελφοί» οφείλουν να υιοθετήσουν την 

επιλεκτική συμπεριφορά του φύλακα της πλατωνικής πολιτείας. 

Μέσα από την όλη διερεύνηση του ζητήματος, και στη βάση των θεωρήσεων της Hannah Arendt, η μελέτη καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι, και στις δύο περιπτώσεις, ο δεσμός της αδελφικής συγγένειας χρησιμοποιείται προκειμένου να 

μετατρέψει τον ανθρώπινο κόσμο σε μια απολύτως ελεγχόμενη πραγματικότητα, πλήρως υποταγμένη στις ουσιοκρα-

τικές ταξινομήσεις και διατάξεις του απαθούς νου. Η αντικατάσταση της πολιτικής φιλίας από την αντιπολιτική αγάπη 

μεταξύ των μελών της ίδιας  οικογένειας  καταλύει την πληθύ ανάγοντάς την σε μια ομοιόμορφη ολότητα. Έτσι, 

εξοστρακίζει τη διαφορετικότητα, καταστέλλει την ανθρώπινη αυθορμησία, και αντλεί την ανθρώπινη αλληλεγγύη 

μέσα από τη δημιουργία του δημόσιου εχθρού.  

 

Αναφορές και παραπομπές: 

─ M.-F. BASLEZ, «La question des étrangers dans les cités grecques (V e -I er siècles). Immigration et partenariat 

économique», Pallas. Revue d’études antiques, 73-74, 2007, σελ. 230 σημ. 113 και σελ. 236 (Βιβλιογραφία) [Actes du 

colloque: Économies et sociétés en Grèce classique et hellénistique]. 

─ M. PATERA, «Reflections on the Discourse of Fear in Greek Sources», Angelos CHANIOTIS & Pierre DUCREY (ed.), 

Unveiling Emotions II. Emotions in Greece and Rome: Texts, Images, material Culture, Stuttgart 2014, σελ. 121 σημ. 

74 και σελ. 133 (Βιβλιογραφία). 

─ M.-F. BASLEZ,  Saint Paul artisant d’un monde chrétien,  Paris 2008, σελ. 23 σημ. 63. 

─ Γ. Χρ. ΣΤΕΙΡΗΣ, Η παράδοση της Αναγέννησης. Βυζαντινή και Δυτική Φιλοσοφία στον 15ο αιώνα, Αθήνα, 2016, σελ. 

61, σημ. 146 και στην Βιβλιογραφία σελ. 222. 

 

 

4.15  «Autorité et obéissance: Le maître idéal de Xénophon face à son idéal de prince», στον τόμο: Michel 

NARCY & Alonso TORDESILLAS, Xénophon et Socrate. Actes du colloque d’Aix-en-Provence (6-9 novembre 2003) suivis 

de Les écrits socratiques de Xénophon. Supplément bibliographique (1984-2008) par Louis-André DORION, Paris, 

Librairie philosophique J. Vrin, 2008, σελ. 205-234. 

 

Στη μελέτη αυτή επιδιώκεται η ανασύσταση των πολιτικών αντιλήψεων του Ξενοφώντα. Προς τούτο,  επιχειρείται η 

σύγκριση του ξενοφώντειου Σωκράτη  με τον Κύρο της Κύρου παιδείας. 

Η ανάλυση της έννοιας της εὐπραξίας, στα Απομνημονεύματα, οδηγεί στη διαπίστωση ότι, σε αντίθεση με τον 

πλατωνικό Σωκράτη, ο Σωκράτης του Ξενοφώντα, υιοθετώντας μια εξωστρεφή στάση, ταυτίζει το «εὖ πράττειν» με το 

«εὖ ποιεῖν». Με βάση και τον ορισμό του αγαθού από το ωφέλιμο για κάποιο πράγμα, το παραπάνω σημαίνει ότι 

πράττει  κανείς προς το συμφέρον του στο μέτρο που έχει αποκτήσει τις δεξιότητες εκείνες οι οποίες του επιτρέπουν 

να υπηρετεί τα συμφέροντα των άλλου. Συνακόλουθα, διαπιστώνεται ότι, σε αντίθεση και πάλι με τον πλατωνικό 

Σωκράτη, ο Σωκράτης του Ξενοφώντα δεν περιφρονεί τα εξωτερικά αγαθά. Απλώς, αξιώνει την ικανότητά χρήσης τους 

με τρόπο επωφελή για το υποκείμενο της δράσης. Μεταφερόμενη από το πεδίο της τριμερούς ψυχής σε εκείνο της 

πάντοτε αβέβαιης εξωτερικής πραγματικότητας, η άσκηση της αρετής παύει να είναι ο αποκλειστικός παράγοντας για 

την απόκτηση της ευδαιμονίας. Η τελευταία εξαρτάται από την τέχνη να συμβουλευόμεθα τους θεούς. Σύμφωνα με 

τον Ξενοφώντα, το σωκρατικό δαιμόνιο ανάγεται στη μαντική.  Έτσι, ως ορθή επιλογή των κατά περίπτωση στόχων, η 

ανθρώπινη σοφία, οριοθετείται εδώ από την οσιότητα. Υπό αυτήν την προοπτική, διασφαλίζοντας τους δεσμούς του 

υποκειμένου δράσης με τον κόσμο των ανθρώπων, η αυτογνωσία αποτελεί την προϋπόθεση για την ευτυχή κατάληξη 

κάθε εγχειρήματος. Σύμφωνα με τον Σωκράτη του Ξενοφώντα, όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και επιδιώξεις 

αξιολογούνται με βάση τη συνεισφορά τους στην κοινωνική και την πολιτική πραγματικότητα. 
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 Έτσι, η εγκράτεια δεν στοχεύει στην ηρεμία του νου προκειμένου αυτός να κατορθώσει ατενίσει την αλήθεια. Αφορά 

στην ικανότητα του υποκειμένου να αποτελεί ενεργό μέλος μιας ακμάζουσας πολιτικής κοινότητας. Ως μέριμνα του 

εαυτού, η αρετή σχετίζεται άμεσα με την επιθυμία της δημόσιας αναγνώρισης μέσω της επιτέλεσης λαμπρών έργων.   

Αναλύοντας και την ξενοφώντεια θεολογία, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ιεράρχηση των ανθρωπίνων 

όντων, την οποία υιοθετεί ο Ξενοφών, θέτει στην κορυφή τον φιλάνθρωπο ευεργέτη.  Ο τελευταίος ταυτίζεται με τον 

φιλόδοξο άνδρα. Ευδαίμων εδώ είναι ο ικανός να άρχει με την αμέριστη εμπιστοσύνη και τον θαυμασμό των 

αρχομένων. 

Σε αντίθεση με τον Σωκράτη της Πολιτείας, ο Σωκράτης των Απομνημονευμάτων δεν επιλέγει τις φιλοσόφους φύσεις. 

Αντίθετα, επιθυμεί να συναναστρέφεται εκείνους από τους νέους οι οποίοι αναφαίνονται ικανοί και πρόθυμοι να 

διαπρέψουν στη δημόσια σφαίρα: ο ιδανικός εταίρος του ξενοφώντειου Σωκράτη θα ήταν οπωσδήποτε ο νεαρός 

Κύρος. Η υπεροχή της vita activa, σύμφωνα με την κατά Ξενοφώντα ιεράρχηση των μορφών ζωής, συνδέεται με την 

σαφή προτίμηση υπέρ ενός πατερναλιστικού πολιτεύματος. 

Συνακόλουθα, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο φιλάνθρωπος και ευεργέτης των «μαθητών» του, απολύτως 

εγκρατής και θεοσεβούμενος Σωκράτης, ο οποίος,  στην Απολογία, καθιστά σαφή την φιλοδοξία του να παραμείνει στη 

μνήμη των επερχόμενων γενεών, θεωρείται από τον Ξενοφώντα ως ένας Κύρος χωρίς σκήπτρο.  

  Σύμφωνα και με τον ορισμό της ευπραξίας, ο Ξενοφών θεωρεί ότι, όπως συμβαίνει με όλες τις τέχνες, η άσκηση της 

εξουσίας προϋποθέτει την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων.  Ως τέχνη, η πολιτική ταυτίζεται με την οικονομία. Η 

τελευταία ασκείται με στόχο την επαύξηση των υλικών αγαθών. Πέραν από την διασφάλιση της ευημερίας και της 

αυτάρκειας του οίκου, με την αύξηση του πλούτου, ο κύριος του οίκου καθίσταται ικανός να ευεργετεί τους φίλους 

του και να συμβάλει στην λαμπρότητα της πόλεως. 

 Αντίστοιχα, εκείνος που ασκεί την πολιτική εξουσία οφείλει, όπως συνέβη στην περίπτωση του Κύρου, να αυξάνει τον 

πλούτο της κοινότητας. Πέραν από την αύξηση του δημόσιου πλούτου, ο άρχων κατ’ εξοχήν μεριμνά και για τον 

πλουτισμό των υπηκόων του, στον ίδιο βαθμό με τον οποίο φροντίζει να αποτελεί γι’ αυτούς υπόδειγμα ήθους.  

Ο ορισμός της οικονομίας από την ικανότητα προστασίας και επαύξησης των υλικών αγαθών τη συνδέει άμεσα με την 

τέχνη του πολέμου. Ο πολιτικός άρχων κατ’ εξοχήν ταυτίζεται με τον νικηφόρο στρατιωτικό ηγέτη, και κυρίως τον 

κατακτητή.   

Αν και οπαδός του παραδοσιακού ορισμού της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον οποίο δίκαιος είναι εκείνος που ευεργετεί 

τους φίλους και βλάπτει τους εχθρούς, εντούτοις, όπως και ο πλατωνικός Σωκράτης, ο Σωκράτης του Ξενοφώντα σε 

καμία περίπτωση της ζωής του δεν εφάρμοσε αυτή την αρχή της διανεμητικής δικαιοσύνης. 

Άοπλος απέναντι στους εχθρούς του και συνακόλουθα ανίσχυρος να προστατεύσει τους φίλους του, ο Σωκράτης του 

Ξενοφώντα εμφανίζεται αδιάφορος για την απόκτηση της εξουσίας.  

Ακόμη, αυτός ο Σωκράτης ο οποίος πουθενά δεν παρουσιάζεται ως καλός στρατιώτης, δεν ενδιαφέρεται να πλουτίσει. 

Εξ αυτού δεν επιζητεί να είναι σε θέση να φροντίσει τους φίλους που βρίσκονται ενδεχομένως σε ανάγκη.   

Επιπρόσθετα, η αριστοκρατική εμμονή του στη σύνδεση της εξουσίας με την υψηλή καταγωγή, τον αποκλείει από την 

επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας.  Τέλος, αδιάφορος για τη γνώμη των πολλών, ο Σωκράτης παραμένει ανίκανος να 

ασκήσει στα πλήθη εκείνη τη γοητεία την οποία θεωρεί ο Ξενοφών απαραίτητη για την αποδοχή του ηγέτη. Χάρισμα 

το οποίο διέθετε από τη φύση του ο ωραιότατος Κύρος και το οποίο ουδέποτε έπαυσε να το αξιοποιεί. 

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρόλο τον αμέριστο θαυμασμό του για τον Σωκράτη, ο Ξενοφών ουδέποτε 

τον θεώρησε ως έναν αναξιοποίητο Κύρο. 

Αντίθετα με την άποψη ότι ο Κύρος είναι ένας εστεμμένος Σωκράτης ή πάλι  ότι, σε σύγκριση με τον Αθηναίο 

φιλόσοφο, ο Κύρος αποτελεί  παράδειγμα προς αποφυγήν, το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την όλη ανάλυση 

είναι ότι με τον Κύρο ο Ξενοφών σκιαγραφεί το πορτραίτο του αρίστου ανδρός.  

Αντίστοιχα, ο Σωκράτης δεν συνιστά παρά τον άριστο παιδαγωγό, αναγκαίο σε μια πόλη της οποίας οι εκφυλισμένοι 

θεσμοί δεν επιτρέπουν την ανάδειξη μιας γνήσιας ηγετικής μορφής.  

Τέλος, η συστηματική διερεύνηση της αντίληψης του Ξενοφώντα για τους θεσμούς καθιστά σαφή την προτίμησή του 

υπέρ των τρόπου διακυβέρνησης που ταυτίζεται με τις προ-πολιτικές μορφές της εξουσίας. Προκύπτει έτσι  ότι με την 

Κύρου παιδεία ο Ξενοφών δεν επιδιώκει, όπως έχει υποστηριχθεί,  να καταγγείλει τον απολυταρχισμό.  Μέσω του 

τρόπου παρουσίασης του Σωκράτη, στα Απομνημονεύματα, επιζητεί, αντίθετα, την καταδίκη της αθηναϊκής 

δημοκρατίας.  
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4.16 «Pythagore selon le jugement du bâtisseur et la cité juste», στον τόμο: Platon et les Pythagoriciens. 

Hiérarchie des savoir et des pratiques: Musique-Science-Politique, sous la direction de Jean-Luc PERRILLIÉ, Bruxelles, 

Éditions Ousia, 2008, σελ. 59-92 [Cahiers de philosophie ancienne 20]. 

Με αφορμή τη μοναδική αναφορά στον Πυθαγόρα, στο δέκατο βιβλίο της Πολιτείας, διερευνάται ο τρόπος 

αντιμετώπισής του από τον Πλάτωνα στο πλαίσιο της πολιτικής φιλοσοφίας του τελευταίου.   
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Αναλύοντας διεξοδικά το χωρίο στη σχέση του με τα συγκείμενα καθίσταται σαφές ότι, με βάση την πλατωνική 

οντολογία και γνωσιοθεωρία, ο Πυθαγόρας δεν κατατάσσεται στη χωρία των φιλοσόφων. Από την άλλη πλευρά, 

παραμένοντας στο πεδίο της «ορθής δόξας», θεωρείται ικανός να μεταδώσει τη δημοτική αρετή.   

Στη συνέχεια διερευνάται το ζήτημα της δικαιοσύνης. Μέσα και πάλι από τη διεξοδική ανάλυση των σχετικών  

αντιλήψεων του πυθαγορισμού σε σύγκριση με τις πλατωνικές, διαπιστώνονται τα εξής:  Αν και οι Πυθαγόρειοι 

αρνούνται να θεωρήσουν τους νόμους προϊόν διαβούλευσης και πολιτικής συναίνεσης, εν τούτοις βρίσκονται μακράν 

της φυσικοδικαιϊκής αντίληψης την οποία διατυπώνει ο «πολιτικός πλατωνισμός». Στο πλαίσιο της ίδιας διερεύνησης 

εξετάζεται και το θέμα των τριών μεσοτήτων (αριθμητική, υπεναντία και γεωμετρική), όπως τις γνωρίζουμε από τον 

Αρχύτα τον Ταραντίνο και σε σχέση με το ζήτημα της συμμετοχής στην εξουσία. Μέσα από ενδελεχή ανάλυση και πάλι 

διαπιστώνεται  ότι, σε αντίθεση με τον πλατωνισμό,  οι Πυθαγόρειοι ουδόλως υποστηρίζουν ότι η γεωμετρική ισότητα 

συνιστά   καθολική αρχή και επομένως αντικειμενικό κριτήριο της ορθής διάταξης για την κατά φύσιν συγκρότηση 

οποιασδήποτε κοινότητας. Προκύπτει έτσι ότι, αν και ο Πλάτων εμπνέεται προφανώς από τη σοφία των πυθαγορείων, 

εν τούτοις η συμβολή των τελευταίων περιορίζεται στη διασάφηση των μαθηματικών σχέσεων τις οποίες εκφράζουν οι 

τρείς ακολουθίες. Σε καμία περίπτωση, ο Πλάτων δεν αναγνωρίζει τους προδρόμους του ουσιολογικού ορισμού της 

δικαιοσύνης. 

Η όλη εξέταση την οποία επιχειρεί η παρούσα μελέτη καταλήγει λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο Σωκράτης της Πολιτείας 

ουδόλως θα συμφωνούσε με τον παραδεδομένο χαρακτηρισμό του Πυθαγόρα ως επινοητή της πολιτικής αγωγής εν 

γένει. Προκύπτει επίσης ότι ο σεβασμός τον οποίο, στο συγκεκριμένο χωρίο, εκφράζει ο Σωκράτης για τον παιδαγωγικό 

ρόλο του Πυθαγόρα διαμεσολαβείται από τον θαυμασμό του Πλάτωνα για τους μαθητές της θρυλικής αυτής μορφής 

ως κατόχους της μαθηματικής επιστήμης. Στην υπηρεσία της διαλεκτικής και υπό την καθοδήγηση του εραστή του 

όντος, η τελευταία, ως γνωστόν, διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην εκπαίδευση των μελλοντικών φυλάκων.  

Στην άριστη πολιτεία, προϊόν και η ίδια κατασκευής, κάθε τέχνη οφείλει να ασκείται με απόλυτη επιτυχία. Καμία 

δραστηριότητα όμως η οποία δικαιούται να χαρακτηρίζεται ως τέχνη δεν μπορεί να αγνοεί τα μαθηματικά. Υπό αυτήν 

την προοπτική, ο Πυθαγόρας, αν και δεν ανήκει στο «ὀλίγιστον γένος», εντούτοις παραμένει ευπρόσδεκτος στην 

Καλλίπολη.  

Αντίθετα λοιπόν με την ισχύουσα άποψη, η παρούσα μελέτη υποστηρίζει ότι η μοναδική αυτή και εξαιρετικά σύντομη 

αναφορά στον Πυθαγόρα συμβάλλει στη διασάφηση της σχέσης του «πολιτικού πλατωνισμού» με τις αντιλήψεις των 

Πυθαγορείων για την πολιτική και το δίκαιο.   

 

Βιβλιοκρισία του τόμου με εκτενή παρουσίαση της συμβολής μου : 

▪  Claudia MAGGI, « Bulletin platonicien IX », Études platoniciennes VII, 2010, σελ. 231-238 (για την συμβολή μου: 

σελ. 233-234). Προσβάσιμη και στην ιστοσελίδα : 

 http://www.etudesplatoniciennes.eu/pdf/BP9.pdf 

 

Αναφορές :  

▪ Plato Bibliography 2008-2009 by Luc BRISSON, with the assistance of Michael CHASE and Frédéric PLIN, στην 
ιστοσελίδα : http://www.platosociety.org/bibliografia/pdf/Platon2008-2009.pdf. Επίσης, και ως παράρτημα στον τόμο 
Études platoniciennes, VI, 2009, σελ. 253-300 (η αναφορά στην σελ. 285). 

▪ Revue de théologie et de philosophie, 140, 2008, σελ. 371. 
 
 

4.17 «Nature et pouvoir selon les Pères de l’Église orthodoxe», στον τόμο : ...Звучат лишь письмена. 
Акентъев Игор Павлович Медведев : Историк и традиця. (…) Сбoрник статей к 70-летю члена-корреспондентна 
Р.А.И. И.П.Медведева. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК САНКТ-ПЕТЕРБУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. Вспомогательиые 
исторические дисиплины, XXX, С.-Петербург 2007 = RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES. St.-Petersbourg Branch. 
Auxiliari Historical Disciplines, XXX, St. Peterbourg 2007, σελ. 120-135 [=Σύμμεικτα προς τιμήν του Καθηγητή Igor P. 
Medvdedev, για την 70ή επέτειο των γενεθλίων του]. 
 

Μέσα από την κριτική ανάγνωση των πατερικών πηγών της Ανατολικής Εκκλησίας, η μελέτη αυτή αποπειράται να 

εκμαιεύσει τη χριστιανική αντίληψη για την πολιτική δικαιοσύνη. 

Η παρούσα προσέγγιση διερευνά κατ’ αρχήν το πλέγμα των σημασιών το οποίο συγκροτεί την εκχριστιανισμένη έννοια 

της φύσεως. Η ανάγνωση των σχετικών πηγών υπό το φως της προχριστιανικής φιλοσοφικής παράδοσης οδηγεί στη 
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διαπίστωση ότι η φύση καθίσταται τώρα το υπόδειγμα της απόλυτης υποταγής στον υπερκόσμιο Δημιουργό της.  Στη 

θέση των απρόσωπων κοσμικών νόμων, η θεία  βούληση καθίσταται η αποκλειστική πηγή νομιμοποίησης της 

δεδομένης τάξης πραγμάτων. Συνακόλουθα, εξακολουθώντας να δηλώνει την συμμόρφωση του όντος προς το «δέον 

είναι»,  η έκφραση   «κατά φύσιν»  αντλεί τώρα τον αξιολογικό της χαρακτήρα από την ιεραρχική σχέση μεταξύ 

κυρίαρχου και κυριαρχούμενου.  

 Σε συμφωνία με την ιεράρχηση της πραγματικότητας, η νομική τάξη οφείλει να σεβασθεί τη λογική ενός άκαμπτου 

μονοθεϊσμού: Εάν υπάρχει μόνο ένας κυβερνήτης-νομοθέτης του σύμπαντος, μόνο νόμιμο πολίτευμα αναδεικνύεται η 

μοναρχία. 

Δημιουργώντας το σύμπαν ex nihilo, ο Θεός ιδρύει ένα πολίτευμα. Σε αυτό το ρόλο θεμελιώνει το παράδειγμα της 

potestas constituens σύμφωνα με τον ορισμό του Carl Schmitt. 

Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Hannah Arendt, καθίσταται σαφές ότι  η χριστιανική έννοια του νόμου 

αποσυνδέεται τόσο από την παράδοση της προ-πλατωνικής ισόνομης ελληνικής πόλεως, όσο και από εκείνην την οποία 

θεμελιώνει η ρωμαϊκή res publica.    

Η άνευ προηγουμένου τάξη την οποία θέτει σε ισχύ η θεία απόφαση,  αναιρεί την αντίληψη περί της ίδρυσης της 

πολιτικής κοινωνίας στη βάση μιας κοινής συμφωνίας για τους κανόνες δικαίου.  

Με βάση τη χριστιανική οντολογία και σωτηριολογία, ο Θεός συνιστά το θεμέλιο της ιδρυμένης πραγματικότητας, το 

οποίο βρίσκεται πέραν και έξω από τη από την ισχύουσα τάξη.  Συνάμα όμως, εφόσον κατέχει τη θέση της εξουσίας, 

τοποθετείται στην κορυφή της οργάνωσης. 

Απολύτως εκτός και, ταυτόχρονα, δρώντας μέσα στην πραγματικότητα την οποία κυβερνά, δεν είναι πουθενά επειδή 

βρίσκεται παντού. 

Συνάγεται ότι στο πρόσωπο του Θεού, ως αρχή και τέλος κάθε πράγματος, η auctoritas και η potestas συμπίπτουν. Εξ 

αυτού, δανειζόμενοι τη γνωστή έκφραση του G. Agamben, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι  ο Θεός συνιστά το «ανο-

μικό θεμέλιο» της τάξης την οποία φέρει ο ίδιος στην ύπαρξη και για την διατήρηση της οποίας εγγυάται, παραμέ-

νοντας νομίμως έξω από αυτήν.  

Υπεράνω της φύσης ενεργεί η μη εξηγήσιμη λογικά θεία χάρις. Η θαυματουργική παρέμβαση της χάριτος, με την οποία 

αναστέλλεται η  τάξη του σύμπαντος εν όψει της σωτηρίας της ανθρωπότητας, παραπέμπει ως γνωστόν στον ορισμό 

της κυριαρχίας από τον Carl Schmitt.  .  

Μεταφερόμενη στην ιστορική πραγματικότητα, η υποχώρηση του δικαίου μπροστά στο  αγαθό της σωτηρίας καθιστά 

σαφή τον τρόπο πολιτικής συνύπαρξης τον οποίο εδραιώνει η χριστιανική εσχατολογία. 

Σε συμφωνία με την αρεντική αντίληψη για τους κανόνες δικαίου, υποστηρίζεται ότι η χριστιανική σωτηριολογία 

αναιρεί την αντίληψη για το νόμο ως το τείχος το οποίο, ορίζοντας ένα χώρο ελευθερίας, δημιουργεί την δημόσια 

σφαίρα των ισόνομων πολιτών. Με άλλα λόγια, το κυριαρχικό δικαίωμα αναστολής της κοσμικής τάξης ορίζει την πολι-

τική με τους όρους της προσωπικής εξουσίας η οποία δεν ανέχεται κανένα περιορισμό, κανένα ανάχωμα που θα 

παρεμπόδιζε την άμεση παρέμβασή της στην ιστορικό-κοινωνική πραγματικότητα. 

 Από την άλλη πλευρά, παραμένοντας πάνω από το νόμο, ο νομοθέτης-βασιλεύς του σύμπαντος δεν ανέχεται τις εκτός 

νόμου συμπεριφορές.    

Έτσι, με βάση την ανάλυση της κατοπτρικής σχέσης μεταξύ του ευεργετικού «ὑπὲρ φύσιν» και του διαβολικού «παρὰ 

φύσιν», υποστηρίζεται επίσης ότι η οικειοποίηση εκ μέρους του ανθρωπίνου όντος των προνομίων του θείου Μονάρχη 

αποτελεί το κριτήριο διάκρισης μεταξύ ανθρώπου και  απανθρωπισμένου εχθρού της ανθρωπότητας.  

 

4.18 «Le prince ascétique de Xénophon et la politique de Hannah Arendt» στον τόμο: Les Dialectiques de 

l’ascèse. Études réunies par Brigitte PÉREZ-JEAN avec la collaboration de Michel FOURCADE, Pierre-Yves KIRSCHLEGER et 

Sabine LUCIANI, aux Éditions Classiques Garnier (Παρίσι, 2011), σελ. 85-125.- 

Στην μελέτη αυτή επιχειρείται, υπό το φως των θεωρήσεων της Hannah Arendt, η διερεύνηση της πολιτικής του 

Ξενοφώντα, στοχαστή ο οποίος αντιτίθεται στην πλατωνική υπεροχή της vita contemplativa.  

Στόχος είναι η σύγκριση του «φιλοτίμου ανδρός» κατά τον Ξενοφώντα με το μοντέλο του αθηναίου πολίτη, το οποίο 

προβάλλει η Arendt, κυρίως στο έργο της Η ανθρώπινη κατάσταση. Το μοντέλο αυτό κατανοείται, σύμφωνα πάντα με 

την Arendt, με γνώμονα την ομοιότητά του με την υποδειγματική μορφή του ομηρικού Αχιλλέα. Έτσι, στη βάση του 

ομηρικού αντιληπτικού σύμπαντος, το οποίο φαίνεται να προϋποθέτει η ξενοφώντεια έννοια της ατομικότητας, 
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διερευνάται το ελληνικό αγωνιστικό μοντέλο, όπως το υιοθετεί η Arendt και σε σχέση μάλιστα με την αρνητική κριτική 

την οποία έχει εξ αυτού δεχθεί η αρεντική πολιτική θεώρηση. 

Με άξονα αυτούς τους στόχους, εξετάζεται η αντίληψη περί πολιτικής την οποία διατυπώνει ο Ξενοφών και η οποία 

συνδέεται θεμελιακά με το ιδεώδες της εγκράτειας.  Η ενασχόληση με τις ανθρώπινες υποθέσεις αξιολογείται εδώ βά-

σει της ικανότητας εργαλειοποίησης του σώματος, μέσω της διαρκούς άσκησης, προκειμένου αυτό να υπηρετήσει απο-

τελεσματικά τους σκοπούς της κοινωνικο-πολιτικής συνύπαρξης. Οι τελευταίοι ανάγονται στην επιδίωξη πρωτίστως της 

υλικής ευημερίας της κοινότητας. Προσδιορίζεται έτσι η θέση του Ξενοφώντα στην σωκρατική πολιτική παράδοση και 

διευκρινίζεται το μέγεθος απόκλισής του από τον πολιτικό πλατωνισμό. Η ανάλυση της πολιτικής ανθρωπολογίας του 

Ξενοφώντα οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο ιδεώδης ηγέτης τον οποίο ενσαρκώνει ο Κύρος, στην Κύρου παιδεία, καταλύει 

το νόημα της πολιτικής που, σύμφωνα με την Arendt, δημιουργήθηκε μαζί με την ίδρυση της προ-φιλοσοφικής πόλης.  

Απολύτως μη συμβατή με την αρχή της ισονομίας, στην οποία ακριβώς στηρίζεται ο «ελληνοκεντρισμός» της Arendt, η 

ξενοφώντεια «άσκησις» δομεί τη δημόσια σφαίρα σύμφωνα με την κάθετη σχέση άρχοντα-αρχομενου. Παράλληλα, ο 

ασκητικός βίος αναδεικνύεται απολύτως σύμφωνος με την υπαγωγή της πολιτικής δραστηριότητας στις σκοπιμότητες 

που καθορίζουν τον τρόπο ύπαρξης του αρεντικού animal laborans. Ο ικανός να άρχει ταυτίζεται με τον αήττητο 

πολεμιστή στην μάχη για την κυριαρχία, αρχής γενομένης από τον εαυτό του. Συνάμα, με βάση ακριβώς την ιεραρχική 

διάκριση μεταξύ του πολιτικού άνδρα και της πληθύος των ανθρώπων, ως animalia socialia –την οποία διάκριση 

νομιμοποιεί το πρόταγμα του «ασκητικού βίου» – ο ικανός να ηγείται ταυτίζεται επίσης με τον πατέρα-τροφό των υπο-

λοίπων μελών της πολιτικής κοινότητας. Οι τελευταίοι τίθενται έτσι εκουσίως υπό την κηδεμονία ενός πανίσχυρου 

ευεργέτη και, εξ αυτού, απολύτως επίφοβου τιμωρού. Υπό αυτήν την προοπτική, αναλύεται ακόμη εδώ το 

ξενοφώντειο κριτήριο της εκούσιας υπακοής, την οποία επιτυγχάνει ο απολύτως εγκρατής, φιλότιμος ηγέτης. Η 

διερεύνηση αυτή  γίνεται υπό το φως του αρεντικού ορισμού της auctoritas στην διάκρισή της τόσο από την τυραννία 

όσο και από την δημοκρατία. Από εδώ οδηγούμεθα στη διαπίστωση ότι, σε αντίθεση με τις εννοιολογικές διακρίσεις 

που σηματοδοτούν την πολιτική θεώρηση της Arendt, στο πρόσωπο του ιδεώδους άρχοντα, κατά τον Ξενοφώντα η 

auctoritas συμπίπτει με την potestas. Έτσι, παρά την χρήση συγγενών διατυπώσεων, καθίσταται σαφής η απόσταση 

της Arendt από την ελληνική αντίληψη για την auctoritas, όπως αυτήν προσπάθησε να τη θεμελιώσει η σωκρατική 

παράδοση, καθώς και κατανοείται η στροφή της προς το ρωμαϊκό μοντέλο.   

Τέλος, με τη βοήθεια των προηγουμένων αναλύσεων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, στο μέτρο που θεμελιώνεται 

στο ιδεώδες της αυτοκυριαρχίας, η ασίγαστη αγάπη για τη δόξα αντιτίθεται  ριζικά στον ανεξέλεγκτο χαρακτήρα της 

αρεντικής πράξης. Η επιδίωξη της τελικής νίκης, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο ύπαρξης του εγκρατούς, αντιτίθεται 

ριζικά στην αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο δρων είναι ταυτόχρονα και πάσχων, δηλαδή ανίσχυρος να αποκτήσει, 

μέσω της δράσης του, οποιοδήποτε έλεγχο επί των ανθρωπίνων. Άλλωστε, η απόλυτη υπεροχή στην οποία προσβλέπει 

ο εγκρατής ακυρώνει ακριβώς τη δυνατότητα ίδρυσης της δημόσιας σφαίρας ως χώρου συνάντησης διαφορετικών και 

θεσμικά ισότιμων όντων, και η οποία ακριβώς καθιστά έτσι δυνατή την συγκρότηση της ανεπανάληπτης ταυτότητας 

του καθενός ενάντια στην ομοιομορφία του φυσικού είδους. Εξ αυτού, η φιλοδοξία του εγκρατούς δεν ορίζεται παρά 

από την  libido dominandi και επομένως την άρνηση της πληθύος υπό την έννοια της εκμηδένισης των αμιγώς ανθρώ-

πινων ικανοτήτων, σύμφωνα με την αρεντική διάκριση των δραστηριοτήτων. 

Η φιλοδοξία του Κύρου, απόλυτου κυρίου των σωματικών του παθών, δεν έχει καμία σχέση με το πάθος για διάκριση 

του αρεντικού πολίτη. Θεμελιωμένη στην «επιμέλεια του εαυτού», η πολιτική του εγκρατούς, κατά τον Ξενοφώντα, 

αντιτίθεται, εξ ορισμού, στην «μέριμνα για τον κόσμο» η οποία χαρακτηρίζει την πολιτική ελίτ της Arendt. 

 

Βιβλιοκρισία :  

▪ Matthieu Cassin στο Bryn Mawr Classical Review : http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-08-60.html  

 

 

4.19 «Η πολιτική δεν είναι πλέον αυτό που ήταν:  Η Hannah Arendt απέναντι στον Πλάτωνα και τον Αρι-

στοτέλη» υπό εκτύπωσιν στον τόμο : Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ & Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ, Études sur Arendt / Μελέτες γιὰ τὴν Ἄρεντ. 

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η αρνητική στάση της Hanah Arendt απέναντι στην  παράδοση  της δυτικής  

πολιτικής  σκέψης της οποίας οι απαρχές βρίσκονται στην πλατωνική και αριστοτελική φιλοσοφία.  Η αλλοίωση του 

αυθεντικού νοήματος της πολιτικής συνέβη με την επιβολή στο πεδίο των ανθρωπίνων του τρόπου με τον οποίο ο 
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αποκομμένος από την εγκόσμια πραγματικότητα φιλόσοφος αξιολογεί την επίγεια κατάσταση. Η τελευταία, σε 

αντίθεση με τη στάση που υιοθετεί απέναντί της ο πεισιθάνατος, καθό απόκοσμος,  θεωρός του αιωνίου, καθορίζεται 

από τη συνθήκη της πληθύος και το θαύμα της γέννησης. Έτσι, με γνώμονα το παράδειγμα της ισόνομης πόλης, η 

οποία, πολιτικοποιώντας την ομηρική αμεροληψία, συνιστά, κατά την Arendt, άσκηση της καντιανής «διευρυμένης 

σκέψης», αναλύονται οι συνέπειες για τον τρόπο αντίληψης των «κοινών υποθέσεων» τις οποίες προκάλεσε η 

πολιτικοποίηση της θεωρίας των Ιδεών. Πρόκειται για την αντικατάσταση, στην κορυφή του νοητού κόσμου, της 

Ιδέας της απόλυτης ωραιότητας με εκείνη του αγαθού ως απολύτως ωφέλιμου.   Με βάση αυτήν την αλλαγή, η προ-

πλατωνική ιεράρχηση των μορφών ζωής αντιστρέφεται, με αποτέλεσμα ο πολιτικός βίος να παραχωρήσει τη θέση 

του στην vita contemplativa. Ακόμη, σύμφωνα με τον «πολιτικό πλατωνισμό», η γνώμη, εξ ορισμού δημόσιου 

χαρακτήρα, υποβαθμίζεται έναντι της γνώσης. Έτσι  το  πεδίο των κοινών υποθέσεων, το οποίο το χαρακτηρίζει η  

απόλυτη σχετικότητα, συντρίβεται με την είσοδο σε αυτό των υπερβατικών μέτρων ορθότητας και τον 

καταναγκαστικό χαρακτήρα της αλήθειας. Η θεσπισμένη ισότητα της πόλης αντικαθίσταται με την ανισότητα της 

κάθετης σχέσης μεταξύ εκείνου που κατέχει τη γνώση και δίνει εντολές και εκείνων που τις εκτελούν. Εξ αυτού, η 

πολιτική, έκτοτε, κατανοείται, συμπεριλαμβανομένου του Αριστοτέλη, ως η άνιση σχέση μεταξύ άρχοντος και 

αρχομένων. Ακόμη, η αναγωγή του απολύτως ωφέλιμου στο ύψιστο κριτήριο αξιολόγησης των πραγμάτων είχε ως 

αποτέλεσμα την αντικατάσταση της πράξης, ως έκφρασης της ανθρώπινης αυθορμησίας, με τη λογικά προβλεπόμενη 

διαδικασία της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο, η βία εγγενής στην κατασκευαστική διαδικασία, εισάγεται στη 

δημόσια σφαίρα. Συνακόλουθα, η πολιτική υπάγεται πλέον στην κατηγορία των μέσων και του σκοπού. Εξ αυτού 

χάνει την ταυτοσημία της με την ελευθερία, υποβιβαζόμενη έκτοτε σε μέσον για την εκπλήρωση ενός σκοπού 

εξωτερικού προς αυτήν (ηθική τελείωση, σωτηρία της ψυχής, υλική ευημερία, κ.λπ.).  

Παρά το ότι ο Αριστοτέλης,  διακρίνοντας τη σοφία από τη φρόνηση, δεν υποτιμά, όπως ο Πλάτων, την πολιτική 

δραστηριότητα, αναγνωρίζοντας την αυτονομία της σε σχέση με τα ενδιαφέροντα του φιλοσόφου, εντούτοις 

αποδέχθηκε πλήρως την πλατωνική ιεράρχηση των μορφών ζωής. Επίσης, τη διάκριση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, η Arendt, όπως δηλώνει, την εμπνέεται από την αριστοτελική εννοιολογική διάκριση μεταξύ 

«ποιήσεως» και «πράξεως». Όπως,  όμως, υποστηρίζει, ο αριστοτελικός ορισμός  της «νομοθετικής φρονήσεως» –

την οποία ο Σταγειρίτης τη θεωρεί ως την ύψιστη πολιτική δραστηριότητα–  είναι σύμφωνος με την πλατωνική 

ταύτιση   της πράξης με την κατασκευής. Τέλος, ορίζοντας η Arendt το ανθρώπινο ον ως «απαρχή» (initium), 

ακολoυθώντας τον Αυγουστίνο, διαφοροποιείται πλήρως από τον Αριστοτέλη, παρά την επικρατούσα αντίληψη 

μεγάλου μέρους ερευνητών. Με άλλα λόγια, ως απαρχή, το ανθρώπινο ον δεν έχει καθορίζουσα φύση, επομένως δεν 

είναι φύσει πολιτικό ον. Συνακόλουθα, ως έκφραση αυτής της ακαθοριστίας, η   πράξη δεν προϋποθέτει ούτε κάποιο 

υπόδειγμα (πλατωνική Ιδέα), ούτε όμως και υπηρετεί κάποιο σκοπό έξω από αυτήν. Εξ αυτού, σε αντίθεση, με το 

αριστοτελικό τέλος, παραμένει εξ ορισμού ατελεολόγητη. 

4.20 «Politics and Cultures in the Thought of Hannah Arendt», υπό εκτύπωσιν στο περιοδικό Czech and 

Slovak Journal of Humanities: Philosophica στο τεύχος 1/2018.  

Η παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας σε σχέση με την αρεντική αντίληψη  για την πολιτική 

συνύπαρξη. Στο τμήμα Ι, εξετάζεται η έννοια του πολιτισμού, καθώς αυτή συνδέεται άμεσα με τον ορισμό του 

ανθρώπινου κόσμου στην Arendt. Το τμήμα ΙΙ, αναλύει την ιδιότητα του πολίτη σε σχέση με την αρεντική ανθρω-

πολογία.  Στόχος εδώ είναι να καταστεί σαφής η εναντίωση της  Arendt  στην  πολιτιστική ομοιογένεια –την οποία 

προϋποθέτει και αξιώνει ο κοινοτισμός–, όπως και να γίνει κατανοητή η αποστασιοποίησή της από  τον πολιτικό   

ατομικισμό. Στο τμήμα ΙΙΙ, με βάση την σαφή αρεντική διάκριση μεταξύ κοινωνικού και πολιτικού, καταλήγω στο 

συμπέρασμα ότι η ενώ η Arendt  αποδέχεται πλήρως την πολυπολιτισμικότητα στη σφαίρα της κοινωνικής ζωής, 

εντούτοις δεν είναι τόσο ανεκτική όσον αφορά στη συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις. Με γνώμονα την αφηγηματική 

δομή της πράξης και της προσωπικής ταυτότητας, καθώς και την  αρεντική αισθητικοποίηση της πολιτικής, συνάγεται 

ότι η δημόσια ζωή, προκειμένου να ανταποκριθεί στον ορισμό της ως πεδίου ελευθερίας, προϋποθέτει την ύπαρξη 

κοινής πολιτικής κουλτούρας. Αν και τα προϊόντα της κουλτούρας χαρακτηρίζονται ως τέτοια στο μέτρο που υπερ-

βαίνουν τα όρια της συγκεκριμένης κοινότητας που τα παράγει, εντούτοις είναι σαφές ότι  ο αμιγώς πολιτικός τρόπος 

συνύπαρξης είναι γέννημα της Ευρώπης. Με άλλα λόγια, το νόημα της πολιτικής επιβιώνει, αποκλειστικά, μέσα στις   

λέξεις των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών, ενώ συναντάται στις πολιτικές εμπειρίες τις οποίες διέσωσαν τα πολιτι-

στικά αντικείμενα της ελληνορωμαϊκής Αρχαιότητας.  
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4.21 Hannah Arendt. Ο νόμος της γης και η λησμονημένη παράδοση,  Μονογραφία, υπό εκτύπωσιν στις 

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια  

 

5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤ’ ΑΝΑΘΕΣΙΝ 

5.1. H Eπιτροπή Eρευνών του Iονίου Πανεπιστημίου ενέκρινε την ερευνητική μου πρόταση «MAPKOΣ AYPHΛIOΣ» 

(αρ. πρωτ. 360/12-11-1993). 

Έχοντας στο παρελθόν προσανατολίσει τις έρευνές μου στη μελέτη της πολιτικής φιλοσοφίας του Πλάτωνα και κυρίως 

στην ανάλυση της έννοιας του βασιλέα - φιλοσόφου, σκέφθηκα να ερευνήσω το στοχασμό ενός φιλοσόφου που 

ιστορικά άσκησε εξουσία ως μονάρχης. Aντικείμενο της έρευνας είναι η πολιτική σκέψη του αυτοκράτορα Mάρκου 

Aυρηλίου Aντωνίνου, που έζησε κατά το δεύτερο μισό του B’ μ. X. αι., εποχής αναβίωσης πολλών φιλοσοφικών ρευμά-

των. H έρευνα εστιάζεται στις οντολογικές και τις ηθικές του απόψεις, όπως διατυπώνονται στο σύγγραμμά του Τὰ εἰς 

ἑαυτόν, και σε μικρότερο βαθμό και στις επιστολές του. H πολιτική του σκέψη διερευνάται αφ’ ενός υπό το πρίσμα 

συγχρόνων θεωρήσεων (H. Arendt, I. Berlin, K. Kαστοριάδη, P. Ricœur, R. Rorty, L. Strauss κ. ά.), αφ’ ετέρου σε 

σχέση με τη νομοθετικήc δραστηριότητα του M. A., όπου αναζητείται η αντιστοιχία μεταξύ θεωρίας και πράξης 

(εφαρμογής), με άλλα λόγια μεταξύ του στοχασμού του φιλοσόφου και των πολιτικών αποφάσεων του μονάρχη. 

 

 

5.2. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ενέκρινε την ερευνητική πρόταση «Ο ρα-
τσισμός κατά την ελληνιστική και την πρώιμη χριστιανική γραμματεία (3ος π.Χ. - 4ος μ.Χ. αι.)» και με όρισε επιστη-
μονική υπεύθυνη. Συμμετέχουν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας κ. Γεώργιος ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ, οι 
φοιτητές κ.κ. Αικ. ΚΑΡΟΥΝΙΑ και Σπ. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ. Συνεργάζεται και η κυρία Brigitte PEREZ-JEAN, Καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Paul-Valéry Montpellier III. Κατά την πρώτη φάση το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λο-
γαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Οι έρευνες εστιάζονται στην συγκέντρωση πηγών της ελληνιστικής γραμματείας καθώς και εκείνης της πρώιμης 
χριστιανικής εποχής με στόχο την διερεύνηση και την μελέτη των χωρίων που αναφέρονται στην ετερότητα. 
Συγκεκριμένα, μέσω της ταξινόμησης των στερεοτυπικών χαρακτηριστικών που δομούν την εικόνα του Άλλου θα 
επιχειρηθεί η ανακάλυψη των θυματοποιητικών μηχανισμών, με στόχο την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό ανε-
πιθύμητων ομάδων. Μας ενδιαφέρει η παράλληλη μελέτη των δύο περιόδων στο μέτρο που μπορεί να καταδείξει τις 
συνέχειες και τις ρήξεις των σχετικών φαντασιακών σημασιών. Κυρίως η έρευνα στοχεύει στην παρακολούθηση των 
σταθερών στερεοτυπικών στοιχείων τα οποία μπορούν να καταστούν σαφή μέσα από την θεώρηση επιφαινομένων  –
για κοινωνικούς, πολιτικούς, και θρησκευτικούς λόγους–  μεταλλάξεων. Στη βάση αυτού του τρόπου διερεύνησης, θα 
προκύψει και η διασαφήνιση των νοηματικών αποχρώσεων των σημασιακών μεταβολών. 
 
 

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

7.1.  «Γλώσσα και πραγματικότητα στην Eλληνική Φιλοσοφία»   (Aθήνα 1985), 

7.2.  «Διαλεκτική»   (Aθήνα 1986), 

7.3.  «Περί της Δικαιοσύνης»   (Aθήνα 1987), 

7.4.  «Iωνική Φιλοσοφία» (Πυθαγόρειο Σάμου 1988), 

7.5.  «Iδεολογία»   (Aθήνα 1989), 

7.6.  «O Mυστράς και η βυζαντινή Πελοπόννησος»  (Mυστράς 1991, με ανακοίνωση που απετέλεσε τη βάση της δημο-

σίευσής μου αρ. 4.5), 

7.7.  «B’ Πανελλήνιο Συμπόσιο Γενεαλογικής και Eραλδικής Eπιστήμης» (Aθήνα 1992, με ανακοίνωση, βλ. τη δημο-

σίευση αρ. 4.6), 

7.8  «Διεθνές επιστημονικό Συμπόσιο Kέα-Kύθνος : Iστορικές και αρχαιολογικές έρευνες» (Kέα-Kύθνος 1994, με 

ανακοίνωση, βλ. τη δημοσίευση αρ. 4.8). 

7.9  «O πλατωνικός “Tίμαιος”. Ένα φιλοσοφικό συμπόσιο»  (Pέθυμνο 1994, με ανακοίνωση, βλ. παραπάνω αρ. 4.9). 

7.10 Oρίσθηκα μέλος της Oργανωτικής Eπιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Nεοπλατωνισμός και Mεσαιωνική Φιλοσο-

φία» που οργάνωσε τον Oκτώβριο του 1995 στην Kέρκυρα η Société Internationale de Philosophie Médiévale (Lou-

vain-la-Neuve, Bέλγιο), με τη συνεργασία του Iονίου Πανεπιστημίου. 
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7.11  «L’allégorie de l’Antiquité à la Renaissance», Université Paul-Valéry Montpellier III (Ιανουάριος 2001), όπου πα-

ρουσίασα ανακοίνωση με θέμα «De la monstruosité du corps humain au corps politique désordonné : Le portrait de 

Spanos comme allégorie du mauvais gouvernement» (βλ. τη δημοσίευση 5.1). 

▪ Ήδη πριν την εκτύπωσή της, έγινε παραπομπή στην ανακοίνωσή μου: P. EICHEL-LOJKINE, Excentricité et Hu-

manisme. Parodie, derision et détournement des codes à la Renaissance, Genève 2002, σελ. 70, σημ. 40. 

7.12 «Διαστάσεις του υπερφυσικού». Βόλος. Επιστημονική διημερίδα που οργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Μάρτιος 2001 με τίτλο ανακοίνωσης: «To “ὑπὲρ φύσιν” 

και το “παρὰ φύσιν” ως άξονες σημασιοδότησης των σχέσεων εξουσίας».  

Βλ. σχετ. και την ιστοσελίδα :  http://www.ha.uth.gr/gr/department/abstracts.rtf  

7.13  «Journée à la mémoire de Marie-Claude Cayla», Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier III, Département 

de Grec moderne, Σεπτέμβριος 2002. Θέμα της ανακοίνωσής μου: «Nature et pouvoir dans l’Idéologie politique 

byzantine». 

7.14 «Συγγένεια, φύλο και κοινωνικό φύλο στον ελληνικό κόσμο από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή». 

Διεθνές συμπόσιο (συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Université Michel de Montaigne Bordeaux III, Université 

Paul-Valéry Montpellier III και Université de Nantes), Βόλος, Ιούνιος 2003, ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής. Θέμα 

της ανακοίνωσής μου: «La cité des frères: La république de Platon et la Jérusalem du christianisme» (βλ. τη 

δημοσίευση 5.2).  

Bλ. σχετικά τις ιστοσελίδες: 

http://www.ha.uth.gr/gr/syggeneia/fr/programme.shtml  όπως και 

http://ausonius.u-bordeaux3.fr/volosweb/  

7.15 «Xénophon et Socrate», Université d’Aix-Marseille 1, Aix-en-Provence, Νοέμβριος 2003, με τίτλο ανακοίνωσης: 

«Autorité et obéissance. Le maître idéal de Xénophon face à son idéal de prince» (βλ. τη δημοσίευση 5.3). 

Βλ. σχετ. και την ιστοσελίδα 

http://upr_76.vjf.cnrs.fr/Colloques/Colloque_X%8Enophon.html  

7.16 «Α’ Συνέδριο Εταιρείας Πολιτικού Πολιτισμού», Πάτρα 3 και 4 Ιουνίου 2005. Τίτλος της ανακοίνωσής μου «Η 
πόλις-κράτος ως άξονας αναφοράς του φιλοσοφικού στοχασμού». 
7.17 «Platon et les pythagoriciens», Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier III, Département de Philosophie, 
Oκτώβριος 2006. Θέμα της ανακοίνωσής μου : «Pythagore, Platon et la question de la politique» (βλ. Τη δημοσίευση 
5.4). 
Βλ. σχετικά την ιστοσελίδα :  
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/Disciplines/philosophie/actu/Platon_Pythagore.pdf  
7.18 «Dialectiques de l’ascèse», Montpellier. Συνδιοργανωτές: Université Paul-Valéry Montpellier III, Centre de 

recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales, και Université Stendhal Grenoble III, Νοέμβριος 2009. 

Οι οργανωτές με ονόμασαν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (Comité scientifique). Θέμα της ανακοίνωσής μου: 

«Questions d'ascèse : le corps de l'ambitieux chez Xénophon et la notion de la politique selon Hannah Arendt». H 

συμβολή μου εκδόθηκε με τα πρακτικά, από τον οίκο Classiques Garnier (βλ. προηγουμένως 5.6). 

Βλ. σχετικά τις ιστοσελίδες : 
─ http://recherche.univmontp3.fr/crises/index.php?option=com_content&task=view&id=429&Itemid=1 
─ http://recherche.univ-montp3.fr/crises/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=187&extmode=view&extid=28 
─ http://w3.u-grenoble3.fr/rare/spip/spip.php?article74  
7.19 Oνομάσθηκα μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συμποσίου «Maxime de Tyr entre Rhétorique et Philosophie 
au IIe siècle de notre ère» (Université Paul-Valéry Montpellier III, 25 & 26 Novembre 2013).  
Βλ. Σχετικά την ιστοσελίδα :  

http://crises.upv.univ-montp3.fr/activites/colloques/colloques-et-journees-detudes-2013-2014/maxime-de-tyr-
entre-rhetorique-et-philosophie-au-iie-siecle-de-notre-ere/ 

 
 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

— Eίμαι μέλος της Eλληνικής Φιλοσοφικής Eταιρείας από το 1981. 

— της Ένωσης Kαθηγητών για την προαγωγή της Φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση, από το 1986. 

— Ιδρυτικό μέλος του Kέντρου Φιλοσοφίας του Δικαίου, από το 1987. 

— της Διεθνούς Eταιρείας Eλληνικής Φιλοσοφίας, από το 1988. 

— Iδρυτικό μέλος της International Plato Society, από το 1989. 
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—της Eταιρείας Pωμαϊκών Σπουδών, από το 1992. 

—της Association pour l’Étude de la Littérature Apocryphe chrétienne (Λωζάννη και Παρίσι) από το 1994. 

—της Εταιρίας Ελλήνων Φιλολόγων, από το 2003. 

—του Centre d'études sur la pensée antique kairos kai logos (Aix-en-Provence) από το 2003. 

—της Ελληνικής Εταιρείας Ηθικής (και του Διοικητικού της Συμβουλίου), από το 2008. 

 

▪ Μέλος της επιστημονικής επιτροπής έκδοσης του ηλεκτρονικού Περιοδικού Φιλοσοφίας «Ηθική» (Ελληνική Εταιρεία 

Ηθικής). Βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα :  

http://www.ethics.gr/content.php?category=16  

 

▪ Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού «Φιλοσοφεῖν» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λονίκης, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής). 

Βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα : http://philosophein.web.auth.gr/Scientific_Committee.html  

 

▪ Ο Τομέας Φιλοσοφίας με πρότεινε και συνεισέφερα στην μορφωτική εκπομπή για τον Σωκράτη «Афинская школа - 

Сократ» [«Αθηναϊκή σχολή - O Σωκράτης»], στον ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό Telekanal Kultura (Αγία Πετρούπολη), η 

οποία μεταδόθηκε στις 19 Μαΐου 2009.  

─Βλ. σχετικά την δημοσιογραφική περιγραφή στις ιστοσελίδες :  

http://www.tvkultura.ru/news.html?id=330816   όπως και   http://arcan7.ru/zarisovki/zarisovki_20_3_01.html  

αλλά και http://arcan7.ru/sbornik/sbornik_08_3_1.html  

─Ολόκληρη η εκπομπή αναπαράγεται στις ιστοσελίδες: http://kiwi.kz/watch/o0jixb3onvay   

─καθώς και http://maphilosophie.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=1  

─Τέλος και από το ρωσσικό You Tube : 

http://rutube.ru/tracks/2383257.html?v=43dbb9024803337b9e50ca23e3d005d1  

 

▪ Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσκλήθηκα τον Μάρτιο του 2008 και τον Μάρτιο του 2009 ως εξετάστρια 

στους διαγωνισμούς χορήγησης μεταπτυχιακών υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού. 

 

▪ Από το 2010 μέλος του Editorial Bord του νεοσύστατου περιοδικού The Chinese Journal of Classical Studies 

(Διευθυντής ο Καθηγητής Liu XIAOFENG, Renmin University of China).  

Το περιοδικό είναι προσβάσιμο στην σελίδα :  

http://akademeia.vip126.kaiyele.net/text/Gudianyanjiu_2010_1.pdf    καθώς και στην ιστοσελίδα 

http://www.dioskoroi.com/gudianyanjiu/issues/2010_vol_1.pdf  

 

▪ Από το 2014 είμαι αξιολογήτρια του IRISH RESEARCH COUNCIL (Ballsbridge, Δουβλίνο) http://research.ie στο γνωστικό 

αντικείμενο «Πολιτική Φιλοσοφία». 

 

▪ Το επιστημονικό περιοδικό Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) μού έχει κατ’ επανάληψιν 

ζητήσει να αξιολογήσω προτάσεις μελετών προς δημοσίευση σε θέματα της ειδικότητάς μου. 

 

8. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

▪ Tον Mάρτιο του 1990, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Eταιρείας Kερκυραϊκών Σπουδών και του Mουσείου 

Διονυσίου Σολωμού, έδωσα διάλεξη στην Kέρκυρα με θέμα «H πολιτική στη σκέψη του Hρακλείτου». 

 

▪ Mε πρωτοβουλία της Iονίου Eταιρείας Iστορικών Mελετών, έδωσα διάλεξη στην Kέρκυρα τον Nοέμβριο του 1990, με 

τίτλο «H πλατωνική οντολογία σήμερα», καθώς και τον Aπρίλιο του 1993, με θέμα «Oι αντιλήψεις περί πολιτικής του 

Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνος». 

 

▪ Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, έδωσα στις 2 Απριλίου 1998, στο Πνευματικό Κέντρο του 

Δήμου Αθηναίων, διάλεξη με θέμα «Η αντίληψη για την πολιτική αρχή στο Βυζάντιο». Βλ. σχετ. Ελληνική Φιλοσοφική 

Επιθεώρηση, τόμος 15, τεύχος 44, Μάϊος 1998, σελ. 213. 
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— Yπό τον τίτλο O Φαίδρος στον OHE  παρουσίασα το βιβλίο του Alexander NEHAMAS, Virtues of Authenticity. Essays 

on Plato and Socrates (Princeton University Press, 1999) στην εφημερίδα Tο Bήμα της Kυριακής, 30 Mαΐου 1999, σελί-

δα στ 12, στο ένθετο βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο : 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?a=B&f=12592&m=S12&aa+1&cookie . 

• Αναφορά σε αυτήν την βιβλιοκρισία μου: Μ.Ελ. ΒΟΛΟΝΑΚΗ, Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ, Α. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πλάτωνα Πολι-

τεία. Γ’ Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης, Αθήνα, Εκδόσεις Βολονάκη, 2008, σελ. 148. Και στο διαδίκτυο : 

 http://1lyk-n-michan.thess.sch.gr/GIA%20MORFOSH/G/PLATONA%20POLITEIA.pdf   όπως και 

 http://www.scribd.com/doc/33671173/3/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-

10  

  

— Υπό τον τίτλο Διχασμένος Πλάτων παρουσίασα και το βιβλίο : Cornelius CASTORIADIS, Sur le Politique de Platon 

(Παρίσι, Editions du Seuil, 1999) στο Βήμα της Κυριακής, 19 Δεκεμβρίου 1999, σελίδα στ 8, στο ένθετο βιβλία, όπως 

και στο διαδίκτυο : 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?a=B&f=12786&m=S08&aa+1&cookie 

 

— Στις 5 Μαΐου 2011, πρώτη επέτειο του θανάτου των τριών υπαλλήλων μετά την πυρπόληση της Marfin Bank στην οδό Σταδίου, 

έλαβα μέρος στο panel που παρουσίασε το βιβλίο Η πολιτική βία είναι πάντοτε φασιστική (εκδόσεις Διάπυρον), στο Βιβλιοπωλείο 

Ιανός (με τον Καθηγητή Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ). Πρόκειται για συλλογικό τόμο 220 σελίδων με 23 κείμενα 22 συγγραφέων, ενάντια σε 

κάθε μορφής πολιτική βία, στον τρόμο και τον ολοκληρωτισμό. 

 

Βλ. σχετικά : http://www.ianos.gr/index.asp?park=ev&cat=40&cns=2&dopt=&key=1945  

 

Η εκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε και είναι προσιτή στο διαδίκτυο : http://diapyron.com/2011/06/13/ianos2011/ 

και από το You Tube : http://www.youtube.com/watch?v=MChd49VBZCw  

 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

- Είμαι μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.  

- Όπου ορίσθηκα, έλαβα μέρος στις διαδικασίες εκλογής μελών Δ.Ε.Π. 

- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (συνεδρία της 14-10-2009) ονομάσθηκα μέλος της Επιτροπής για την αναβάθ-

μιση του Προγράμματος Διδασκαλίας του Τμήματος και του ορισμού των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων (αρ. 

πρωτ. 460/26-10-2009). 

- Με απόφαση της Συνέλευσης (συνεδρία της 26-2-2014) ορίσθηκα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Μεταπτυ-

χιακού Προγράμματος σπουδών του Τμήματος «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» (αρ. πρωτ. 

543/19-3-2014). 

 

AΛΛHΛOΓPAΦIA : 

 

Φωκίωνος Nέγρη 26 

11361 AΘHNA 

Tηλ. 210  88 17 958 

Ε-mail : v-n-k@otenet.gr  

20 Ιανουαρίου 2018. 

 


