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Περίληψη 

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η διερεύνηση της κριτικής που ασκεί ο Κορνήλιος Καστοριάδης στον 

Πολιτικό του Πλάτωνος, σχολιάζοντας τις πολιτικές απόψεις του φιλοσόφου χωρίς να διαστρεβλώνει 

το αρχαίο κείμενο. Στον Πολιτικό, ο Πλάτων εκφράζει την άποψη ότι ο μόνος άξιος να κυβερνήσει 

είναι ο πολιτικός ανήρ και όχι ο πολίτης ο ικανός να εκφέρει γνώμη για όλα τα προβλήματα της πόλης. 

Η κριτική που ασκεί ο Καστοριάδης στον Πλάτωνα συνοψίζεται στην απόρριψη του αξιώματος ότι 

υπάρχει μια μόνο ορθή πολιτεία, η οποία καθορίζεται από τη γνώμη του διευθύνοντος, με συνέπεια τον 

αποκλεισμό των πολλών από την άσκηση της εξουσίας. Για τον σύγχρονο φιλόσοφο, στον αντίποδα 

της πλατωνικής πολιτικής, βρίσκεται η έννοια της αυτονομίας και της διαρκούς αυτοθέσμισης. Το 

υποκείμενο αυτής της αυτοθέσμισης είναι το σύνολο των πολιτών. Παρά την κριτική που ασκεί ο 

Καστοριάδης στον Πολιτικό, θεωρεί ότι πρόκειται για ένα από τα πιο γνήσια δείγματα μιας μεγάλης 

και αυθεντικής σκέψης, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο, επικαλούμενος μια φράση του Gide, να 

χαρακτηρίσει τον Πλάτωνα ως μεγαλοφυία! 
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THE CRITIQUE OF CORNELIUS CASTORIADIS ON PLATO’S POLITICUS 

 

Anastasia Oikonomou 

 

Abstract 

The present text attempts to investigate the critique exercised by Cornelius Castoriadis on Plato's 

Politician commenting on the political views of the philosopher without distorting the ancient text. In 

Politician, Plato expresses the view that the only one who deserves to rule is the politician and not the 

citizen capable of expressing an opinion about all the problems of the city. The critique exercised by 

Castoriadis in Platο is summed up in the rejection of the point that there is only one right state, which is 

determined by the opinion of the ruler and has as a consequence the exclusion of many from the 

exercise of power. For the modern philosopher, on the other side of platonic politics, there is the 

concept of autonomy and constant self-institution . The subject of this self-institution is the whole of 

the citizens. Despite the critique that Castoriadis exerts on Politician, he considers that it is one of the 

most genuine examples of a great and authentic thought, even reaching the point, quoting a phrase of 

Gide, to characterize Plato as a genius! 
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Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στη διερεύνηση της κριτικής που ασκεί ο Κορνήλιος 

Καστοριάδης στον Πολιτικό του Πλάτωνος. Ο σύγχρονος στοχαστής στο 

προτελευταίο βιβλίο του περιλαμβάνει τη μεταγραφή επτά σεμιναρίων που έδωσε 

στην  École des Hautes études en Sciences Sociales με επίκεντρο τον Πολιτικό του 

Πλάτωνος. Η αξία αυτού του έργου έγκειται στο γεγονός ότι βλέπουμε έναν 

Καστοριάδη σχολιαστή, και μάλιστα προικισμένο, που καταφέρνει να προβάλλει τη 

δική του φιλοσοφική ταυτότητα χωρίς να διαστρεβλώνει το αρχαίο κείμενο, ενώ 

ταυτόχρονα του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξει τις ιδέες του για τη γέννηση της 

δημοκρατίας και της φιλοσοφίας στην αρχαία Ελλάδα. 

 

Ο Πολιτικός του Πλάτωνος 

   Ο Πολιτικός ανήκει στο ύστερο πλατωνικό έργο μαζί με τον Σοφιστή , τον Τίμαιο, 

τον Φίληβο και τους Νόμους. Αποτελεί οργανική συνέχεια του Σοφιστή, με τα ίδια 

πρόσωπα και τον ίδιο πρωταγωνιστή, όχι τον Σωκράτη αλλά τον Ελεάτη Ξένο, ο 

οποίος συνδιαλέγεται με τον Νεώτερο Σωκράτη,  με αντικείμενο συζήτησης τον 

ορισμό της πολιτικής τέχνης. Επιπλέον, πρόκειται για ένα διάλογο, στον οποίο ο 

Πλάτων εκφράζει την άποψη ότι ο μόνος άξιος να κυβερνήσει είναι ο βασιλικός ανήρ 

– και αυτόν ήρθε να αναζητήσει στην Αθήνα ο Ελεάτης Ξένος – και όχι ο πολίτης ο 

ικανός να εκφέρει τη γνώμη του για όλα τα σημαντικά προβλήματα της πόλης, 

εξαιρουμένων των τεχνικών ζητημάτων, όπως διατυπώνεται στον μύθο του 

Πρωταγόρα.1 

    Σχετικά με την πολιτική τέχνη, πρόκειται για μια τέχνη φύσει ανώτερη και πολύ 

σπουδαία, που ελέγχει και συντονίζει τις ενέργειες εκείνων των τεχνών που 

υπάγονται σε αυτήν. Μέρη της πολιτικής, αποτελούν μεταξύ άλλων, η ρητορική, η 

πολεμική και η δικαστική, τέχνες που εξυπηρετούν συγκεκριμένες πτυχές της 

πολιτικής, αλλά που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες. 

Έχουν ορισμένη λειτουργική αυτονομία, που ωστόσο ελέγχεται και κατευθύνεται από 

την πολιτική, όταν και όπως αρμόζει.2      

    Η πολιτική, μπορεί να συγκριθεί ως προς την πραξιολογία της με την υφαντική 

τέχνη. Ομοίως και ο πολιτικός άνδρας, ο γνήσιος και όχι ο μιμητής, με τον καλό 

υφαντή, εφόσον εκτελούν συμβολικώς την ίδια εργασία3. Συγκεκριμένα, όπως 

ακριβώς ο υφαντής θα χρησιμοποιήσει και το σκληρό και το μαλακό μαλλί για την 

κατασκευή του υφαντού του, έτσι και ο ενάρετος πολιτικός θα μεταχειριστεί τόσο τη 

γενναία προσωπικότητα όσο και τη συνετή, γίνεται δηλαδή ο “υφαντής” που θα 

εξυφάνει ένα μείγμα “αρετών” αλλά και “τεχνών”4, εναρμονίζοντας τις αντιθέσεις. Ο 

καλός πολιτικός χωρίς να σταματήσει να είναι “επιστήμων”, δικαιώνεται από τη 

σωστή διαχείριση ανθρώπων και πρακτικών μέσα στην πόλη. Έτσι η πολιτική, 

χαρακτηρίζεται ως “υφαντική” γνωστικών δεξιοτήτων και ψυχικών προδιαθέσεων. 

 
1 ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας, 322a – 323a. 
2 ΣΤΑΪΚΟΣ, Αντικλείδι, https://antikleidi.com 
3 Ό.π. 
4 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτικός, 311c. 
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    Αν παρατηρήσουμε τα όσα λέει ο Πλάτων στον Πολιτικό για τον ορισμό αυτού ως 

υφαντή, διαπιστώνουμε ότι η υφαντική τέχνη υπάγεται τελικά στη μήτρα όλων των 

τεχνών, στη μετρητική, στην τέχνη που μελετά αφ’ ενός την αμοιβαία σχέση όλων 

των μεγεθών και αφ’ ετέρου την ίδια την έννοια του μέτρου και τις πραγματώσεις του 

στο “μέτριον” και στο πρέπον και στον καιρόν και “το δέον”5. “Χωρίς το μέτρο, δεν 

υπάρχει καμία τέχνη” τονίζει ο Πλάτων και επομένως δεν μπορούμε να μιλούμε 

“ούτε για τον πολιτικό ούτε για οποιονδήποτε άλλο περί της πράξεως επιστήμονα”6. 

Συνεπώς, η επιστήμη της πολιτικής δεν είναι η απόλυτη γνώση του όλου, αλλά η 

γνώση του μέτρου και του μετρίου. 

    Ο αληθινός πολιτικός, ο βασιλικός ανήρ κατά τον Πλάτωνα, συνειδητοποιώντας τα 

όρια της εποπτείας του, αντιλαμβάνεται ακόμη και την αναγκαιότητα της ύπαρξης 

των νόμων αρκεί οι νόμοι αυτοί “να έχουν θεσπιστεί με πολλή εμπειρία” και με τη 

“συναίνεση του πλήθους”7. Έτσι σέβεται και τηρεί τον σοφά θεσπισμένο νόμο της 

κοινωνίας του, αλλά δεν διστάζει να τον υπερκεράσει και να κομίσει κάποιον νέο, 

αντικαθιστώντας τον παλαιό, σε περίπτωση που κρίνει πως διακυβεύεται το 

συμφέρον της πόλης του ή στην περίπτωση που πιστεύει πως το νέο νομοθέτημα θα 

συμπληρώσει κενά που άφησε η προηγούμενη τάξη8. Από την άλλη αναφέρεται ότι 

επειδή η νομοθετική ανήκει στη βασιλική επιστήμη, το καλύτερο είναι  να μην 

εξουσιάζουν οι νόμοι, αλλά ο βασιλικός ανήρ που διαθέτει φρόνηση9. Συνεπώς, ο 

νόμος αντικαθίσταται πλέον από τη βούληση του βασιλικού ανδρός. 

    Σχετικά με την ορθή πολιτεία, ο Πλάτων ισχυρίζεται ότι το κριτήριο δεν είναι οι 

λίγοι και οι πολλοί, το εκούσιο και το ακούσιο, ούτε η πείνα και ο πλούτος, αλλά η 

επιστήμη του όλου10. Αυτό το πολίτευμα είναι το πρώτον και το άριστον και πρέπει 

να ξεχωρίζεται από τα άλλα πολιτεύματα, όπως ο Θεός από τους ανθρώπους11. Με 

βάση αυτή την αρχή, κρίνονται τα υπάρχοντα πολιτεύματα τα οποία είναι μη γνήσια, 

ατελή και μιμήματα της ορθής πολιτείας.         

    Ο Πλάτων στον Πολιτικό, όπως και σε άλλα έργα του12, ασκεί κριτική και 

απορρίπτει την αθηναϊκή δημοκρατία. Καταφέρεται για μια ακόμη φορά κατά των 

σοφιστών, τους αποκαλεί γόητες και τους αντιπαραθέτει στους αληθείς πολιτικούς, 

τους βασιλείς επιστήμονες13. Αντιτίθεται στη ρητορική, επειδή προσπαθεί να πείσει 

τον όχλο “δια της μυθολογίας αλλά μη δια διδαχής” και την αντιπαραβάλλει στην 

αληθή πολιτική, την επιστήμη14. Άλλωστε από τις πρώτες κιόλας γραμμές του 

Πολιτικού, ο Πλάτων επισημαίνει ότι: “η ισότιμη αντιμετώπιση του σοφιστή, του 

 
5 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτικός, 284e. 
6 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτικός, 284c. 
7 Ό.π., 300b. 
8 ΣΤΑΪΚΟΣ, Αντικλείδι, ό.π. 
9 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτικός, 294a. 
10 Ό.π., 293c. 
11 Ό.π., 303b. 
12 Γοργίας, Πολιτεία, Θεαίτητος, Νόμοι.  
13 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτικός, 291c.Βλ.και ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,(2001),σσ.35-36. 
14 Ό.π., 304b. 
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φιλοσόφου και του πολιτικού είναι τερατολογία”15. Με άλλα λόγια στηλιτεύει τους 

πολιτικούς και την πολιτική όπως αυτή ασκείται στη δημοκρατία. Η αποστροφή του 

δεν αφορά μόνο τη σύγχρονή του δημοκρατία και τους δημαγωγούς, αλλά στρέφεται 

κυρίως κατά της θεσμίζουσας δημοκρατίας του 5ου αι. και του Περικλέους, τον οποίο 

κατηγορεί ονομαστικώς και ρητώς16. 

 

Η κριτική του Κορνήλιου Καστοριάδη στον Πολιτικό του Πλάτωνος 

Η ουσιαστική κριτική που ασκεί ο Καστοριάδης στην πολιτική φιλοσοφία του 

Πλάτωνος συνοψίζεται στην απόρριψη δύο ζητημάτων: 

α) στο αξίωμα ότι υπάρχει μία και μόνο μία “ορθή πολιτεία” 

β) στη θέση ότι η πολιτική είναι επιστήμη – άρα η ορθή πολιτεία καθορίζεται 

από τη γνώση του διευθύνοντος. 

    Είναι γεγονός ότι και τα δύο αυτά αιτήματα βρίσκονται στον πυρήνα της 

πλατωνικής θεώρησης. Σχετικά με το πρώτο, ο Πλάτων επιχειρεί να καθηλώσει τη 

ρευστή πραγματικότητα, αναζητώντας τη σταθερότητα μέσα στην πολλαπλότητα. 

Σχετικά με την πολιτική ως επιστήμη, αποτελεί πάγια θέση του Πλάτωνος και 

δικαιολογεί τον αποκλεισμό των μαζών από την άσκηση της εξουσίας. Ο 

Καστοριάδης υποθέτει ότι η επιστήμη αυτή δεν μπορεί να είναι μια ειδική γνώση, 

αλλά μάλλον είναι η “επιστήμη του όλου”, η ανώτερη δυνατή γνώση. Τέτοια όμως 

απόλυτη γνώση δεν είναι δυνατή, αφού κεντρική θέση του Πλάτωνα είναι ότι 

“υπάρχει ένα τεράστιο τμήμα ακαθοριστίας του όντος”. 

    Μια άλλη βασική θέση του Πλάτωνα – όπως προαναφέρθηκε – είναι ότι ο 

πολιτικός ταυτίζεται με τον βασιλέα. Όμως, όπως παρατηρεί ο Καστοριάδης, ο 

βασιλεύς στην Ελλάδα είναι περιθωριακό πρόσωπο17. Στην Αθήνα είναι ένας από 

τους άρχοντες, ένας ετήσιος λειτουργός που εκλέγεται με κλήρωση. Ο ρόλος του 

είναι καθαρά θρησκευτικός. 

    Στη Σπάρτη, οι δύο βασιλείς έχουν περιορισμένη εξουσία, κυρίως στρατιωτική, 

αφού την πραγματική εξουσία ασκούν οι έφοροι και η γερουσία. Ο μεγαλύτερος 

σπαρτιάτης στρατηγός κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ο Λύσανδρος, αν και 

ανήκε σε βασιλική γενιά, δεν υπήρξε ποτέ “βασιλεύς”. Οι τύραννοι επίσης, δεν 

αποκαλούνται βασιλείς. Όταν οι Έλληνες ομιλούν περί βασιλέως, κατά τον 5ο και 4ο 

αιώνα, εννοούν τον μεγάλο βασιλέα, τον Πέρση βασιλέα18.    

    Όσον αφορά τον ορισμό του βασιλικού ανδρός ως υφαντή, ο Καστοριάδης δεν τον 

θεωρεί εύστοχο. Από τη στιγμή που εμφανίζεται ο βασιλικός ανήρ, ο νόμος και το 

δίκαιο επιβάλλονται από αυτόν. Και προφανώς δεν μπορούμε να ορίσουμε το έργο 

του ως απλή συνύφανση των ήδη υπαρχόντων μέσα στην πόλη στοιχείων. Έτσι όταν 

αναδύεται ο βασιλικός ανήρ, η ισχύουσα νομοθεσία, η υπάρχουσα θέσμιση της 

κοινωνίας καταρρέει. Με την παρουσία του και μόνο δημιουργεί tabula rasa, ένα 

 
15 Ό.π.  
16 Στον Γοργία απορρίπτει στους πολιτικούς της αθηναϊκής δημοκρατίας: Μιλτιάδη, 

Θεμιστοκλή, Κίμωνα, Περικλή. 
17ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,( 2001), σ. 20-21 και σ.88. 
18ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,(2001),σ.89.Βλ. και ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, (2003),σσ. 471-472.  
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είδος θεσμικού και πολιτικού σεισμού. Όλο το οικοδόμημα καταρρέει, έτσι ώστε να 

χρειάζεται να επανοικοδομήσει την πόλη, να την επαναθεσμίσει ριζικά. Συνεπώς δεν 

τίθεται θέμα ύφανσης, αλλά σύστασης εκ νέου. 

    Κάτι άλλο στο οποίο ασκείται κριτική είναι το θέμα του νόμου και κυρίως η ιδέα 

ότι ο νόμος αναφέρεται πάντα και αποκλειστικά στο καθολικό, ενώ στην 

πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με το επιμέρους. Ο Πλάτων θεωρεί – όπως 

αναφέρθηκε – ότι αν ο βασιλικός ανήρ είναι παρών, ο νόμος εξαφανίζεται και 

αντικαθίσταται από τη θέλησή του. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στην 

υπαρκτή πραγματικότητα των πόλεων, γιατί δεν υπάρχει βασιλικός ανήρ, αλλά ακόμα 

κι αν υπήρχε, οι συμπολίτες του δεν θα τον αναγνώριζαν. Κατά συνέπεια χρειάζεται 

μια επανεξέταση του προβλήματος που θα μας επιτρέψει να ανακαλύψουμε την 

εξουσία του νόμου ως ελάσσονος κακού. Η πόλη που διοικείται από νόμους, έρχεται 

επομένως δεύτερη στην κλίμακα των αξιών, προηγείται όμως όλων των άλλων 

πόλεων, όπου δεν κυριαρχεί ο νόμος. 

    Ως πάτρια εννοούνται οι πατροπαράδοτοι νόμοι. Ο Καστοριάδης σχολιάζει 

σχετικά: “Στον 4ο και προς το τέλος του 5ου αιώνα, αντίθετα με ό,τι μπορούσε να 

πιστέψει κανείς, τα πάτρια στην Αθήνα είναι η Δημοκρατία. Η εξουσία πριν τον 

Κλεισθένη και μάλιστα πριν τον Σόλωνα δεν είναι αριστοκρατική. Ο δήμος, όταν 

στασιάζει εναντίον του ολιγαρχικού καθεστώτος το 411 π.Χ. ή και αργότερα εναντίον 

των Τριάκοντα τυράννων, επαναφέρει την πάτριον πολιτεία, το πολίτευμα των 

πατέρων μας, δηλαδή τη δημοκρατία. Ο Πλάτων έχει απόλυτο δίκιο όταν επιτίθεται 

εναντίον της ιδέας ότι το πολίτευμα των πατέρων μας είναι απαραβίαστο επειδή είναι 

το πολίτευμα των πατέρων μας. Απλώς με το “πολίτευμα των πατέρων μας” εννοεί τη 

δημοκρατία. Επομένως βλέπουμε πόσο ο Πλάτων είναι ριζοσπαστικός και καθόλου 

συντηρητικός[…]19,σύμφωνα με τα λεγόμενα του Καστοριάδη. Όχι μόνο διότι τα 

πάτρια είναι η δημοκρατία, αλλά επίσης διότι δε θέλει καθόλου να παλινορθώσει 

στην Αθήνα ένα δημοκρατικό πολίτευμα […]. Δε θέλει να επαναφέρει την 

παρωχημένη εποχή, έστω και μόνο επειδή γνωρίζει ότι αυτή η παρωχημένη εποχή 

περιελάμβανε τα σπέρματα της ίδιας της καταστροφής. Αυτό είναι το δίδαγμα του 

αποσπάσματος της Πολιτείας, που περιγράφει τη διαδοχή των πολιτευμάτων”20. 

    Στον αντίποδα της πλατωνικής σκέψης βρίσκεται για τον Καστοριάδη η έννοια της 

αυτονομίας και της διαρκούς αυτοθέσμισης. Κάθε νομοθεσία οφείλει να 

μεταβάλλεται. Το υποκείμενο αυτής της αυτοθέσμισης πρέπει να είναι το σύνολο των 

πολιτών, πρέπει να είναι ο ίδιος ο δήμος21. Επιπλέον, η πολιτική είναι για τον 

σύγχρονο στοχαστή η συνειδητή, έλλογη συλλογική δραστηριότητα κατά την οποία 

τίθεται υπό αμφισβήτηση η συνολική ή μερική θέσμιση της κοινωνίας22. Δια της 

πολιτικής, υπ’ αυτήν την έννοια, ο άνθρωπος αμφισβητεί, και ενδεχομένως 

 
19 ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,(2001),σσ. 257-258.. 
20 ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,(2001),σ.258. 
21 ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,(2001,)σ.297. 
22ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, (2003),  σ. 478. 
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μετασχηματίζει, τον τρόπο του είναι του και το είναι του ως κοινωνικού ανθρώπου23. 

Το αντικείμενο της πολιτικής είναι η ελευθερία, η ατομική και συλλογική αυτονομία. 

    Ο μετασχηματισμός των θεσμών οδηγεί προς τη δημοκρατία, η οποία είναι το 

πολίτευμα της ρητής και διαυγασμένης συλλογικής αυτοθέσμισης24.Δημοκρατία 

σημαίνει κράτος του δήμου, πραγματική κυριαρχία του δήμου, σημαίνει την άμεση 

συμμετοχή των ανθρώπων στην εξουσία, τη συμμετοχή στη συζήτηση και τη λήψη 

των αποφάσεων, γεγονός που αποκλείει τη μεταβίβαση εξουσιών σε 

αντιπροσώπους25. 

    Η αντίληψη αλλά και η πρακτική αυτή βρίσκεται στην αρχαία δημοκρατία, της 

οποίας τα χαρακτηριστικά συνοψίζονται στα εξής: ο δήμος είναι η κύρια πηγή όλων 

των εξουσιών με συνέπεια την άμεση συμμετοχή όλων των πολιτών σ’ όλες τις 

μορφές εξουσίας (κυβερνητική, νομοθετική, δικαστική, εκτελεστική).26 Δεν είναι 

τυχαίο που οι αθηναϊκοί νόμοι αρχίζουν με τη φράση: “έδοξε τη βουλή και έδοξε τω 

δήμω”27. Επιπλέον, βασικές αρχές της αρχαίας δημοκρατικής πραγματικότητας είναι 

η ισονομία, η ισηγορία, η ισοψηφία και η παρρησία. Κάθε πολίτης γίνεται εκ 

περιτροπής άρχων και αρχόμενος (εν μέρει άρχειν και άρχεσθαι κατά τον 

Αριστοτέλη)28. Όλοι οι άρχοντες υφίστανται διαρκώς έλεγχο (δοκιμασία, ευθύναι), 

λογοδοτούν για τις πράξεις τους, είναι ανακλητοί και η θητεία τους ετήσια. Τέλος, 

δεν υπάρχουν οι ειδικοί της πολιτικής, οι επιστήμονες του Πλάτωνος, αλλά όλες οι 

γνώμες μετρούν εξίσου29.  

   Ο Καστοριάδης επισημαίνει στον Πολιτικό την απέχθεια του Πλάτωνος για την 

αθηναϊκή δημοκρατία30, την οποία όχι μόνο απορρίπτει αλλά και ειρωνεύεται. Βέβαια 

θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αποστροφή του Πλάτωνος για τη δημοκρατία 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο δάσκαλός του ο Σωκράτης, καταδικάστηκε σε θάνατο  

για ασέβεια προς τους θεούς και διαφθορά των νέων από το δημοκρατικό πολίτευμα. 

Επίσης, όταν ο Πλάτων προβάλλει στην Πολιτεία του τον φιλόσοφο βασιλιά ως 

αρμόδιο να κυβερνήσει, εννοεί ότι πρέπει να άρχουν οι άριστοι στο πνεύμα. Ωστόσο 

η βασική κριτική του Καστοριάδη στον Πλάτωνα στηρίζεται στο επιχείρημα ότι 

κατέστρεψε τη δυνατότητα του δήμου να αυτοκυβερνηθεί και παρουσίασε τη 

δημοκρατία ως το πολίτευμα του αμόρφωτου όχλου31.  

 

Επίλογος 

Ο Καστοριάδης θεωρεί ότι ο Πολιτικός του Πλάτωνος είναι ένας διάλογος στον οποίο 

μπορεί να ασκηθεί κριτική – πράγμα που κάνει αφειδώς. Ωστόσο θεωρεί ότι 

 
23 ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,(1997),σ.120.  
24 ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,(1997),σ.62.Βλ.και ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,(2003),σ.479. 
25 ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,(1995),σ.190.Βλ.και ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,(2003), σ. 479. 
26 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,(2018),σ.166. 
27 ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,(1999),σ.29. 
28 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Ζ1, 1317b 2-3. 
29 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,(2003), σ. 480. 
30 Ό.π.,σ.475. 
31 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,(2003), σ. 476. 
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πρόκειται για ένα από τα πιο γνήσια δείγματα μιας μεγάλης, σημαντικής και 

αυθεντικής σκέψης, όταν λειτουργεί χωρίς να σκοτίζεται για τους κριτικούς, τους 

εξεταστές, τους τυπολάτρες ή τους Γάλλους ακαδημαϊκούς …Λειτουργεί κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, εκτρέπεται και μετά επανέρχεται στο μέτρο του δυνατού32. Μάλιστα ο 

σύγχρονος στοχαστής προτείνει να θυμηθούμε μια φράση του Gide σχετικά με τη 

διαφορά ανάμεσα στο ταλέντο και τη μεγαλοφυΐα: ο ταλαντούχος κάνει ό,τι θέλει και 

ο μεγαλοφυής κάνει ό,τι μπορεί33. Και ο Καστοριάδης θεωρεί ότι ο Πλάτων κάνει ό,τι 

μπορεί! Συνεπώς ο σύγχρονος στοχαστής, παρά την κριτική που ασκεί, θαύμαζε τον  

αρχαίο φιλόσοφο. Άλλωστε ως γνωστόν και ο Αριστοτέλης ασκούσε κριτική στις 

απόψεις του Πλάτωνος, γεγονός που επιβεβαιώνει το συμπέρασμα ότι η κριτική, 

όπως και η αμφισβήτηση, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της φιλοσοφίας.  
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