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Γράμμα από τον Διευθυντή της Σχολής 

 

Πλάτωνος Πολιτεία και Βουλευτές 

Ιδού πενταετές πεδίον δόξης λαμπρόν, νεοεκλεγέντες και νεοεκλεγείσες βουλευτές, 

ώστε να αποκαταστήσετε το όνομα του βουλευτή, το οποίο καταρρακώθηκε την 

περασμένη πενταετία. 

Από αρχαιοτάτων χρόνων η διαφθορά των πολιτικών απασχολούσε την κοινωνία.      

Γι’ αυτό τον λόγο ο Πλάτωνας έχει επικεντρωθεί στην πολιτική ηθική με το βιβλίο του 

«Πλάτωνος Πολιτεία». Το βιβλίο αυτό ανήκει στη δεύτερη περίοδο της δημιουργίας 

του Πλάτωνα, η οποία ορίζεται ως θεωρία των ιδεών. 

Μέσα από το βιβλίο αυτό ο πολιτικός θα διδαχθεί να μην αντιποιείται την εξουσία, να 

αποδίδει τον προσήκοντα σεβασμό προς την πατρίδα του (this is Cyprus), να αποφεύγει 

τον νεποτισμό, να είναι άμωμος, άσπιλος και αγνός. Επιπλέον, ο πολιτικός θα 

διαπλαστεί, ώστε οι αρετές του ατόμου να μετασχηματιστούν σε κοινωνικές, να ξεφύγει 

από το ατομικό και να εναρμονιστεί με το γενικό. Θα εμπεδώσει το περί δικαίου 

αίσθημα, θα αντιληφθεί την αξία της ηθικής στην πολιτική που θα τον δικαιώσει 

μακροπρόθεσμα. Η ηθική θα του προσδώσει υστεροφημία που θα κάνει τα παιδιά και 

τα εγγόνια του περήφανα. Αναλογιστείτε λοιπόν την επαίσχυντη κληρονομιά που έχουν 

αφήσει στα παιδιά και τα εγγόνια τους οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν υποπέσει σε 

ανήθικες ενέργειες και πράξεις και έχουν καταλήξει στη φυλακή.  

Κάποιος όμως μπορεί να ρωτήσει με σκωπτικό ύφος: αν οι βουλευτές μας μελετήσουν 

την Πλάτωνος Πολιτεία, θα μετατραπούμε σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο χωρίς 

διαφθορά; Η απάντηση είναι ότι η άγνοιά τους περί έντιμου πολιτικού βίου, πιθανόν να 

τους οδηγήσει στη διαφθορά! Συνεπώς, είναι προτιμότερο να γνωρίζουν περί έντιμου 

πολιτικού βίου παρά να μην γνωρίζουν. 

Στο παρόν άρθρο παρατίθεται η ακόλουθη εισήγηση προς τους νεοεκλεγέντες και τις 

νεοεκλεγείσες βουλευτές μας: πριν περάσουν το κατώφλι της Βουλής, να 

παρακαθίσουν σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχουν μελετήσει την Πλάτωνος 

Πολιτεία. Τους προκαλώ να το εφαρμόσουν και μάλιστα χωρίς θεσμοθέτηση, αλλά 

δεοντολογικά.  

Λουκάς Παπαντωνίου 
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