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Καηά θάπνην ηξόπν, ε ζπδήηεζε αξρίδεη από πνιύ παιηά κε ην έξγν ηνπ Πιάησλα γηα 

ηελ Πολιτεία.
1
 Έρεη επίζεο ηνληζηεί όηη όιε ε ζύγρξνλε ζπδήηεζε ζα κπνξνύζε λα 

είλαη κηα ζεηξά «ππνζεκεηώζεσλ» ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ.
2
 Ο Πιάησλ ζεσξνύζε όηη ηελ 

θπβεξλεηηθή εμνπζία ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο ζα έπξεπε λα ηελ αζθνύλ νη θηιόζνθνη-

βαζηιηάδεο. Σην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θηινζόθσλ-βαζηιέσλ ν 

Πιάησλ πεξηιάκβαλε ηα Μαζεκαηηθά, γηαηί πίζηεπε όηη ππήξραλ πξαγκαηηθέο δνκέο 

θαη θύζεηο πξαγκάησλ πνπ απνθαινύζε ηδαληθέο «κνξθέο» ησλ ζρεκάησλ 

(γεσκεηξηθέο κνξθέο) θαη θπζηθώλ αληηθεηκέλσλ θαζώο θαη κνξθέο εζηθώλ ελλνηώλ 

(θνπξάγην, πίζηε, δηθαηνζύλε). Μόλν δηαλνεηηθή ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ζύιιεςε 

ησλ κνξθώλ θαη δελ κπνξνύζαλ λα πξνζιεθζνύλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. Μπνξνύκε 

λα ηζρπξηζηνύκε όηη ε Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα ήηαλ ε πξώηε ζεσξία πεξί 

ηερλνθξαηίαο πνπ ηελ νξίδεη νπζηαζηηθά σο θπβέξλεζε κηαο ειίη εθπαηδεπκέλεο κε 

ηελ πςειόηεξε κνξθή ζπιινγηζηηθήο. Δλδηαθεξόκελνο γηα ηηο κνξθέο ηεο 

δηθαηνζύλεο θαη ησλ ππόινηπσλ εζηθώλ ελλνηώλ, ζεσξνύζε όηη ηα Μαζεκαηηθά ήηαλ 

ε αθξηβέζηεξε δηαλνεηηθή (intellectual) γλώζε ησλ κνξθώλ (ησλ αξηζκώλ θαη ηεο 

γεσκεηξίαο). Δπίζεο ηα Μαζεκαηηθά απνηεινύλ απζηεξό ηξόπν ζπιινγηζκνύ από 

θαζνξηζκέλεο ππνζέζεηο θαη παξακέλνπλ ην πξόηππν ηεο ηέιεηαο νξζνινγηθόηεηαο 

γηα πνιινύο θηιόζνθνπο (π.ρ. Δπθιείδεο). Ωζηόζν, γηα ηνλ Πιάησλα ηα Μαζεκαηηθά 

είλαη κόλν πξνθαηαξθηηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ ελαζρόιεζε κε ηηο 

θηινζνθηθέο ζπνπδέο. 

 

Ο Άγγινο θηιόζνθνο –θαη ζεσξνύκελνο από αξθεηνύο ζπγγξαθέαο θαη ησλ έξγσλ 

ηνπ Shakespeare- Francis Bacon ζπλέβαιε ηε ζεηξά ηνπ ζηε ζεσξία ηεο ηερλνθξαηίαο 

θαη ηελ αλάδεημε ηεο επηζηήκεο ζε ιόγν εμνπζίαο κε ηελ πεξηγξαθή κηαο νπηνπηθήο 

θνηλσλίαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θπξηαξρνύλ νη νξζνινγηθά ζθεπηόκελνη 

επηζηήκνλεο ζηνλ Οίθν ηνπ Solomon κε ην ζύλζεκα «ε γλώζε είλαη δύλακε».
3
 Σηε 

Νέα Αηιαληίδα ε πνιηηηθή αληηθαζίζηαηαη από ηελ επηζηεκνληθή δηαρείξηζε θαη κε 

ππαξρνύζεο ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη «γηα ην θαιό ηνπ 

ζπλόινπ» από ηνπο επηζηήκνλεο, πνπ ππνηίζεηαη όηη απηνί θαη κόλν γλσξίδνπλ ηα 

κπζηηθά ηεο θύζεο. Ο επηζηήκνλαο ηεο Νέαο Αηιαληίδαο ήηαλ θάηη ζαλ ηνλ 

«Νενπιαησληθό Μάγν», ν νπνίνο επηδίσθε λα απνθηήζεη έιεγρν θαη εμνπζία πάλσ 

ζηε θύζε.
4
Με ην έξγν ηνπ απηό ν F. Bacon πξνεμόθιεζε ηελ έκθαζε ζηελ επηζηήκε 

θαη ηελ ηερλνινγία πνπ δόζεθε ζηα θαηνπηλά έξγα νπηνπηθώλ ζπγγξαθέσλ θαζώο θαη 

ηε ζπδήηεζε πνπ ζα γηλόηαλ ζηνλ 20ό αηώλα θαη πνπ ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο γηα 

ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο απμαλόκελεο εμάξηεζεο από ηελ ηερλνινγία.
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Πεξίπνπ δύν αηώλεο αξγόηεξα, ην λήκα ζα έπηαλε ν Claude Henri de Rouvroy, 

δνύθαο ηνπ Saint-Simon, πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία κε ην όλνκα Σελ Σηκόλ θαη 

ζεσξείηαη σο ν παηέξαο ηνπ γαιιηθνύ ζνζηαιηζκνύ. Ο Σελ Σηκόλ νξακαηίζηεθε έλα 

λέν ηύπν θνηλσλίαο πνπ απνηεινύζε νπζηαζηηθά πξνζαξκνγή θαη πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ηεο Νέαο Αηιαληίδαο ζην πιαίζην ηνπ ελζνπζηαζκνύ πνπ πξνθάιεζε ην 

θηινζνθηθό θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνύ κε ηελ επηζηεκνληθή νξζνινγηθόηεηα. Βαζηθό 

ζηνηρείν ηνπ νξάκαηόο ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ζα 

θπβεξλνύζε κηα άξρνπζα ειίη απνηεινύκελε από ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο 

βηνκήραλνπο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο. Η πλεπκαηηθή εμνπζία ζα αλήθε ζηνπο 

θαιιηηέρλεο, ε θνζκηθή-πιηθή εμνπζία ζηνπο βηνκήραλνπο θαη εμνπζία επηινγήο ησλ 

όζσλ ζα αζθνύζαλ ην ιεηηνύξγεκα ηνπ εγέηε ηεο αλζξσπόηεηαο ζα είραλ νη πάληεο. 

Η αληακνηβή πνπ ζα ειάκβαλαλ νη εγέηεο ζα ήηαλ ν ζεβαζκόο. Ο ιόγνο πνπ ν Σελ 

Σηκόλ πξνηηκνύζε ηελ εμνπζία κηαο «εθπαηδεπκέλεο ειίη» ήηαλ ε «ιεηηνπξγηθόηεηά» 

ηεο κηαο θαη ζεσξνύζε όηη επηζηήκνλεο, θαιιηηέρλεο θαη βηνκήραλνη ήηαλ ηα πιένλ 

ηθαλά θαη παξαγσγηθά κέιε ηεο θνηλσλίαο. Αλ εμέιηπε απηή ε «δηαθσηηζκέλε ειίη», 

ζύκθσλα κε ηνλ Σελ Σηκόλ, ζα κεηαηξεπόηαλ ε Γαιιία ζε έλα άςπρν ζώκα.
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Αληίζηξνθα αλ ράλνληαλ ηα βαζηθά κέιε ηεο αξηζηνθξαηίαο, ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

αλαπιεξσζνύλ από ηελ «δηαθσηηζκέλε ειίη». Τν δπζηύρεκα, θαηά ηνλ Σελ Σηκόλ, 

ήηαλ όηη απηή ε ειίη ππόθεηην ζηελ εμνπζία ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ κεραληζκνύ. 

Η ιύζε ήηαλ ε αλνηθνδόκεζε ηεο θνηλσλίαο ζηε βάζε ηνπ νξζνινγηζκνύ θαη ηεο 

επηζηήκεο. Η θηινζνθία ηνπ 19
νπ

 αηώλα ζεκείσλε ν Σελ Σηκόλ ήηαλ θξηηηθή θαη 

επαλαζηαηηθή ελώ ζηνλ 19
ν
 αηώλα ζα ήηαλ θαηλνηόκα, εθεπξεηηθή θαη δεκηνπξγηθή. 

Έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο νξάκαηνο ήηαλ ν παηέξαο ηνπ ζεηηθηζκνύ ζηελ 

θνηλσληνινγία, δειαδή ν Αύγνπζηνο Κνλη. Άζθεζε θξηηηθή ζηελ θξηηηθή όζσλ 

κηινύζαλ γηα «επηζηεκνληθό δεζπνηηζκό» ιέγνληαο όηη «ν θόβνο ελόο δεζπνηηζκνύ 

ζεκειησκέλνπ ζηελ επηζηήκε απνηειεί γεινία θαληαζίσζε, επεηδή ε πίζηε ησλ 

πνιηηώλ ζηνπο λένπο επηζηεκνληθνύο εγέηεο ηνπο ζα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθνύ 

ραξαθηήξα από ηελ αλαηηηνιόγεηε ππνηαγή ζηνπο ηεξείο ηεο ζενινγηθήο θάζεο».
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