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Το Κοινωνικό παιχνίδι 7 Σοφοί: ενεργειακοί δίαυλοι και 

βέλτιστη ροή, γιατί η ανθρωποενέργεια είναι πιο σημαντική 

από το πετρέλαιο και από το χρυσό 

 

 

 

 



 

ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 

 

 

 

Πολιτεύματα ορθά: Αυτά που 

εξυπηρετούν το κοινό καλό. 

 

Παρεκβάσεις πολιτευμάτων: Αυτά 

που εξυπηρετούν τα συμφέροντα 

των κυβερνόντων  

(προσώπων ή ομάδων) 
 

 

 



Η δομή είναι φαινόμενο που απαντά σε όλο το ζωικό βασίλειο 

 



ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 

πολίτευμα δ’ ἐστὶ τὸ κύριον τῶν πόλεων, ἀνάγκη δ’ εἶναι κύριον 

ἢ ἕνα ἢ ὀλίγους ἢ τοὺς πολλούς, ὅταν μὲν ὁ εἷς ἢ οἱ ὀλίγοι ἢ οἱ 

πολλοὶ πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον ἄρχωσι, ταύτας μὲν ὀρθὰς 

ἀναγκαῖον εἶναι τὰς πολιτείας, τὰς δὲ πρὸς τὸ ἴδιον ἢ τοῦ ἑνὸς ἢ 

τῶν ὀλίγων ἢ τοῦ πλήθους παρεκβάσεις.  

 

«Πολίτευμα είναι αυτό σύμφωνα με το οποίο ασκείται εξουσία στην 

πόλη. Αναγκαστικά η εξουσία ασκείται ή από έναν ή από λίγους ή 

από τους πολλούς. Όταν είτε ο ένας, είτε οι λίγοι είτε οι πολλοί 

ασκούν την εξουσία με γνώμονα το κοινό συμφέρον, αυτές είναι οι 

ορθές πολιτείες, ενώ όταν είτε ο ένας είτε οι λίγοι είτε οι πολλοί 

ασκούν την εξουσία με γνώμονα το προσωπικό τους συμφέρον, 

αυτά τα πολιτεύματα είναι σίγουρα παρεκβάσεις.» (Αριστοτέλης, 

Πολιτικά 1279a.25-31) 

 



Υπάρχουν και χειρότερα εκλογικά συστήματα… 

 (από τον Αστερίξ στην Κορσική) 

 

    
 

 

[επίσης υπάρχουν και καθόλου εκλογικά συστήματα…] 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (καλός, βελτίων, βέλτιστος) 

Για να μιλήσουμε για βελτίωση, να την επιδιώξουμε και να την 

επιτύχουμε είναι απαραίτητο να δεχτούμε πως αυτό που έχουμε 

είναι ήδη έστω λίγο καλό. 

 

ΑΛΛΑΓΗ = τροποποίηση χωρίς να εξετάζουμε τι είναι καλό και 

τι δεν είναι, τι αποτελεί αίτιο και τι είναι συγκυριακό [γκρεμίζω 

αυθαίρετα], άρα η αλλαγή μπορεί να είναι και προς το καλύτερο 

και προς το χειρότερο. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ = δεχόμαστε ότι κάτι είναι ήδη καλό από κάποιες 

απόψεις και τροποποιούμε επιλεκτικά απομακρύνοντας τους 

παράγοντες προβλημάτων και ενισχύοντας τα θετικά του 

συστήματος με υπευθυνότητα, σταθμίζοντας το κόστος και το 

όφελος κάθε κίνησης. 



 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(θέληση, χρόνος, χρήμα, προσπάθεια, ελπίδα) 



 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(θέληση, χρόνος, χρήμα, προσπάθεια, ελπίδα) 
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Ο στραγγαλισμός 

των ενεργειακών 

διαύλων 



 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Η δυσκολία επικοινωνίας λόγω προσχηματισμένων 

εντυπώσεων, βεβαιοτήτων και φόβων είναι ίσως και το μισό 

μέρος του προβλήματος. 

 

«[…] τα σκάφη μας μήτε που συναντιούνται, θα ‘λεγες, για τη 

χαρά έστω να σφυρίξει το ένα για να χαιρετίσει το άλλο.» 

(Οδυσσέας Ελύτης, Τα δημόσια και τα ιδιωτικά, Γ’ έκδοση. 

Ίκαρος. 1991, σ. 42) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(θέληση, χρόνος, 

χρήμα, προσπάθεια, 

ελπίδα) 

 
 

Βέλτιστη 

ενεργειακή ροή 
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 Είναι άρα χρήσιμη η ετερογένεια των στόχων που μπορεί να 

έχει κάθε μικρότερη ομάδα. 

 

 Οι μικρότεροι, επιμερισμένοι και όχι επικαλυπτόμενοι στόχοι 

μπορεί να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας. 

 

 Μια αποτυχημένη προσπάθεια [αν και καμία προσπάθεια 

δεν είναι αποτυχημένη, η ίδια η έννοια της προσπάθειας 

είναι επιτυχία και νίκη πάνω στην απραξία και την 

εγκατάλειψη] μπορεί να βοηθήσει κάποιους άλλους να 

επιτύχουν ή να τα πάνε καλύτερα. 

 

 



 Οι μικρότεροι στόχοι αυξάνουν την ελευθερία των 

συμμετεχόντων και την διοχέτευση της δημιουργικότητας. 

 Οι μικρότερες δομημένες ομάδες θα έχουν να παρουσιάσουν 

έργο σε κάποια χρόνια, θα έχουν εμπειρία. 

 Το έργο μπορεί να είναι εθελοντικής προσφοράς ή και 

επιχειρηματικό έργο [κάποιο εγχείρημα προσοδοφόρο στο 

οποίο μπορούν οι συμμετέχοντες να είναι μέτοχοι με 

κάποιον τρόπο που θα τους φανεί δίκαιος]. 

 Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι δεν θα αποκλειστεί κανείς, 

δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης και μη περιφρόνησης της 

διάθεσης για δράση. 

 Και φυσικά δεν ξεχνάμε πως το ad multitudinem είναι άκυρο 

επιχείρημα (το ότι κάτι το υποστηρίζουν πολλοί δεν σημαίνει 

ότι είναι σωστό ή βέλτιστο και όλα τα άλλα άχρηστα). 



 

 

 

 

 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 7 ΣΟΦΟΙ 

 

 

 

 

 



 ΟΙ 7 ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

 

ΘΑΛΗΣ 

Κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν τὴν μήτε 

πλουσίους ἄγαν μήτε πένητας ἔχουσαν πολίτας. 

Αρίστη είναι η Δημοκρατία εκείνη η οποία δεν έχει, 

ούτε υπερβολικά πλουσίους ούτε υπερβολικά 

φτωχούς πολίτες. 

 

ΣΟΛΩΝ 

«έλεγε ότι θα είναι πολύ καλός  ηγέτης όποιος κάνει 

δημοκρατία από μοναρχία προς όφελος των πολιτών» 

(Αποφθέγματα  2.60.1-3) 



 

ΒΙΑΣ 

Ἐποίησε δὲ περὶ Ἰωνίας, τίνα μάλιστα ἂν τρόπον 

εὐδαιμονοίη, εἰς ἔπη δισχίλια. Έγραψε ποίημα για 

την Ιωνία, με ποιόν τρόπο μπορεί να ευτυχήσει όσο 

γίνεται περισσότερο, 2000 στίχους. (Διογένης 

Λαέρτιος 1.85.10-11) 

 

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ 

Μελέτη τὸ πάν. Να ερευνάς το καθετί. 



 

ΠΙΤΤΑΚΟΣ 

Μηδέν άγαν.  

Τίποτε να μην κάνει κανείς με υπερβολή. 

(Αποφθέγματα 12.1.5) 

 

ΧΙΛΩΝ 

ἐπὶ τὰ δεῖπνα τῶν φίλων βραδέως πορεύου, ἐπὶ 

τὰς ἀτυχίας ταχέως.  

Στα φαγοπότια των φιλων να πηγαίνεις με 

βραδύτητα, στη δυστυχία τους να πηγαίνεις με 

ταχύτητα. 



 

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 

Εὐπορούντα μὴ ὑπερήφανον εἶναι, ἀπορούντα μὴ 

ταπεινοῦσθαι.  

Όταν είσαι πλούσιος να μην είσαι υπερήφανος, όταν 

είσαι φτωχός να μην ταπεινώνεσαι. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(θέληση, χρόνος, 

χρήμα, προσπάθεια, 

ελπίδα) 

 
 



 Αξιολόγηση του έργου σε διάστημα 2ετίας με παραμέτρους 

τις αρετές των Στωικών. 

 

         Ομάδα Θαλής Πιττακός Βίας Κλεόβουλος Σόλων Περίανδρος Χείλων 

Φρόνηση        

Ανδρεία                              

Μεγαλοψυχία        

Εγκράτεια        

Καρτερία                              

Αγχίνοια                     

Ευβουλία        

 



 

 

 

 

Δικαιοσύνη κατά την Πολιτεία ( IV 433a) είναι  

ἕκαστον τὰ ἑαυτοῦ πράττειν (suum quique) 

η δικαιοσύνη άρα είναι το ίδιο το παιχνίδι, η εκπλήρωση του 

ρόλου που κάθε ομάδα και κάθε μέλος εντός αυτής θα θελήσει 

να αναλάβει 

 

 

 



 Το σκεπτικό της πρότασης αυτής είναι η 

διοχέτευση/απορρόφηση της κοινωνικής ενέργειας και ο 

προσανατολισμός προς διάφορα εγχειρήματα, που μπορεί 

να είναι κοινωφελή-εθελοντικά ή και επικερδή. 

 

 Η εύρεση χρηματοδότησης, όταν χρειάζεται, είναι μέρος του 

έργου. 

 

 Είναι σημαντικό να υπάρχει πάντα συναίσθηση της 

πρόθεσης σε κάθε έργο που προφανώς είναι το όφελος, 

ευρύτερο ή ομαδικό και όχι απλά να εκνευρίσουμε τους 

άλλους ακόμη και αν τους θεωρούμε ένοχους ή επιβλαβείς. 

 

 


