
                              Η ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΙΩΝ 
 
                                                                    Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
                                 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ 
 
     Θεωρούµε ότι µία γυναίκα είναι όµορφη και την θέλουν πολλοί άνδρες. Η θέληση 
αυτή των ανδρών, σχηµατίζει µία αξία, την οµορφιά. Όµως πέρα από αυτό που 
αναφέρθηκε , υπάρχει αυτό που πρέπει να  θέλουµε. 
     Η επιταγή της αρµονικής συµβίωσης των ανθρώπων, σχηµατίζει κανόνες 
συµπεριφοράς και οι ιδανικοί κανόνες, πρέπει να είναι αξίες. Αξία είναι ο σεβασµός 
στον πλησίον, ο αλτρουϊσµός (παράκαµψη του ατοµικού συµφέροντος υπέρ των 
άλλων), η ∆ηµοκρατία, η αξιοκρατία, η αχρήµατη κοινωνία, κλπ. Πέρα όµως από τις 
κοινωνικές αξίες, υπάρχουν οι πνευµατικές αξίες, όπως η όρεξη του ειδέναι (γνώσης) 
ή η αγάπη στην ηθική τελείωση, αλλά και την πνευµατική. 
     Άριστος λοιπόν είναι αυτός που έχει κοινωνικές αξίες και ίσως και πνευµατικές 
αξίες, που βάζουν µπροστά  το «πρέπει» της αρµονικής συµβίωσης και της 
πνευµατικής τελείωσης. «Αναβαίνετε, αναβαίνετε, αναβάσεις συνεχώς», θα πει 
κάποιος άγιος. 
 
                               «ΠΡΕΠΕΙ» , ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
 
     Ζώντας µέσα σε µία κοινωνία, το «πρέπει» είναι αναγκαίο, είναι αυτό που πρέπει. 
∆ηµιουργεί κανόνες συµπεριφοράς, δηµιουργεί τρόπο σκέψης και διαγωγής, 
δηµιουργεί τις φάσεις του ειδέναι, της πνευµατικής δηµιουργίας. «Πρέπει» σηµαίνει 
ότι ζω δίπλα σε άλλους και στόχος είναι να ζω καλύτερα δίπλα στους άλλους, 
συνεργαζόµενος αρµονικά µε αυτούς και να βελτιώνω την πνευµατική µου υπόσταση 
και το πνευµατικό επίπεδο της κοινωνίας. «Πρέπει» σηµαίνει αυτοέλεγχο, σηµαίνει 
αυτοπειθαρχία, δηλαδή σηµαίνει την επιβολή του  πρέπει στην συµπεριφορά και την 
διαγωγή. «Πρέπει» σηµαίνει ηθική, σηµαίνει ιδανική κοινωνία. 
 
                                       ΑΥΤΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ    
 
     Η επιβολή η ανήθικη του κοινωνικού εταίρου, του συνανθρώπου, αυτό δεν πρέπει. 
∆εν πρέπουν κοινωνίες, όπου µία οµάδα θέσπισε κανόνες και νόµους και 
δηµιουργείται εκµετάλλευση. ∆εν πρέπει µία κοινωνία που καθηλώνει τµήµατα του 
πληθυσµού της µακριά από την γνώση. ∆εν πρέπει οι ικανότεροι να θεωρούν 
υπανθρώπους τους κατώτερους. Πρέπει οι ικανοί, να ψάχνουν να βρουν τον τρόπο 
ανέλιξης των κατωτέρων. 
 
                               Η ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΙΩΝ 
 
     Με τα µέτρα και τα σταθµά που βάλαµε, δεν σηµαίνει ότι ο πονηρός είναι ο άξιος, 
αλλά άξιος είναι αυτός που έχει αξίες, έχει κοινωνικό και πνευµατικό «πρέπει». Η 
δηµοκρατία που είναι εγκατεστηµένη στις «πολιτισµένες» κοινωνίες, είναι 
καθεστώτα που αναδεικνύουν αυτούς που συµβιβάζονται, αναδεικνύοπυν αυτούς που 
παραχωρούν τις αξίες, των πονηρών που κάνουν κλίκες σε κόµµατα για να 
αναδειχτούν. Και οι άξιοι, φεύγουν από τα κόµµατα, επειδή δεν αντέχουν τον οχετό. 
Τα  κόµµατα αναδεικνύουν τους µέτριους και πολλές φορές ανήθικους. 



     Οι µέτριοι σαν υποψήφιοι εκλογής, τυχαίνουν υποστήριξης, γιατί οι µέτριοι που 
είναι πολλοί τους ψηφίζουν. Οι άριστοι παραγκωνίζονται και γεννάται η 
αναγκαιότητα δηµιουργίας πολιτικού σχηµατισµού των ικανών, των αξίων, των 
ηθικών. Όσοι είναι άξιοι µέσα στα κόµµατα, χάνονται και αλλοτριώνονται  από τον 
περίγυρο. Οι άξιοι µεταξύ των αξίων, µεταξύ των επιλέκτων, της οµάδας Έψιλον που 
πρέπει να δηµιουργηθεί, θα κυβερνούν µε αξίες. 
     Προτείνουµε την αχρήµατη κοινωνία, µε εθελοντική εργασία. Αχρήµατη κοινωνία 
σηµαίνει τέλος στον χρηµατισµό και την διαφθορά, απελευθέρωση πολλών 
εργατικών χειρών για χρήσιµη εργασία. Η τεχνολογία µε τα ροµποτ θα µειώσουν 
επιπλέον τις ώρες εργασίας και µόνο τότε θα µειωθεί ο χρόνος εργασίας. 


