
Ο ΠΛΗΘΩΝ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

'Ο Πληθών ή Γεμιστός, γεννηθείς, πιθανώτατα, τφ 1335 έν Κωνσταν- 
τινουπόλει καί άποθανών ΰπερεκατοντοΰτης έν Σπάρτη τη 26η ’Ιουνίου 
1452, ΰπήρξεν ό τελευταίος των Ελλήνων φιλοσόφων, προ τής άπελευθερώ- 
σεως τοϋ Γένους.

Ό Πληθών είναι άξιος μεγίστης τιμής καί μελέτης όχι μόνον ως φιλό
σοφος καί θεόσοφος, άλλα καί ως εθνικός κήρυξ τής άναστάσεως τοΰ τότε 
παρακμάζοντος ’Έθνους καί ως ό μεγαλοφυέστατος τής εποχής εκείνης πολι
τικός καί νομοθέτης, προς δέ καί ως Κοινωνιολόγος.

Είναι δέ καί κοινωνιολόγος ό Πληθών, έφ’ όσον τό όλον έργον του, 
καί δη οΐ Νόμοι και τά υπομνήματα του, είναι κριτική καί συστηματική 
μελέτη τής τότε κοινωνίας, έν ή οΰτος έζησεν, ιδιαιτέρως δέ, διότι αί υπο
δείξεις αΰτοϋ προς βελτίωσιν καί σωτηρίαν τοΰ εις τό χείλος τής άβΰσσου 
τότε ευρισκομένου Βυζαντιακοϋ κράτους, ήσαν θεωρία σταθερά καί συστη
ματική κοινωνικής φιλοσοφίας, έξετάζουσα κοινωνικά φαινόμενα από τής 
άπόψεως τής Πολιτείας (τοΰ τελειοτέρου των κοινωνικών ιδρυμάτων), ως 
άλλοτε ταΰτα έξήτασεν ό πατήρ τής Κοινωνιολογίας, ό ’Αριστοτέλης, έν τοΐς 
ΓΙολιτικοΐς του.

Είναι δέ ή κοινωνική αυτή θεωρία τοΰ Πλήθωνος απόρροια ού μόνον 
μελέτης βαθυτάτης τοΰ ένδοξου έλληνικοΰ παρελθόντος, αλλά δεοντολογική 
κρίσις περί τοΰ πώς θά έδει, άνατρεπομένη, νά διαμορφωθή ή τότε Κοινω
νία, έν ή οΰτος έ'ζη.

’Αλλά τίνα τά αίτια, άφ’ ών άφωρμήθη εις τήν τοιαΰτην του σταυρο
φορίαν ό τά μάλα φιλόπατρις οΰτος άνήρ ;

"Ινα άντιληφθή τις τά αίτια τά ωθήσαντα τήν μεγάλην τοΰ φιλοσόφου 
ψυχήν εις τήν άπάρνησιν τών πατρίων καί τήν πρότασιν νέας πολιτικής κοι
νωνίας, ανάγκη δΓ έλαχίστων νά ύπομνήσωμεν τήν κατάστασιν τής τότε 
κοινωνίας.

*Ητο ή εποχή έκείνη, έποχή παρακμής τοΰ Βυζαντίου. Καθ’ όν χρόνον 
ή άλλη Ευρώπη ήρχισε πραγματοΰσα νέον ιστορικόν βίον, ή Ελληνική χερ
σόνησος, κατόπιν μακροτάτων καί σκληροτάτων αγώνων προς βαρβάρους 
λαούς από Βορρά, από ’Ανατολής καί από Νότου έξαντληθεϊσα, ήρχισε 
καταρρέουσα.

'Ο Ελληνικός πολιτισμός, ό λαμπρυνας τό Βυζάντιον περί τήν χιλιε
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τίαν, ό έξελληνίσας τό ’Ανατολικόν Ρωμαϊκόν Κράτος καί έξανθρωπίσας απο
λίτιστους καί βαρβάρους λαούς, ήδυνάτει πλέον νά έμφυσήση ζωήν ε’ις τήν 
λιποψυχούσαν Ελληνικήν Κοινωνίαν.

Εις μάτην από καιρού εις καιρόν λογάδες τού ’Έθνους καί τής Ελλη
νικής σοφίας μύσται, εντός τού θνήσκοντος κράτους καί έκτος αυτού, καί δή 
εις τήν άναγεννωμένην ’Ιταλίαν, τήν ουσίαν καί τό μυστικόν τού Ελληνικού 
πνεύματος άπεκάλυπτον, έδίδασκον καί συνεκίνουν.

Εις μάτην ή γοητεύουσα Ελληνική ’Ιδέα καί ή πίστις εις τήν αιω
νιότητα τής Φυλής έβαυκάλιζε τά έξοχα τής εποχής εκείνης πνεύματα τής 
Ελλάδος.

Ή άφύπνισις τού Γένους ήτο αδύνατος καί λόγφ τής κοινωνικής άπο- 
συνθέσεως, τής απιστίας καί τού φανατισμού καί τής άμαθείας τού πολυαρι- 
θμοτάτου κλήρου, άλλα καί λόγφ τής σατανικής πολιτικής τού κατακτητοΰ 
τότε τής Άδριανουπόλεως, τής νέας ταύτης πρωτευούσης των Τούρκων, τού 
Μουράτ, όστις, προστατεύων, δήθεν, τά γράμματα καί τάς τέχνας καί τάς 
έπιστήμας, συνήθροισε περί εαυτόν σοφούς άνδρας τού Βυζαντίου εΰρίσκον- 
τας ά'συλον έν τή Αυλή του, ϊνα μή οΰτοι αναζωπυρώσω σι τό ’Εθνικόν φρό
νημα τού Γένους.

Ού'τω καί ό πολύς ’Ιουδαίος πολύθεος σοφός Έλισσαΐος εις τήν Άδρια- 
νούπολιν κατέφυγε, τούτον δ’ εκεί έπ’ ολίγον ήκολούθησεν, ωθούμενος υπό 
τού σεβασμού καί τής έκτιμήσεως προς τον διδάσκαλόν του, καί 6 μαθητής 
αυτού Πληθών, έφ’ δν, ως θά ίδωμεν, τά μάλιστα ό ’Ιουδαίος οΰτος σοφός 
επέδρασε.

Μετά τον τραγικόν θάνατον τού διδασκάλου του, καέντος εις τήν πυράν 
διά τάς θρησκευτικός αυτού πεποιθήσεις, δ Πλήθων δεν έπέστρεψεν εις τήν 
θνήσκουσαν Κωνσταντινούπολή, αλλά μετέβη εις τήν ήσυχον καί ανθούσαν 
τότε πρωτεύουσαν τής Πελοποννήσου, τον Μυστράν, πλησίον τού δεσπότου 
αυτής Θεοδώρου Παλαιολόγου, ύφ’ ου καί διωρίσθη ανώτατος δικαστι
κός λειτουργός, ήτοι προστάτης των Νόμων, συγγραφών ταυτοχρόνως καί 
μυσταγωγών.

"Ενεκα τής μεγάλης προς αυτόν έκτιμήσεως τών μαθητών του, ή φήμη 
του ύπερέβη τά δρια τής Πελοποννήσου καί ή έν Βυζαντίφ αρχή, άνταμεί- 
βουσα αυτόν, κατέλεξε μεταξύ τών τότε έξ (6) λογιωτάτων τού Γένους άνδρών 
καί τον έκάλεσεν, ΐνα συνοδεύση τον αύτοκράτορα Ίωάννην Παλαιολόγον 
μεταβαίνοντα διά τήν έ'νωσιν τών ’Εκκλησιών.

Έν Σπάρτη ευρισκόμενος δ Πλήθων έπεχείρησε τήν ανατροπήν τής 
Κοινωνικής τότε τάξεως καί τήν εισαγωγήν νέας σωτηρίου διά τό απειλούμε
νου Κράτος ριζικής μεταρρυθμίσεως.

Παρατηρών δηλ. δ μεγαλόπνοης καί μεγαλοφυέστατος οΰτος άνήρ παρά 
μεν τοΐς μορφωμένοις τήν απιστίαν επικρατούσαν μάλλον ή τήν προς Θεόν 
ΕΠΕΓΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΓ' II
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πίστιν, παρά τώ λαώ δέ την δεισιδαιμονίαν θριαμβεύουσαν καί την αμά
θειαν καί τον φανατισμόν εις τον πολυαριθμότατον κλήρον καί των μονα
χών τά τάγματα, τών αναίσχυντων τούτων κηφήνων, ως τοΰτους ωνόμαζεν, 
έφιλοδόξησε νά ίδρυση νέαν τάξιν πραγμάτων καί νέαν Κοινωνίαν. Προς 
τοϋτο συνέταξε το μέν νόμους, ών σκοπός ήτο ή εκ βάθρων ανατροπή τοΰ 
δ'λου θρησκευτικού, ήθικοΰ καί πολίτικου βίου τών συγχρόνων του, τό δέ 
δύο υπομνήματα περί διοικήσεως καί όργανώσεως τής Πελοποννήσου προς 
τον δεσπότην Θεόδωρον Παλαιολόγον ΰποδεικνύων πώς ή αρετή θά επικρά
τηση διά τής νέας αύτοΰ κοινωνικής καί πολιτικής τάξεως.

'Ως εκ τής μελέτης τών νόμων καί τών υπομνημάτων τούτων δύναταί 
τις νά συναγάγη, ό Πλήθων, θεωρών αιτίαν τής χρεωκοπίας τής τότε τοΰ 
Βυζαντίου Κοινωνίας τήν αφθονίαν τών ταγμάτων τών αργόσχολων μονα
χών, έν άπογνώσει ευρισκόμενος, έστράφη κατά τοΰ Χριστιανισμού, Ίουλια- 
νός νεώτερος άναδειχθείς καί υμνητής καί λάτρης γενόμενος τής αρχαίας 
Ελληνικής αίγλης. Ένόμισεν δτι, αν άνίστα τούς θανόντας Θεούς, θά ήξιο- 
ποίει τον φθίνοντα οργανισμών τής Βυζαντινής πολιτείας καί Κοινωνίας καί 
διά τών νόμων του θά ήδύνατο νά δημιουργήση νέαν πολιτείαν καί νέαν 
Κοινωνίαν, Κοινωνίαν ενάρετον καί εύδαίμονα.

Τις ή Κοινωνία αυτή κατά τον Πλήγωνα ; Τήν πολιτείαν τοΰ Πλάτω
νος, οΰχί δέ τά Πολιτικά τοΰ Άριστοτέλους έ'χων ύπ’ όψιν καί εκτιμών, 
έμπνεόμενος δέ καί υπό τής Λυκουργείου νομοθεσίας τής Σπάρτης εις ήν έ'ζη, 
δεοντολογικώς, ως καί εκείνος, εισάγει σύστημα κοινωνικής καί πολιτικής 
μεταρρυθμίσεως, οΰτινος τά κύρια σημεία είναι :

1) Διά τής εισαγωγής νόμων αγαθών, κατά θειον δίκαιον τιθεμένων, 
έ'ργφ ή αρετή δύναται νά άσκήται καί ενάρετοι οί διοικούμενοι δύνανται νά 
άποβαίνωσι. Τοιοϋτοι νόμοι, κατά τον Πλήθωνα, είναι οί ορίζοντες ό'πως 
καί τά μέρη καί τό σύνολον τής Πολιτείας πράττωσι τά ίδια εαυτών έργα, 
ως καί οί κωλύοντες από τών ανάρμοστων πράξεων καί ανοικείων επιτηδευ
μάτων καί οί άπαγορεύοντες τήν μεταλλαγήν τοΰ επαγγέλματος.

2) Έκ τών ειδών τής Πολιτείας (τής Μοναρχίας, τής ’Ολιγαρχίας καί 
τής Δημοκρατίας), ως κρατίστην 6 Πλήθων θεωρεί τήν Μοναρχίαν, τήν έχου- 
σαν, πλήν τών αγαθών νόμων, μέτριον άνδρών πλήθος άριστα πεπαιδευμέ- 
νον. Δικαιολογών δέ τήν τοιαύτην αύτοΰ προτίμησιν, λέγει ό'τι ό πολύς καί 
χύδην δ'χλος καθ’ υπερβολήν απαίδευτος ών, σχεδόν άλογίστως τήν ψήφον 
αύτοΰ φέρει, οί δέ τής ολιγαρχίας οπαδοί, ελάχιστοι τον αριθμόν ό'ντες καί 
κύριον σκοπόν τον πλουτισμόν εαυτών έχοντες, συχνότατα κακοί σύμβουλοι 
παρουσιάζονται. ’Ακολουθών δέ τφ Πλάτωνι επίσης τούς πολίτας διακρίνει 
εις τρεις τάξεις : Α') τό αντουργικόν, ήτοι τούς γεωργούς καί πάντας τούς 
έκ τής γής τά προς τό ζήν ποριζομένους, Β') τό διακονικόν, εις 8 κατατάσ
σει α') τούς δημιουργούς τούς πλάττοντας καί παρασκευάζοντας οσα τών
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σκευών προς ζωήν αναγκαία' β') τούς εμπόρους τούς εισάγοντας έλευθέρως 
τά αναγκαία και εξάγοντας εκ τής χώρας τά περιττεΰοντα και την ισορροπίαν 
αύτοϊς έπιφέροντα' γ') τούς καπήλους τούς παρά τών αυτουργών (γεωργών) 
ή εμπόρων αγοράζοντας καί πωλοϋντας καί τούς έχοντας τούτων ανάγκην έν 
καιρφ, εις ους συγκαταλέγει καί τούς την αλκήν τοΰ σώματος μισθοΰντας καί 
ζώντας διά τούς άλλους καί Γ') τούς Άρχοντας, τό αρχικόν φϋλον, οΐτινες 
είναι οί σωτήρες καί φύλακες τής δλης πόλεως. Έκ τών τελευταίων τούτων 
■θεσπίζει ϊνα διορίζονται οί δικασταί, δπως δικάζωσι τάς εσωτερικός διαφο
ράς, καί οί στρατιώται καί οί άρχοντες, οί ταχθέντες προς τήν τών δλων 
φυλακήν.

Σημειωτέον ότι τφ Σωκράτει, ή μάλλον τφ Πλάτωνι στοιχών ό Πλη
θών, εν τή πολιτεία του ταύτη, θέλει παν άτομον χρησιμοποιούμενον εκεί 
ένθα ή φύσις τούτο προώρισε, πάντα δέ άνδρα πράττοντα τά εαυτού, ώστε 
ή δλη πόλις νά μή είναι πολυμερής, αλλά μία, ενιαία.

Υπέρ πάντας δέ τούς άρχοντας ό Πλήθων τίθησι τον βασιλέα ή ηγε
μόνα, προϊστάμενον προς φυλακήν καί σωτηρίαν πάντων.

Άποβλέπων δέ εις τήν άκρως έπείγουσαν ανάγκην τής δημιουργίας 
ίσχυρώς οπλισμένης στρατιάς, ούχί έκ ξένων καί μισθοφόρων, διότι από τού
των σωτηρία τής πολιτείας ουδέποτε έρχεται, συνιστώ έντονώτατα προς τον 
τότε βασιλέα Εμμανουήλ τήν δημιουργίαν στρατού, οΰτινος υποδεικνύει 
πλήρη τήν όργάνωσιν.

Τούς πολίτας διακρίνει εις δύο είδη : τούς οτρατευομένονς καί τούς 
προσφέροντας, καταργών δέ τήν χρήσιν τού νομίσματος, εΐσηγείται τήν εις 
είδος ανταλλαγήν ως εύκολωτέραν διά τούς εισφέροντας καί είσπράττοντας. 
Τήν τοιαύτην δ’ εισφοράν ό Πλήθων διανέμει ού'τω : Τό '/β τών καρπών 
τής γής λαμβάνει ό εργάτης, τό 1 /3 ό εΐσπράττων τούς φόρους καί έργα επι
τελών καί τό υπόλοιπον ’/« κατανέμεται μεταξύ τών τήν φρούρησιν καί 
ασφάλειαν τής πόλεως άναλαβόντων.

Τούς φόρους διακρίνει δ Πλήθων εις τρεις κατηγορίας : α) τήν αγγα
ρείαν, τήν επί σώματι δηλαδή δουλείαν, β) τον τακτόν φόρον έπιβαλλόμενον 
κατ’ ανάγκην, καί γ) ώρισμένην μοίραν τών προϊόντων, διδομένων κατά τήν 
συγκομιδήν.

Τής Σπαρτιατικής δ’ αγωγής λάτρης δ Πλήθων ών καί τής Νομοθεσίας 
τοΰ Λυκούργου, τήν λιτότητα καί ολιγάρκειαν ως αρετήν διακηρύσσει, δρί- 
ζων είλωτας εργαζομένους, φόρους φέροντας καί εν τφ στρατω τους στρα- 
τιώτας, εις ονς ετάσσοντο βοηϋ·ονντας. Τούς ιερείς δέ καί φιλοσόφους από 
παντός φόρου απαλλάσσει, κατακεραυνώνει δέ τούς χριστιανούς μοναχούς ως 
μεστούς πάσης δεισιδαιμονίας καί άσεβείας κηφήνας.

'Ο οικονομικός βίος. Καί έν τφ οικονομικοί βίφ άριστα καί διδακτικώ- 
τατα διά τήν λύσιν καί σημερινών ακόμη οικονομικών προβλημάτων δ Πλή-
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θων νομοθετεί, την λιτότητα εις τά έξοδα καί την άφοσίωσιν έκάστης τάξεως 
εις τά έαυτής έργα διακηρύσσων, άλογον δέ την χρήσιν ξενικών προϊόντων, 
και τοΰτο προς ύποστήριξιν τής εγχωρίου βιομηχανίας. ’Απαγορεύει ωσαύ
τως έπ'ι αυστηρά ποινή, την εξαγωγήν εις τό εξωτερικόν χρησίμων προϊόν
των διά την εσωτερικήν κατανάλωσιν, εισαγωγήν δέ μόνον επιτρέπει οπλών 
και σιδήρου, διά τήν μή παραγωγήν έν τή χώρφ τούτων.

Οικογένεια. Προς άνύψωσιν τοϋ θεσμού τού γάμου, δστις κατά τήν 
εποχήν του διά τήν μεγάλην τάσιν προς τον μοναστικόν βίον ή τήν άγαμίαν 
και τήν έκ ταύτης ούχί σπανίαν παρά φύσιν γαμικήν σχέσιν, δ Πλήθων έκη- 
ρύχθη υπέρ τής πολυγαμίας καί καθώρισεν έν τοΐς νόμοις αυτού ποινάς ανα
χρονιστικός καί αΰστηροτάτας, ήτοι καύσιν των άμαρτανόντων ζωντανών εις 
ίδια νεκροταφεία πολυάνδρια καλούμενα, καθορίσας ιδιαιτέρας βαθμίδας ποι
νών άναλόγως τών αμαρτημάτων. Βαρυτάτας ό'ντως καί ανοικτίρμονας ποι- 
νάς, τφ δ'ντι βαρβάρους σήμερον θεωρουμένας καί απάνθρωπους, έπεκύρω- 
σεν δ αυστηρός οϋτος νομοϋ'έτης.

Οικονομικόν σύστημα. Ώς δέ διά τήν διάθεσιν τών προϊόντων πρωτο
τύπους ιδέας ό Πλήθων εΐχεν, οΰτω καί ίδιον καί πρωτότυπον διά τούς συγ
χρόνους του οικονομικόν σύστημα γενικώτερον ένομοϋέτησε, τής κοινοκτημο
σύνης καί τού σοσιαλισμού κήρυξ άναδειχθείς. Τήν γήν τ.έ. κοινήν εις πάντα 
βουλόμένον νά έργασθή έλευθέραν παρείχε, χωρίς αύτη νά είναι ιδιοκτησία 
του. Τό αυτό δέ καί διά τήν κατοικίαν καθώριζε, παρέχων ελευθερίαν εις 
πάντα νά κτίση οίκον δπου ήθελε, αρκεί νά συνετήρει τούτον ώς καί νά έκαλ- 
λιέργει τήν γήν.

Τοιουτοτρόπως ή γή έντατικώς θά έκαλλιεργεΐτο, τά δέ άτομα θά ίσο- 
πεδούντο οίκονομικώς καί έκαστος άναλόγως τής εργασίας του θά ηύτύχει.

Αΰται έν δλίγοις τού τελευταίου τών Ελλήνων φιλοσόφων καί έκλεκτοΰ 
μυσταγωγοΰ τού ελληνικού πνεύματος, νέου Σωκράτους καί νέου Πλάτωνος 
έπικληθέντος, αί περί κοινωνίας θεωρίαι, θεωρίαι καί ταυτοχρόνως προφη- 
τεΐαι τής μετά εκατόν έτη μεταρρυθμίσεως, πάσαι άποβλέπουσαι εις δύο τινά : 
τό μέν εις τήν άνακαίνισιν τής τότε Κοινωνίας διά παροχής διαγράμματος 
πολιτικής Κοινωνίας, έν ή ή αρετή θά έπεκράτει έπί τή βάσει νέας κοινωνι
κής καί πολιτικής τάξεως, τό δέ καί κυριώτερον, εις τήν παρασκευήν καί 
δργάνωσιν τού κινδυνεύοντος ’Έθνους προς άντίστασιν κατά τών μεγάλων 
αυτού έχθρών καί τήν διά τής σωτηρίας τής Πελοποννήσου σωτηρίαν τής 
κινδυνευούσης τότε έξ αυτών βασιλίδος τών πόλεων.
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