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ΤΟΙΣ ΠΟΛΛΟΙΣ ΠΟΛΛΑ ΔΟΚΕΙ 

Ὡς αὐθεντίες εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκλαμβάνονται καὶ οἱ κοινὲς προκαταλήψεις. Πράγματι, οἱ περισ-

σότεροι συντάσσονται μὲ τὸ ἀριστοτελικὸ «ἅ μέν πολλοῖς δοκεῖ ταῦτα γε εἶναι φαμεν» (αὐτὸ ποὺ

ἐμφανίζεται κατὰ τὴ γνώμη τῶν πολλῶν ὡς ὀρθό, αὐτὸ καὶ ἰσχυριζόμαστε). Δὲν ὑπάρχει μάλιστα

παραλογισμὸς ποὺ νὰ μὴν εἶναι εὔκολο νὰ υἱοθετήσουν οἱ ἄνθρωποι, εὐθὺς μόλις κατορθώσεις νὰ

τοὺς πείσεις ὅτι πρόκειται γιὰ κάτι κοινὰ ἀποδεκτό. Τὸ παράδειγμα ἐπηρεάζει τόσο τὴ σκέψη ὅσο

καὶ τὰ ἔργα τους. Εἶναι πρόβατα ποὺ ἀκολουθοῦν μὲ τὸ κεφάλι κάτω τὸν ἀρχηγὸ τοῦ κοπαδιοῦ· θὰ

προτιμήσουν νὰ γκρεμοτσακιστοῦν παρὰ νὰ σκεφθοῦν οἱ ἴδιοι γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Εἶναι πολὺ πα-

ράξενο ὅτι ἡ κοινὴ ἀποδοχὴ μιᾶς γνώμης ἔχει τόση βαρύτητα γι’ αὐτούς, δεδομένου ὅτι μποροῦν

ἀπὸ μόνοι τους νὰ ἀντιληφθοῦν πόσο ἄκριτα ἀποδέχεται ὁ ἄνθρωπος ἰδέες καὶ γνῶμες, βασιζόμενος

μόνο καὶ μόνο σ’ ἕνα παράδειγμα. Δὲν τὸ ἀντιλαμβάνονται, καθὼς στεροῦνται ἐντελῶς αὐτογνωσί-

ας. Μόνον οἱ ἐκλεκτοὶ συμφωνοῦν μὲ τὸν Πλάτωνα πὼς «τοῖς πολλοῖς πολλὰ δοκεῖ», δηλαδὴ ὅτι ὁ

ὄχλος ἔχει στὸ κεφάλι του ἄπειρες ἀνοησίες, κι ἀλίμονό μας ἄν δίνουμε σημασία σ’ αὐτές (…)

Ἄν δοῦμε ξεκάθαρα, αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦμε κοινὴ γνώμη δὲν εἶναι παρὰ ἡ γνώμη δύο-τριῶν προ-

σώπων: ἐπ’ αὐτοῦ δὲν θὰ εἴχαμε τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία, ἄν εἴμασταν σὲ θέση νὰ παρατηρήσου-

με τὴ γενεσιουργὸ διαδικασία μιᾶς τέτοιας κοινῶς ἀποδεκτῆς γνώμης. Θὰ διαπιστώναμε τότε πὼς

δύο-τρεῖς ἄνθρωποι ἦταν ποὺ πρῶτοι συνέλαβαν, διατύπωσαν ἤ ὑποστήριξαν μιὰ τέτοια γνώμη καὶ

οἱ δύο ἄλλοι ἀποδέχθηκαν καλὴ τῇ πίστει ὅτι αὐτοὶ οι δύο-τρεῖς ἄνθρωποι τὴν εἶχαν ὑποβάλλει σὲ

ἐξονυχιστικοὺς ἐλέγχους. Βασιζόμενοι στὴν προκατάληψη περὶ ἐπαρκείας αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων,

υἱοθέτησαν τὴν ἴδια γνώμη καὶ ὁρισμένοι ἄλλοι. Αὐτοὺς ἔπειτα τοὺς πίστεψαν πολλοὶ ἔχοντας ὡς

σύμβουλο τὴν ὀκνηρία ποὺ τοὺς ὑπαγόρευε νὰ προτιμήσουν τὴν ἄκοπη πίστη ἀπὸ τὴν κοπιώδη

ἔρευνα. Μέρα μὲ τὴ μέρα λοιπὸν μεγάλωνε ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀκνηρῶν καὶ εὐκολόπιστων ὀπαδῶν· καὶ

αὐτὸ διότι τὸ δεύτερο κύμα τῶν ὀπαδῶν ποὺ προαναφέραμε, θεώρησε ὅτι οἱ πρῶτοι εἶχαν ἐλέγξει

τὴν πειστικότητα τῆς κοινῆς γνώμης, καὶ γι’ αὐτὸ τὴν ἀποδέχθηκε. Οἱ ὑπόλοιποι, τώρα, ὑποχρεώθη-

καν νὰ ἐνστερνισθοῦν τὸ κοινῶς ἀποδεκτὸ προκειμένου νὰ μὴν τους θεωρήσουν ταραχοποιὰ πνεύ-

ματα ποὺ ἀπαρνιοῦνται τὶς γενικὰ ἀποδεκτὲς ἀπόψεις ἤ προπετεῖς ἀνθρώπους ποὺ παριστάνουν

τοὺς ἐξυπνότερους ἀπ’ ὅλον τὸν κόσμο. Ἡ συγκατάνευση ἔγινε πλέον καθῆκον. Ὅσοι ἦταν ἀκόμη

σὲ θέση νὰ κρίνουν, ὑποχρεώθηκαν νὰ σιωπήσουν· δικαίωμα λόγου εἶχαν τώρα οἱ ἀπολύτως ἀνίκα-

νοι νὰ ἐκφράσουν προσωπικὴ γνώμη καὶ νὰ διατυπώσουν προσωπικὲς κρίσεις, ἐν ὀλίγοις τὰ φε-
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ρέφωνα ἀλλοτρίων γνωμῶν· ὄντας, ὡστόσο, οἱ πλέον μισαλλόδοξοι, οἱ πλέον φανατικοὶ ὑπερασπι-

στές τους. Καὶ τοῦτο διότι δὲν τοὺς ἐρεθίζει τόσο ἡ διαφορετικὴ γνώμη ἐκείνου ποὺ σκέπτεται ἀλ-

λιῶς, ὅσο τὸ θράσος τοῦ νὰ θέλει νὰ κρίνει τὰ πράγματα ὁ ἴδιος γιὰ λογαριασμό του· κάτι ποὺ ἐκε-

ῖνοι οὐδέποτε ἐπιχειροῦν, γεγονὸς ποὺ κατὰ βάθος τὸ γνωρίζουν. Κοντολογίς, ἐλάχιστοι διαθέτουν

τὴ δυνατότητα νὰ σκέπτονται, ὅμως ὅλοι θέλουν νὰ ἔχουν γνώμη: ἐφόσον εἶναι ἀνίκανοι νὰ δια-

μορφώσουν μόνοι τους, τί  ἄλλο μένει ἀπὸ τὸ νὰ τὴ βρίσκουν ἕτοιμη ἀπὸ τοὺς ἄλλους; Οὕτως

ἐχόντων τῶν πραγμάτων, τί ἀξία ἔχει ἡ φωνὴ ἀκόμη καὶ ἑκατὸ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων; Περίπου

ὅση ἔχει ἕνα ἱστορικὸ γεγονὸς ποὺ ἀναφέρουν 100 ἱστορικοί, οἱ ὁποῖοι ὅμως, ὅπως ἀποδεικνύεται,

ἔχουν ἀντιγράψει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ὅλες οἱ ἀπόψεις, λοιπόν, ἀνάγονται στὴ γνώμη ἑνὸς καὶ μόνον.
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