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Περίληψη 
 

   Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις βασικές απόψεις για την παιδεία δύο σπουδαίων 

φιλοσόφων, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αναπτύσσονται, αρχικά, οι απόψεις του 

Πλάτωνα περί παιδεία τονίζοντας την ηθικοποίηση των πολιτών  και την απόκτηση της 

αλήθειας κατακτώντας τον άφθαρτο κόσμο των ιδεών. Επισημαίνεται το δικό του 

ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι βασικό θεμέλιο για την ύπαρξη της 

ιδανικής πολιτείας του. Ύστερα, καταγράφονται οι αριστοτελικές απόψεις περί 

παιδείας, οι οποίες τονίζουν και αυτές την ηθικοποίηση των πολιτών με απώτερο σκοπό 

το ανώτερο αγαθό, την ευδαιμονία, και το άριστο βίο. Αναφέρεται το εκπαιδευτικό 

σύστημα του, έτσι όπως το διαμόρφωσε αυτός, το οποίο σκοπεύει στην απόκτηση της 

γνώσης των πραγμάτων και της αλήθειας και στην δημιουργία ενάρετων χαρακτήρων. 

Τέλος, συγκρίνονται οι απόψεις των δύο κορυφαίων αρχαιοελληνικών 

προσωπικοτήτων και φαίνεται πως έχουν εξίσου και κοινές αλλά και αντίθετες οπτικές 

στο θέμα της παιδείας. 

 

Abstract 

   This paper makes reference to the fundamental views on education of two significant 

philosophers, Plato and Aristoteles. First, are being developed Plato’s views on 

education, which highlights the moral training of citizens and the acquirement of truth 

gaining the indestructible world of ideas. Points out Plato’s ideal educational system, 

which is the basic foundation for the existence of his own ideal republic. Further more, 

the paper registers Aristoteles’s education views, which also highlights the moral 

training of citizens with ulterior purpose the upper good, the prosperity, and the 

excellent life. Refers to the educational system of Aristoteles, which intends to the 

acquirement of the truth and thing’s knowledge and the creation of righteous citizens. 

Finally, compares the views of the two leading personalities of the ancient Greek world 

and its seems that they have same and opposite views on education too. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Πλάτωνας, Αριστοτέλης, εκπαιδευτικό σύστημα, ηθική και πολιτεία 
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Εισαγωγή 
 

Είναι σημαντικό να δικαιολογήσουμε στο σημείο αυτό το λόγο για τον οποίο 

καταφεύγουμε στην καταγραφή των παιδαγωγικών απόψεων του Πλάτωνα και του 

Αριστοτέλη. Καταρχάς, τα ονόματα αλλά και το τεράστιο έργο αυτών των δύο 

φιλοσόφων είναι άξια μελέτης όχι μόνο σε ενθικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Είναι 

γνωστοί παγκοσμίως και οι απόψεις τους σε πολλά θέματα που ανέπτυξαν 

εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Πόσο μάλλον για την 

παιδεία που είναι ένα από τα πολύ βασικά ζητήματα για κάθε χώρα. Γι’ αυτό το λόγο 

είναι χρέος να αναφέρουμε σε αυτή την εργασία τις παιδαγωγικές τους απόψεις, τους 

στόχους και τους σκοπούς της εκπαίδευσής που προτείνουν ακόμα και ολόκληρο το 

σύστημα εκπαίδευσης τους με την μεθοδολογία και τα μαθήματα του. 

   Για τον Πλάτωνα η παιδεία είναι ο θεσμός αυτός που θέτει τα θεμέλεια για την 

ιδανική πολιτεία. Η παιδεία του Πλάτωνα έχει σκοπό να διαμορφώσει πολίτες με 

ηθικές αξίες και αρετές, ώστε να μην διαταράσσεται η ειρήνη της πολιτείας, που 

προτείνει. Ωστόσο δεν σταματά εκεί, αλλά αναφέρεται και στην εκπαίδευση ανδρείων 

και σοφών κυβερνητών, οι οποίοι έχουν το χρέος να εξασφαλήσουν την κοινωνική 

σταθερότητα της πολιτείας τους και να εκπαιδεύσουν τους πολίτες μέσω της παιδείας 

αλλά και τους επόμενους διαδόχους τους. Όπως καταγράφεται και στα έργα του, η 

πολιτεία έχει ανάγκει από σοφούς βασιλείς, οι οποίοι δεν σταματούν ποτέ να 

αναζητούν την αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή δεν είναι άλλη από την αλήθεια των ιδεών. 

Κατακτώντας την γνώη των ιδεών το άτομο φθάνει στο ανώτερο αγαθό. Και αυτό 

επιτυγχάνεται με πολύ κόπο και αρκετό χρόνο, διότι χρειάζεται σκληρή μελέτη και 

φιλοσοφία.  

   Εξίσου και για τον Αριστοτέλη η παιδεία παίζει σημαντικό ρόλο. Για τον Αριστοτέλη 

η παιδεία έχει κοινωνικό χαρακτήρα και μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της 

πολιτικής. Κατά τον Αριστοτέλη η παιδεία και η πολιτική συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 

τους. Αναφέρει ότι κύριως σκοπός της πολιτείας είναι η κατάκτηση του άριστου βίου 

και του ανώτερου αγαθού, της ευδαιμονίας. Η ευδαιμονία αποκτάται μέσο των αρετών 

του ανθρώπου, ηθικών και διανοητικών, τις οποίες της διαμορφώνει με την 

εκπαίδευση. Με την διαμόρφωση του ήθους των πολιτών, βελτιώνεται η δημόσιος βίος 

και οι πολίτες οδηγούνται στην κοινωνική και πνευματική τελείωσή τους. Και ο 
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Αριστοτέλης δεν ξεχνά να αναφέρει ότι χρέος για την εκπαίδευση έχει η πολιτεία. Οι 

νομοθέτες είναι αυτοί που πρέπει να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να 

διαμορφώνει πολίτες με τις σημαντικότερες αρετές. 

    Έτσι, λοιπόν, παραθέτουν και οι δύο φιλόσοφοι τις απόψεις τους για την εκπαίδευση 

και πρέπει να τονίσουμε πως οι απόψεις για εκείνη την εποχή ήταν αρκετά προτοπόρες 

και ασκήθηκαν πολλές κριτικές προς το πρόσωπό τους αλλά συνέχισαν ακάθεκτοι το 

έργο τους καταλήγοντας να είναι ακόμη μετά από ερκετά χρόνια πρόδρομοι σε πολλούς 

τομείς.  
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1. Πλάτωνας 

1.1. Ο βίος και τα έργα του 

 

Ο Πλάτωνας γεννήθηκε στην Αθήνα το 427 π.Χ. και πέθανε το 347 π.Χ. Ο πατέρας 

του ήταν ο Αρίστωνας και ο παππούς του ο Αριστοκλής, τα ονόματα των οποίων 

δείχνουν ότι ο Πλάτωνας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Η μητέρα του 

ήταν η Περικτιόνη, με καταγωγή από το γένος του Σόλωνα, και ο θείος της ήταν ο 

Κριτίας, ο οποίος συνδέθηκε στενά με το κίνημα των Τριάκοντα Τυράννων. Με τους 

Τριάκοντα Τύραννους συνεργάστηκε και ο αδερφός της ο Χαρμίδης, ο οποίος είχε 

συνδεθεί παλιότερα με τον Σωκράτη. 

   Ως παιδί αριστοκρατών, ο Πλάτωνας έλαβε την ανάλογη εκπαίδευση, δηλαδή 

μουσική και γυμναστική παιδεία. Από νέος ο Πλάτωνας ήθλε να ασχοληθεί με την 

πολιτική, αλλά η ανάμειξη των συγγενών του με το κίνημα των Τριάκοντα Τυράννων 

αλλά και η καταδίκη του Σωκράτη από του δημοκρατικούς, που τον έκριναν επικύνδινο 

για το νέο πολίτευμα, τον απογοήτευσαν και δεν ασχολήθηκε ξανά με τα κοινά. Μετά 

τον θάνατο του Σωκράτη, έμεινε λίγα ακόμα χρόνια στην Αθήνα και έπειτα κατέφυγε 

στα Μέγαρα, στον συμμαθητή του και φιλόσοφο Ευκλείδη και άλλους Σωκρατικούς. 

Για τα επόμενα 10 χρόνια ασχολήθηκε με την συγγραφή των φιλοσοφικών σωκρατικών 

έργων. 

   Στη συνέχεια, ο φιλόσοφος έκανε πολλά ταξίδια. Εικάζεται, σύμφωνα με 

μεταγενέστερες πληροφορίες, ότι ταξίδεψε στην Αίγυπτο και στην Κυρήνη. Ωστόσο 

υπάρχει αβεβαιότητα λόγο των στοιχείων που διατείθονται. Ταξίδεψε στην Σικελία και 

στην Κάτω Ιταλία σχεδόν τρείς φορές. Την πρώτη φορά (398-390 π.Χ.) που ταξίδεψε 

εκεί, ήρθε σε επαφή με τον πυθαγορισμό και τους διάφορους εκπροσώπους του, 

γεγονός που επηρέασε την φιλοσοφική του σκέψη. Γνώρισε, επίσης, τον τύραννο των 

Συρακουσών, τον Διονύσιο τον Ι και τον γαμπρό του τον Δίωνα. Ωστόσο η φιλία του 

Πλάτωνα με τον Δίωνα φάνηκε ως συνεργασία συνομωσίας στον Διονύσιο και έτσι 

εκδίωξε τον Πλάτωνα, ο οποίος παραλίγο να πουληθεί ως δούλος στην Αίγινα. 

   Παρά της ατυχίες αυτές, ο Δίωνας καλεί ξανά τον Πλάτωνα μετά από χρόνια (το 367 

π.Χ. ), για να διδάξει φιλοσοφία στον νέο διάδοχο, τον Διονύσιο τον ΙΙ. Ο Πλάτωνας 

πίστεψε πως θα μεταμόρφωνε τον νέο διάδοχο στον ιδανικό κυβερνήτη που περιγράφει 
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στην Πολιτεία του (φιλόσοφο βασιλιά) και έτσι δέχθηκε. Ωστόσο ήρθε πάλι 

αντιμέτωπος με δυσκολίες και μετά από προσπάθειες κατάφερε να φύγει ξανά από την 

Σικελία. Τέλος, και το τρίτο ταξίδι του στη Σικελία (362 π.Χ.) ήταν δυσάρεστο λόγο 

της διαμάχης του Δίωνα με τον Διονύσιο και κατάφερε να φύγει το 361 π.Χ. Επέστρεψε 

στην Αθήνα και μέχρι τον θάνατό του ασχολήθηκε με την διδασκαλία και την 

συγγραφή φιλοσοφικών έργων. 

   Όταν ο Πλάτωνας επέστρεψε από το πρώτο του ταξίδι στην Σικελία, ίδρυσε την 

σχολή του, την Ακαδημία στην Αθήνα, η οποία σχολή θα λειτουργήσει για πολλούς 

αιώνες, μέχρι το 529 μ.Χ. Τα μαθηματικά έπαιζαν μεγάλο ρόλο, για να μπει κανείς 

στην Ακαδημία και αυτό φαίνεται από την επιγραφή που συναντούσε κανείς στην 

είσοδο της Ακαδημίας «ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω». Μαθητές του Πλάτωνα ήταν, 

μεταξύ άλλων, ο Αριστοτέλης, ο Σπεύσιππος, ο Ξενοκράτης, ο Φίλιππος από τον 

Οπούντα, και άλλοι σημαντικοί φιλόσοφοι της ελληνιστικής εποχής. 

   Από τα έργα του Πλάτωνα έχει διασωθεί ένας σημαντικός αριθμός. Πολλά έργα του 

έχουν την μορφή διαλόγου. Κύριος συζητητής τους είναι ο Σωκράτης και ο τίτλος των 

έργων φέρει το όνομα του καθέκαστε <<αντίπαλού του>>. Σώζονται επίσης 13 

Επιστολές, από τις οποίες η 7η είναι γνήσια και τα υπόλοιπα είναι αποσπάσματα και 

επιγράμματα.  Παρακάτω πατατείθονται τα έργα του:  

 Ἀπολογία Σωκράτους (η απολογία του δασκάλου)  

 Κρίτων (για την υπακοή στους νόμους) 

 Ἴων (για τη συγκίνηση που προκαλεί η ποίηση) 

 Λάχης (για την ανδρεία) 

 Χαρμίδης (για τη σωφροσύνη) 

 Λύσις (για τη φιλία) 

 Πρωταγόρας (για τη δυνατότητα να διδαχθεί η αρετή) 

 Εὐθύφρων (για την ευσέβεια) 

 Γοργίας (κριτική της ρητορικής και περί πολιτικής) 

 Εὐθύδημος (κατά της σοφιστικής σκέψης 

 Ἱππίας ἐλάσσων (για την κακία ως άγνοια του καλού 

 Ἱππίας μείζων (ορισμός του ωραίου) 

 Κρατύλος (για τη φιλοσοφία της γλώσσας) 

 Μένων (για τη θεωρία της ανάμνησης της ψυχής) 
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 Μενέξενος (περί πολιτείας. κύριο μέρος του διαλόγου είναι ένας πλαστός 

επιτάφιος λόγος) Συμπόσιο (για τον έρωτα ως κίνηση της ψυχής που οδηγεί 

προς τις Ιδέες) 

 Φαίδων (για την αθανασία της ψυχής) 

 Πολιτεία (για τη δικαιοσύνη και την ιδεώδη πολιτεία) 

 Θεαίτητος (ορισμός της γνώσης) 

 Παρμενίδης (κριτική της παρμενίδειας θεωρίας περί του όντος) 

 Σοφιστής (κριτική των σοφιστικών θεωρών περί του όντος) 

 Φαῖδρος (για το ωραίο και τον έρωτα)  

 Πολιτικός (ορισμός του πολιτικού) 

 

2.2. Οι παιδαγωγικές απόψεις του Πλάτωνα 

 

Η πλατωνική παιδεία συγκροτεί το άτομο ηθικά και πνευματικά. Με την σωστή 

ανατροφή, την καλή διαπαιδαγώγηση και καλλιέργεια το άτομο θα είναι ικανό να 

μεταφερθεί από τον κόσμο τον αισθήσεων στο άφθαρτο κόσμο των ιδεών1. Αν και ο 

Πλάτωνας έκανε λόγο για ουσιαστική διαπαιδαγώγηση, που παραπέμπει στη 

διαμόρφωση ήθους στο άτομο, κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε. Ήταν όλο και πιο 

απογοητευμένος από τα κοινά της πόλης (της Αθήνας). Με αφορμή αυτό βλέπουμε τον 

Πλάτωνα να αναφέρεται στο έργο του Πολιτεία για την ιδανική πολιτεία. Με την 

παιδεία, που προτείνει ο Πλάτωνας, όχι μόνο το άτομο θα έχει διαμορφώσει ηθικό 

χαρακτήρα και θα έχει την γνώση της αλήθειας, αλλά θα θέτονται θεμέλεια για την 

ιδεώδη πολιτεία. Σκοπός είναι να εκπαιδεύονται άτομα, ώστε να διαμορφώσουν το 

ιδεώδες της ανδρείας, της τιμής, του σεβασμού, της αφοσίωσης αλλά και της υπακοής 

στους νόμους2. Κάτοχοι, όμως, γερής και ουσιαστικής παιδείας θα έχουν αυτοί, οι 

οποίοι είναι ικανοί να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που θα οδηγεί τους 

νέους προς την γνώση της αρετής και της αλήθειας. Σαφώς, λοιπόν, η ιδανική πολιτεία 

                                                           
1 Πλάτωνος Πολιτεία 421e 

2 Πλάτωνος, Πολιτεία, 537b-540a 
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που οραματίζεται ο Πλάτωνας δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα χωρίς αγωγή και 

παιδεία. 

   Αρχικά, όμως, ο Πλάτωνας αναφέρθηκε και στην ίδια την μάθηση ξεχωριστά. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι ο Πλάτωνας έχει την δική του θεώρηση για το από πού πηγάζει η 

μάθηση. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, στη ψυχή του ανθρώπου υπάρχει η ανάμνηση των 

ιδεών. Δηλαδή υποστηρίζει ότι αυτή η αλήθεια που ψάχνει και ερευνά το άτομο, για 

να γίνει σοφός, βρίσκεται στην ψυχή του ανθρώπου, στο ασυνείδητο. Με το σωστό 

ερέθισμα η ιδέα επανέρχεται στην μνήμη και έτσι η ιδέα περνά στο συνειδητό μέρος 

του μυαλού3. Και όλη αυτή η εκμαίευση των ιδεών δεν μπορεί να γίνει χωρίς την 

κατάλληλη μέθοδο. Ο Πλάτωνας, όπως και ο δάσκαλός του ο Σωκράτης, προτείνει την 

διαλεκτική μέθοδο, η οποία απελευθερώει το άτομο από τον κόσμο των αισθήσεων και 

τον οδηγεί στην αλήθεια των πραγμάτων. Η μέθοδος αυτή δίνει την δυνατότητα στο 

παιδί να μάθει πιο εύκολα και ελέυθερα αλλά και με την χρήση της μεθόδου αυτής 

αποκαλύπτονται οι πνευματικές ικανότητες του παιδιού. Και σύμφωνα με τον 

Πλάτωνα, άριστος διαλεκτικός, δηλαδή συνοπτικός άνθρωπος4, γίνεται κάποιος, όταν 

καταφέρνει να επαναφέρει τις ίδεες από την ψυχή των παιδιών στο συνειδητό μέρος 

του μυαλού τους  και έτσι να τους καθοδηγήσει στην γνώση των πραγμάτων και της 

αλήθειας. Ωστόσο, για να φτάσει κανείς να αποκτήσει την γνώση της αλήθειας και των 

πραγμάτων, θέλει να αφιερώσει πολύχρονη προσπάθεια. 

  Αξιοσημίωτο είναι ότι, πέρα από την δημόσια εκπαίδευση, ο Πλάτωνας μιλά και για 

εκπαίδευση γυναικών. Ως άτομα είναι πιθανό να έχουν κι αυτές έμφυτη δυνατότητα 

για μάθηση και γνώση, αλλά όχι όλες. Μόνο αυτές που έχουν την ικανότητα αυτή από 

την φύση τους μπορούν να συνεχίσουν. Θεωρεί πως οι γυναίκες δεν πρέπει να 

απουσιάζουν από τα κοίνα της πόλης, από την εκπαίδευση και την κοινωνία5. Γι’ αυτό, 

οι δραστηριότητες των γυναικών δεν περιορίζονται μόνο στο σπίτι, αλλά επεκτείνονται 

και σε άλλα θέματα, όπως αυτά της ειρήνης και του πολέμου. Συνεπώς, οι γυναίκες 

δέχονταν ομοιόμορφη αγωγή με τους άνδρες, αλλά βέβαια ισχυρίζεται ότι οι άνδρες 

έχουν καλύτερες επιδόσεις σε πολλές δραστηριότητες, όπωε στην αντοχή. 

                                                           
3 Βλ. σχετικά, Α. Π. Φωτείνη, 1998:345-347 

4 Βλ. Πλάτωνα, Πολιτεία, 537c, 6-7 

5 Βλ. Πλάτωνα, Πολιτεία, 540c, 5-7 
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   Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους για την ιδανική πολιτεία, η οποία 

πρέπει να κυβερνάται από σοφούς και άξιους ανθρώπους προτείνει το δικό του 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

1.3. Το εκπαιδευτικό σύστημα του Πλάτωνα 

 

1.3.1. Εκπαιδευτικές Βαθμίδες   

 Ο Πλάτωνας στο έργο του Νόμοι παραθέτει ένα πρέπον και ιδανικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Κάνει αναφορά για εκπαίδευση του ατόμου ξεκινώντας από την γέννηση έως 

την ενηλικίωση του. Διακρίνει, ανάλογα με την ηλικία του ατόμου, βαθμίδες στην 

εκπαίδευση, τις οποίες μπορούμε να τις αντιστοιχίσουμε και με τις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές μας βαθμίδες (προσχολική, στοιχειώδη, μέση, ανώτερη). Κάνει λόγο για 

δημόσια εκπαίδευση ωσστόσο, στην ανώτερη βαθμίδα έχουν το προνόμιο και την 

δυνατότητα να φτάσουν λίγοι.  

1. Α΄ Βαθμίδα: 

Περιλαμβάνει τις ηλικίες από την γέννηση του παιδιού μέχρι τριών ετών6. Με 

την καθοδήγηση πάντα εποπτριών, δίνεται έμφαση και φροντίδα στη σωματική 

και ψυχοσυναισθηματική καλλιέργεια του παιδιού. Τα παιδιά εξασκούν σε 

ρυθμικές και αυθόρμητες κινήσεις τα μέλη του σώματός τους και   δίνονται 

ιδιαίτερη προσοχή στα συναισθηματικά ερεθίσματα που δέχονται, για να μην 

ταραχτεί ο ψυχικός τους κόσμος. Σημαντικό ρόλο παίζει και η συμετοχή των 

γονέων, που πρέπει να ανατρέφουν τα παιδιά τους έτσι ώστε να μην 

καταλήξουν δουλοπρεπείς ή/και θηλυπρεπείς. 

2. Β΄ Βαθμίδα: 

Περιλαμβάνει τις ηλικίες από τριών έως έξι ετών7. Τα αγόρια και τα κορίτσια 

εκπαιδεύονται μαζί. Σκοπός σε αυτή την βαθμίδα είναι να δημιουργηθούν 

καλές συνήθειες με την μέθοδο του παιχνιδιού και των κατάλληλων μύθων. Για 

                                                           
6 Νόμοι, 644a 

7 Νόμοι, 793e-794c 
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να είναι σίγουρη η πολιτεία για την σωστή διαπαιδαγώγη των παιδιών και την 

επίτευξη του σκοπού της βαθμίδας αυτής, τοποθετεί ειδικούς υπαλλήλους 

(γυναίκες) <<νομοφύλακες>>8, που εποπτεύουν τις τροφούς 

3. Γ΄ Βαθμίδα 

Περιλαμβάνει τις ηλικίες από 6 έως 10 ετών. Από την ηλικία των 6 τα αγόρια 

και τα κορίτσια χωρίζονται, αλλά δεν λαμβάνουν διαφορετική εκπαίδευση. Σε 

αυτή την βαθμίδα γίνεται πιο συστηματική διδασκαλία της γυμναστικής 

(ασκήσεις, πάλη, χοροί, παιχνίδια με όπλα κ.α.) και της μουσικής (ποιήματα, 

ρυθμός, μελωδιές). Τα ποιητικά κείμενα είναι προσεχτικά διαλεγμένα, ώστε να 

έχουν περιεχόμενο ηθικού χαρακτήρα. Και η μουσική ηρεμεί το άτομο και τον 

κάνει πιο χρήσιμο στην κοινωνία.9  

4. Δ΄ Βαθμίδα 

Από την βαθμίδα αυτή ξεκινάει πιο θεωριτική και εγκύκλια παιδεία, γιατί μέχρι 

τώρα ήταν κατά πλειοψηφία σωματική. 

Περιλαμβάνει τις ηλικίες από 10 έως 13 ετών. Την περίοδο αυτή τα παιδιά 

αρχίζουν να διδάσκονται γραφή και ανάγνωση από κείμενα, και αυτά, 

προσεχτικά διαλεγμένα, που να περιέχουν ηθοπλαστικό περιεχόμενο, και 

συμπεριλαμβάνονται επίσης τα Μαθηματικά (στοιχεία αριθμητικής, 

στερεομετρίας και αστρονομία). 

5. Ε΄ Βαθμίδα 

Από 13 έως 18 ετών. Εδώ συνεχίζουν μόνο καλόι μαθητές. Διδάσκονται 

συστηματικά την μουσική από κιθαριστή, γυμναστική με δυσκολότερες 

ασκήσεις και μαθηματικά ανωτέρου επιπέδου. Επίσης διδάσκονται φιλοσοφία 

και λογοτεχνικά κείμενα. Δίνεται επίσης σημασία στην θρησκεία και όσοι είναι 

ασεβείς τιμωρούνται αυστηρά10. 

6. ΣΤ΄ Βαθμίδα 

                                                           
8 Νόμοι, 794b 

9 Πρωταγόρας, 325c και Πλάτωνος Πολιτεία 413e 

10 Νόμοι, 908d-e 
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Αυτή είναι και η τελευταία βαθμίδα, που περιλαμβάνει τις ηλικίες από 18 έως 

20 ετών. Σε αυτή τη βαθμίδα οι μαθητές εκτελούσαν την στρατιωτική τους 

εκπαίδευση.  

   Μετά από αυτές τις βαθμίδες μιλάμε για την ανώτερη εκπαίδευση, που είναι αυτή 

των Φυλάκων και των Φιλοσόφων-Βασιλέων. Τις ανώτερες σπουδές τις ακολουθούν 

όσοι έχουν ξεχωρίσει για την πρόοδό τους, γιατί χρειάζεται καλή ικανότητα να μελετά 

τα πράγματα και να κατανοεί τις σχέσεις των πραγμάτων μεταξύ τους. 

   Η εκπαίδευση των Φυλάκων ήταν ιδιαίτερης σημασίας, διότι είναι αυτοί που θα 

διοικήσουν την πόλη και γι’ αυτό ο Πλάτωνας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην 

ορθή αγωγή τους. Επιλέγονται αυστηρά και προσεχτικά οτιδήποτε έχει να κάνει με την 

εκπαίδευσή τους, διότι ο Πλάτωνας απέβλεπε στο να καλλιεργηθεί μέσα τους η ιδέα 

του αγαθού11, της αρετής, του σεβασμού, της σοφίας, της σωστής έξις, της ανδρείας, 

ώστε σε δύσκολους καιρούς αλλά και σε καιρούς ειρήνης να ανταπεξέρχονται 

αποτελεσματικά και να είναι άξιοι πολλών έργων12. Γι’ αυτό, λοιπόν, όταν 

ολοκληρώσουν την στρατιωτική τους εκπαίδευση στα 20 τους χρόνια, μέχρι τα 30 θα 

ασχοληθούν κυρίως με την γυμναστική και τις επιστήμες (αριθμητική, γεωμετρία, 

στερεομετρία, αστρονομία, αρμονική), στις οποίες, όσοι είχαν κλίσεις στη μάθηση, 

μπορούσαν να εμβαθύνουν περισσότερο. Από τα 30 μέχρι τα 35 τους χρόνια γίνεται 

εντατική μελέτη στης διαλεκτικής, δηλαδή φιλοφοσίας, με απώτερο σκοπό να να 

φτάσουν στην αλήθεια. Μετά από τα 35 έως στα 50 συνεχίζουν να διδάσκονται την 

διαλεκτική αλλά ταυτόχρονα μπορούσαν να πάρουν και κάποιο αξίωμα, πολιτικό ή/ 

και διοικητικό, που να τους ταιριάζει. Αν κατάφερναν να περάσουν και αυτό το αρκετά 

δύσκολο στάδιο, τότε θα ήταν άξιοι να κυβερνήσουν την πολιτεία αλλά και να 

εκπαιδεύουν τους επόμενους διαδόχους της πόλης13. Τότε μιλάμε για φιλόσοφους-

βασιλείς. Όσοι είχαν κλίσει προς αυτήν την κατεύθηνση, φαινόταν από τα 35 τους έτη, 

στα οποία ασχολούνταν με ανώτερα μαθηματικά, γεωμετρία, αστρονομία, αρμονία και 

φιλοσοφία. Και αφού μετά ήταν πλέον κάτοχοι της αρετής και ήταν έμπειροι σοφίας, 

μελετούσαν ακόμα πιο πολύ την διαλεκτική ώστε να φτάσουν στο ύψιστο Αγαθό, για 

                                                           
11 Νόμοι, 819b-d 

12 Ρήγας-Κωνσταντόπουλος, <<Η παιδεία των φυλάκων και η κριτική της παραδοσιακής αγωγής στην 

Πλατωνική Πολιτεία>>, σελ. 445-455. 

13 Πλάτωνος Πολιτεία, Β.376c 



13 
 

το οποίο έφτασαν ως εδώ. Και για να φτάσει κανείς μέχρι το σημείο να έχει γνώση της 

αλήθειας, χρειάζεται επίπονη άσκηση και προσπάθεια, διότι έχει και μεγάλη ευθύνη, 

την διακυβέρνηση της πόλης. 

  

            1.3.2. Τα μαθήματα  

Η διαμόρφωση του χαρακτήρα των νέων, κατά τον Πλάτωνα, ήταν αρκετά σημαντική 

και απαιτεί προσοχή. Ο Πλάτωνας μέσα από την παιδεία, που προτείνει, διαμορφώνει 

άτομα ηθικά με αρετές, σοφία, πνεύμα, ανδρεία και υγειές σώμα. Και αυτό 

επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα μαθήματα, τα οποία παιρνούν από αυστηρό έλεγχο. Τα 

κύρια μαθήματα, λοιπόν, της εκπαίδευσης του Πλάτωνα είναι η ποίηση, τα 

μαθηματικά, η γυμναστική και η μουσική.  

 Μαθηματικά 

Τα μαθηματικά είχαν αρκετά σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα του 

Πλάτωνα. Τα μαθηματικά, πέρα από το πρακτικό κομμάτι, που βοηθά τους ανθρώπους 

στην καθημερινότητα, καλλιεργεί και το πνεύμα. Σύμφωνα με το Πλάτωνα, τα 

μαθηματικά εξικοιώνουν το άτομο με την έννοια του μέτρου και το οδηγούν από τον 

αισθητό κόσμο στις αφηρημένες έννοιες και σκέψεις14. Στη διδασκαλία των 

μαθηματικών περιλαμβάνονται η αριθμητική, η γεωμετρία, η αστρονομία, η 

στερεομετρία και η αρμονική15. Το άτομο δεν μένει στην αμάθεια, ενεργοποιείται ο 

νους και τον υποβάλλουν σε πνευματική ενεργοποίηση κάνοντας τον <<ευμαθή, 

μνήμονα και αγχίνουν>>16. Έτσι ο άνθρωπος διευκολύνεται στην καθημερινότητά του 

να επιλύσει προβλήμτα, με την οικονομία, τις τέχνες και την δικαιοσύνη17. Η 

εκαπίδευση των μαθηματικών, όπως αναφέραμε, ξεκινούσε από την ηλικία των 10 

μαθαίνοντας αρχικά στοιχειώδη πράγματα. Άρχιζαν με λογιστική, δηλαδή ειδικά 

παιχνίδια πρακτικής αριθμητικής καθημερινής χρήσης δοσμένα με άμεσο και 

ευχαριστο εποπτικό χαρακτήρα18. Ύστερα στην αριθμιτική περιλαμβανόταν η 

                                                           
14 Πλάτωνος Πολιτεία, 523a, 524e, 526e-527d 

15 Πλάτωνος Πολιτεία, Ζ. 522c 

16 Νόμοι, 817e-818a 

17 Πλάτωνος Πολιτεία, Ζ. 522c-529d 

18 Μέμμου Ν., << Η πολιτεία του Πλάτωνα>>, Θες/νικη, 1994, σελ. 694 
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διδασκαλία των ακέραιων αριθμών και των ιδιοτήτων τους δημιουργώντας μία βάση 

για την επιστημονική  και την πρακτική σκέψη. Επίσης, με την διδασκαλία της 

γεωμετρίας μετέδιδε ορισμούς και θεωρίες που είχαν απόδειξη19, ενώ η διδασκαλία της 

αρμονίας βασίστηκε στον στοχασμό πάνω στους αριθμούς με στόχο την συνολικότερη 

θεώρηση της φύσης και της τέχνης20.  

 Ποίηση 

Αντιθέτως, ένα από τα μαθήματα, που άσκησε μεγάλη κριτική ο μεγάλος φιλόσοφος, 

είναι αυτό της ποίησης. Για αρκετά χρόνια η ποίηση αποτελούσε ένα από τα βασικά 

μέσα μάθησης, αλλά, κατά τον Πλάτωνα, στους μύθους παρουσιάζεται ένας ψεύτικος-

εικονικός κόσμος, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ψυχικό κόσμο του νέου. Σε 

πολλούς μύθους υπάρχουν αλληγορικές σημασίες, τις οποίες η νεανική και παιδική 

ψυχή δεν μπορεί να τις κατανοήσει. Κατακρίνει και ανεφέρει ότι οι θεοί προβάλλονται 

με άσχημο τρόπο και έτσι δεν υπάρχει σεβασμός στα θεία, υπάρχει φόβος, αδυναμίες, 

ανυπακοή στους νόμους και άλλα πράγματα που αποδυναμώνουν τους ανθρώπους. 

Κάτι τέτοιο παρουσιάζουν τα ομηρικά έπη, τα οποία λογοκρίνει και αποφεύγει την 

διδασκαλία τους21, αν και σε κάποια σημεία δίνει θετικές κριτικές, όπως για την υπακοή 

στους άρχοντες. Επίσης, κατά τον Πλάτωνα στην ποίηση προβάλλεται πολύ ο φόβος 

για τον θάνατο22, που για την διαπαιδαγώγηση των φυλάκων ήταν αρνητικό, γιατί θα 

προτιμούσαν την αιχμαλωσία αντί τον ηρωικό θάνατο. Η ποίηση πρέπει να περνά 

στους φύλακες τον αυτοέλεγχο, για να αντιμετωπίζουν τις εντάσεις με πραότητα, και 

την αποφυγή ψεύδους23, για να μην υπάρχουν καταστροφικές συνέπειες στο μέλλον 

της πόλης. Γι’ αυτό η ποίηση περνά από αυστηρή κριτική και πρέπει να προβάλλει 

μόνο ηθικά πρότυπα συμπεριφόρας, που να ενισχύουν το θάρρος, την ανδρεία, την 

σωφροσύνη, τον σεβασμό στους θεούς και στην οικογένεια, και τις αρετές και να 

επιδιώκεται όχι μόνο η τέρψη αλλά και η ωφελιμότητα24. Δείχνει ότι δεν θέλει να 

                                                           
19 Πλάτωνος Πολιτεία, Ζ. 526d-527e 

20 Μέμμου Ν., << Η πολιτεία του Πλάτωνα>>, Θες/νικη, 1994, σελ. 697 

21 Πολιτεία, 606e και Νόμοι, 801c 

22 Πλάτωνος Πολιτεία, 386a-b 

23 Πλάτωνος Πολιτεία, 389b 

24 Πλάτωνος Πολιτεία, Ι. 607a-e 
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αφαιρέσει την ποίηση από την διδασκαλία του αλλά θέλει να την προσαρμόσει στις 

παιδαγωγικές του πεποιθήσεις. 

 Μουσική 

Σημαντική θεωρεί και την διδασκαλία της μουσικής. Αποτελείται από τρία μέρη το 

λόγο, την αρμονία και τον ρυθμό. ο ρυθμός και η αρμονία ηρεμούν τον άνθρωπο και 

τον κάνουν πιο χρήσιμο μέσα στην κοινωνία και οφείλουν να υποτάσσονται στον 

λόγο25. Γι΄αυτό οι μελωδίες, που συνοδεύουν ποιήματα ηθικού χαρακτήρα, πρέπει και 

αυτές να έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Επείδη περιέχεται λόγος και ποίηση, περνούν και 

αυτά από ευστηρό έλεγχο, για να μεταδίδουν το σωστό και αυτό που πρέπει, σύμφωνα 

με το Πλάτωνα. ΄ 

   Αρχικά, λοιπόν, το λεκτικό κομμάτι της μουσικής διακρίνεται σε τρία είδη ανάλογα 

με το ύφος26: απλή διήγηση (διθύραμβος), μίμηση (δράμα, κωμωδία, τραγωδία) και ένα 

μεικτό είδος διήγησης και μίμησης (έπος). Ως προς την μίμηση ο Πλάτωνας φαίνεται 

να αποφαίνεται τελεσίδικα και να αμφισβητεί τη κωμωδία και την τραγωδία27 για την 

εκπαίδευση των φυλάκων. Οι Φύλακες υπάρχει περίπτωση να μιμηθούν και κατώτερης 

αξίς περισταστικά ή/και χαρακτήρες και έτσι η ψυχή τους μπορεί να γίνει φαύλη και 

να μην είναι ικανοί να διοικήσουν με τα χαρακτηριστικά της ευδαιμονίας την πόλη. Οι 

Φύλακες πρέπει να μιμούνται ανδρείους και δίκαιους άνδρες, ώστε να είναι χρήσιμοι 

για την πόλη28. Γι’ αυτό συστήνεται η αποφυγή της και απαγορέυεται σε αντίθεση με 

την λυρική ποίηση και τον διθύραμβο και το μικτό είδος. Τα τελευταία θεωρείται πως 

εξυμνούν το ήθος και τις αρετές θεών και ηρώων.  

   Ύστερα, οι αρμονίες πρέπει να διαμορφώνουν έναν πολίτη σώφρονα, γενναίο, 

ειρηνοποιό και αγαθό, γι’ αυτό ελέγχεται και αυτή. Αποφεύγονται αρμονίες θρηνώδεις 

και συμποσιακά άσματα και διατηρούνται αρμονίες που προάγουν την ανδροπρέπεια 

και το γενναίο ήθος, δηλαδή αρμονίες <<δωρικού>> και <<ιωνικού>> τύπου. Επίσης, 

παρόμοια ισχύουν και για τον ρυθμό, ο οποίο δεν πρέπει να επηρεάζει τους νεαρούς 

φύλακες προς τις παρεκτροπές.  

                                                           
25 Πλάτωνος Πολιτεία, 398 8 

26 Πλάτωνος Πολιτεία, 382c 

27 Πλάτωνος Πολιτεία, 394d 

28 Πλάτωνος Πολιτεία, 395d-c 
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   Επομένος, η μουσική οφείλει να στρέψει τον άνθρωπο προς το καλό, το ωραίο, το 

αληθινό, το απλό, να οδηγούν τους φύλακες στο γενναίο σε περίοδο πολέμου και να 

τους ηρεμεί καλλιεργόντας τα συναισθήματά τους σε περίοδο ειρήνης29. 

 Γυμναστική 

Ο Πλάτωνας θεωρεί και την γυμναστική αρκετά σημαντική30. Παρατηρούμε ότι η 

γυμναστική τοποθετείται στο πλατωνικό εκπαιδευτικό συστημα από την πρώτη κιόλας 

βαθμίδα, στην οποία ξεκινά με απλές κινήσεις των μελών του σώματος του ατόμου και 

στην συνέχεις ανάλογα με την ηλικία του ατόμου και την βαθμίδα προσαρμόζεται 

ανάλογα. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι ο Πλάτωνας συνδειάζει την γυμναστική με την 

μουσική31. Εδώ δεν γίνεται λόγο μόνο για ένα υγιές σώμα μέσο της γυμανστικής αλλά 

για ένα καλό σώμα αποτέλεσμα καλής ψυχής32. H γυμναστική δεν έχει σκοπό να 

καλλιεργήσει την βία και την τραχύτητα και η μουσική την μαλθακότητα και την 

υποταγή, αλλά σε συνδιασμό μεταξύ τους κάνουν το ανθρώπινο σώμα υποτάσσεται 

στο πνέυμα, καλλιεργείται καλός χαρακτήρας33, υπάρχει αυτοπειθαρχεία και 

χαλιναγώγηση του θυμωειδούς και αποτρέπεται η μαλθακότητα και η βαρβαρότητα 

και αποκτάται ευρυθμία και ήθος.  

   Παράλληλα, με την μουσική και την γυμναστική ο Πλάτωνας παρείχε ηθική, 

θρησκευτική, λογοτεχνική και πολιτική αγωγή συμβάλοντας έτσι στην πλήρη 

διαπαιδαγώγηση του ατόμου αποκλείοντας έτσι την μονομέρεια και τον 

αποπροσανατολισμό από το αληθινό και την ιδέα του Αγαθού. 

1.4. Η ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα 

 

Ως αποτέλεσμα της παιδείας αυτής του Πλάτωνα είναι η ιδανική πόλη, η οποία 

αποτελείται από πολίτες με ήθος και σκέψη αλλά και βασιλείς και διοικητικά στελέχη 

(φύλακες) με σοφία και αρετές. Οι τάξεις που αποτελούν την πόλη αντιστοιχουν και 

                                                           
29 Πλάτωνος Πολιτεία, 399 

30 Πλάτωνος Πολιτεία, 403c-d 

31 Πλάτωνος Πολιτεία, 404b 

32 Πλάτωνος Πολιτεία, 403d 1-4 

33 Πλάτωνος Πολιτεία, 410c 
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στην τριμερή διάιρεση της ψυχής. Τα τρία μέρη της ψυχής είναι: το επιθυμιτικό 

(σωφροσύνη), στο οποίο υπερισχύει η λογική ενώ τα πάθη και οι επιθυμίες 

υποτάσσονται σε αυτήν, το θυμοειδές (ανδρεία), στο οποίο κυριαρχεί η αρετή της 

ανδρείας και το λογιστικό (φρόνηση και σοφία), στο οποίο κυριαρχεί η αρετή της 

δικαιοσύνης, ανώτερη όλων34. Άρχουσα θέση έχει το λογιστικό, μετά το θυμοειδές και 

τέλος το επιθυμητικό. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον διαχωρισμό της ψυχής, κατά τον  

Πλάτωνα, και την θέση των μερών της, αντιστοιχούν και οι κοινωνικές τάξεις της 

πολιτείας του Πλάτωνα. 

   Στο επιθυμιτικό ανήκει η υπηρετική και παραγωγική τάξη, οι γεωργοί, οι 

χειρώνακτες, οι έμποροι, οι κτηνοτρόφοι κ.α. και στο θυμοειδές οι φύλακες. 

 Στην αρχουσα θέση που είναι το λογιστικό ανήκουν οι φιλόσοφοι, οι οποίοι είναι 

γνώστες των πολιτικών πραγμάτων. Λόγο της πολύχρονης και επίπονης εκπαίδευσής 

τους μπορούν και αναλαμβάνουν την παιδεία των επόμενων διαδόχων αλλά και των 

πολιτών. Είναι κατάλληλοι για την εξουσία, οφείλουν να συμπεριφέρονται 

κατεκλισμένοι με την αρετή της δικαιοσύνης και της ευδαιμονίας, για να διακατέχεται 

παράλληλα και η πόλη, που διοικούν, με τα ίδια χαρακτηριστικά. Κυρίως, όμως, είναι 

αυτοί που έχουν φτάσει την γνώση της αλήθειας και δεν σταματούν ποτέ, διότι ο 

κόσμος των ιδεών είναι ατελείωτος. 

    

 

Ο Πλάτωνας δεν διαχωρίζει την ηθική από την πολιτική. Στοχέυει την ηθική 

διαπαιδαγώγηση του πολίτη επαναφέροντας την δικαιοσύνη  μέσα από την ψυχή  του 

και θέτει την πολιτική στην υπηρεσία της ηθικής. Έτσι ο Πλάτωνας έβλεπε ως βασικό 

καθήκον να μορφώσει και να εκπαιδεύσει τους νέους με τις αρχές της δικαιοσύνης ( 

σοφία, ανδρεία, σωφροσύνη), με αποτέλεσμα την ευδαιμονία της πόλης και τον ηθικό 

βίο. 

 

 

                                                           
34 Πλάτωνος Πολιτεία, 440e, 2-10, 441a, 1-3 
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2. Αριστοτέλης 

 

2.1. Ο βίος και τα έργα του  

 

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. στα Στάγειρα της Χαλκιδικής και πέθανε το 322 

π.Χ. στη Χαλκίδα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους που 

επηρέασαν αρκετά την εποχή τους. Ο πατέρας του ήταν ο Νικόμαχος, γιατρός στην 

αυλή του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα του ΄Γ. Ο πατέρας του πέθανε νωρίς και την 

κηδεμονία του την ανέλαβε ο φίλος του πατέρα του Πρόξενος από την Αταρνέα. Στα 

17 του πηγαίνει να σπουδάσει στην Ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα το 367 π.Χ. 

και παραμένει εκεί έως τα 37 του χρόνια. Κατά την διάρκεια των σπουδών του στην 

Ακαδημία τους άφηνε όλους άφωνους με την ευφυΐα του και γι’ αυτό ο Πλάτωνας του 

έδωσε το παρανόμι <<ο Νους>>.  

   Όταν συμπλήρωσε τις βασικές του σπουδές στην Ακαδημία, ασχολήθηκεμε την 

επιστημονική έρευνα και την διδασκαλία. Όσο οι ιδέες και η διδασκαλία του 

Αριστοτέλη ήταν διαφορετική από τους υπόλοιπους τόσο έδινε λόγο να τον κρίνουν οι 

συνάδελφοί του. Έτσι, οσο βρίσκεται εκεί έρχεται σε επαφή αλλά και αντιμέτωπος με 

σημαντικούς φιλοσόφους και στοχαστές, όπως τον Πλάτωνα, τον Εύδοξο, τον 

Ξενοκράτη, τον Ηρακλείδη, τον Σπεύσιπο κ.α. 

   Μετά τον θάνατο του Πλάτωνα (347 π.Χ.), ο Αριστοτέλης μαζί με τον Ξενοκράτη 

πήγαν και εγκαταστάθηκαν στην Άσσο. Εκεί ήταν δύο πλατωνικοί φιλόσοφοι, ο 

Έραστος και ο Κορίσκος. Είχαν ιδρύσει μία φιλοσοφική σχολή, ως παράρτημα της 

Ακαδημίας. Ο Αριστοτέλης δίδαξε εκεί τρία χρόνια. Πέρα από την διδασκαλία του 

εκεί, εκείνη την περίοδο έγραψε έργα, όπως: Κατηγορίαι, Περὶ ἑρμηνείας, Τοπικά, 

Ἀναλυτικὰ πρότερα, Ἀναλυτικὰ ὕστερα, Ποιητική, Ῥητορική (μόνο τα δύο πρώτα 

βιβλία), Ἠθικὰ μεγάλα, και αργότερα ένα μεγάλο μέρος από τα Φυσικὰ του, το Περὶ 

γενέσεως καὶ φθορᾶς, σημαντικές ενότητες από τα Μετὰ τὰ φυσικὰ (εκείνες όπου 

συζητείται η πλατωνική θεωρία περί ιδεών), το τρίτο βιβλίο της Ῥητορικής, τα Ἠθικὰ 

Εὐδήμια αλλά και Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι, Περὶ ζῴων μορίων, Περὶ ζῴων πορείας, 

“Μικρὰ φυσικὰ”, Περὶ ψυχῆς.  
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   Το 345 π.Χ. πήγε και εγκαταστάθηκε στην Μυτιλήνη, όπου έμεινε και δίδαξε το 342 

π.Χ. Την χρονιά εκείνη τον κάλεσε ο Φίλιππος να γίνει δάσκαλος του Μέγα 

Αλέξανδρου. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιούσε ως παιδευτικό όργανο τα ομηρικά έπη. 

Η εκπαίδευση του Μέγα Αλέξανδρου γινόταν στην Πέλλα.  

   Ο Αριστοτέλης έμεινε στην Μακεδονία έως το 335 π.Χ. Συνδεόμενος με τον 

Θεόφραστο (πιστός μαθητής του που γνώρισε στην Άσσο ή στην Μυτιλήνη) επέστρεψε 

στην Αθήνα και δίδαξε στο Λύκειο. Τα χρόνια αυτά που παρέμεινε στην Αθήνα έγραψε 

και το σημαντικότερο μέρος των Πολιτικῶν του , ενώ παράλληλα συγγράφει 

σημαντικό μέρος από τα Μετὰ τὰ φυσικά του, το βιολογικού περιεχομένου έργο Περὶ 

ζῴων γενέσεως, τα Ἠθικὰ Νικομάχεια.  

   Μετά από 12 χρόνια ο Μέγας Αλέξανδρος πεθαίνει. Ο Αριστοτέλης ώριμος πια 

στοχαστής αποφασίζει να φύγει, αφού το κλίμα στην Αθήνα δεν του είναι και τόσο 

ευχάριστο. Μετά το θάνατο του Μέγα Αλέξανδρου τα ανεπιθύμητα πρόσωπα στην 

Αθήνα ήταν εύκολο να βρεθούν με κατηγορίες εναντίον τους. Αυτό συνέβη και στον 

Αριστοτέλη. Φεύγει και εγκαθίσταται απέναντι στην Χαλκίδα στο σπίτι που είχε από 

την μητέρα του. Το 322 π.Χ. πεθαίνει.   

   Όλα τα χρόνια της ζωής του παρατηρούσε και έγραφε. Δημιουργούσε και αποθήκευε 

τα συγγραφικά του έργα. Είναι γνωστό πως ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος 

πολυεπιστήμονας . Τα έργα του αναφέρονται σε πολλά είδη επιστημών, όπως: φυσική, 

βιολογία, ζωολογία, μεταφυσική, λογική, ηθική, ποίηση, θέατρο, μουσική, ρητορική, 

πολιτική φιλοσοφία, οντολογία, κοσμολογία, ψυχολογία. Από αυτά έχουν διασωθεί 

ελάχιστα. 

 

2.2. Οι παιδαγωγικές απόψεις του Αριστοτέλη 

 

Όπως και ο Πλάτωνας, έτσι και ο μαθητής του ο Αριστοτέλης, δεν διαχωρίζει την 

αγωγή της παιδείας από την πολιτική. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πόλη είναι μία 

μορφή κοινωνικής συμβίωσης των πολιτών, οι οποίοι έχουν ως στόχο, μέσο της ηθικής 
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και πνευματικής τους διαπαιδαγώγησης,το ανώτατο αγαθό, την ευδαιμονία35, που 

ταυτόχρονα γίνεται και σκοπός της ίδια της πόλης. Όταν το άτομο καλλιεργηθεί 

σωματικά, ψυχικά, ηθικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά θα είναι άξιος πολίτης και 

ευτυχισμένος μέσα στα πλαίσια της πόλης του. Η παιδεία οδηγεί το άτομο στην 

ελευεθρία, στην καλοσύνη και την αρετή36 και ένα υπέροχο πνέυμα έχει ως αποτέλεσμα 

και ένα υπέροχο πολίτευμα. Έτσι κάνει το πολίτευμα να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 

με το πολιτικό πνεύμα των ατόμων (πολιτών). Γι’ αυτό το λόγο η πολιτεία έχει χρέος 

την δια βίου εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των πολιτών της, ώστε να ζουν για 

<<χάριν της πολιτείας>>37. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι οι πολίτες είναι δούλοι, απλά 

συνεργάζονται και υπακούν στους ηθικούς τους νόμους αλλά και στους πολιτικούς 

νόμους με στόχο την προσωπική τους ευδαιμονία αλλά και της πόλης τους. Και ο 

Αριστοτέλης πάντα μιλά για τον άνθρωπο μέσα στην πόλη, διότι το άτομο χωρίς 

πολιτική κοινωνία, δεν έχει νόημα. Ο άνθρωπος, κατά τον Αριστοτέλη, είναι <<ζώον 

κοινωνικό>> και <<φύσει πολιτικόν>>. Συνεπώς, ο πολίτης πρέπει να 

διαπαιδαγωγείται στα πλαίσια πάντα ενός δημοκρατικού πολιτεύματος ευννοώντας 

έτσι την πρόοδο της δημοκρατικής ζωής στην πόλη αλλά και κάνοντας ταυτόχρονα την 

αρετή του πολίτη να είναι  άμεσα εξαρτημένη από την παιδεία και τους νόμους της 

πόλης.  

 2.3. Ηθική και Πολιτική 

 

Στην αγωγή του ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για ηθική διαπαιδαγώγηση. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, αποκτώντας το άτομο ηθική παιδεία, συμβάλλει και στην δική 

του ευδαιμονία αλλά και στην ευδαιμονία των συμπολιτών του και κατά συνέπεια της 

πόλης. Έτσι μιλάμε και για ηθική του ατόμου αλλά και για πολιτική ηθική. Επειδή, 

λοιπόν, η ηθική συμβάλλει στο γενικότερο καλό αλλά και στο ατομικό, θα μπορούσε 

να της δωθεί ένα κοινωνικός χαρακτήρας. Και αυτό το παρατηρήσει κανείς το έργο του 

Αριστοτέλη, που δείχνει ότι το ήθος του ατόμου και το πολιτικό ήθος διαμορφώνονται 

                                                           
35 Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, γίνεται τέλειος, με την απόκτηση της αρετής, 

εκπληρώνοντας  έτσι τον σκοπό του (τέλος) της ύπαρξης του <<οις υπάρχει το τέλος, σπουδαίον, 

ταύτα λέγεται τέλεια. Κατά γάρ τό έχειν το τέλος τέλεια>> 

36 Αριστοτέλους Πολιτικά, 1338a 

37 Αριστοτέλους Πολιτικά, 1337a27-29 
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και αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσια της πόλης, ώστε να επιτευχθεί έτσι και ο σκοπός 

της που είναι η ευδαιμονία. Και όταν μιλάμε για το ήθος του ατόμου αναφερόμαστε 

στις ηθικές αρετές. Έτσι, ο φιλόσοφος επικεντρώθηκε αρχικα,στις ηθικές αρετές. 

   Αν και η εκπαιίδευση και η διαπαιδαγώγηση είναι κυρίως χρέος της πολιτείας, οι 

ηθικές αρετές αφορούν κατά αποκλειστικότητα το άτομο και είναι μέλημά του38. Το 

άτομο είναι αυτό που θα φέρει τις αρετές αυτές και έτσι αυτός είναι που πρέπει κυρίως 

να ασχοληθεί με αυτές. Οι ηθικές αρετές είναι η σωφροσύνη, η ανδρεία, η 

γενναιοδωρία κ.α. Το άτομο αποκτά τις ηθικές αρετές ασκώντας την ψυχή του ενάντια 

από τα πάθη και τις ορμές, που έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Με τον εθισμό39, 

δηλαδή την συνήθεια σε μία πράξη, το άτομο ασκεί την ψυχή του σε μία πράξη, όχι 

μόνο μια φορά αλλά πολλές, που με τον καιρό γίνεται συνήθεια και του βγαίνει 

αυθόρμητα η αρετή σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Π. χ. για να αποκτηθεί η αρετή της 

ανδρείας, το άτομο πρέπει να εθιστεί σε παρόμοιες πράξεις για ένα διάστημα. Έτσι με 

τον καιρό θα συνηθίσει σε αυτές τις πράξεις και, όταν πλέον θα είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζει καταστάσεις με αυτήν την αρετή, θα έχει αποκτήσει την αρετή αυτή.  Με 

αυτόν τον τρόπο η αρετή γίνεται χαρακτηριστικό στην ψυχή του και θεωρείται ότι 

αποκτήθηκε. Ωστόσο, ο Αριστοτέλης  τονίζει ότι οι ηθικές αρετές είναι μεσότητες40, 

δηλαδή μία κατάσταση ανάμεσα στις δύο ακρότητες, την έλλειψη και την υπερβολή. 

Δηλαδή όταν η μεσότητα είναι να είσαι ανδρείος, η έλλειψη είναι να είσαι δειλός και 

η υπερβολή να είσαι θρασύς. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον ορθό λόγο, μπορεί να 

χαρακτηριστεί κάποιος ενάρετος, όταν η αρετή ή αρετές που κατέχει βρίσκονται στην 

μεσότητα. Και αυτός ο πολίτης- άνθρωπος, στον οποίο συνυπάρχουν όλες οι αρετές, 

είναι φρόνιμος, δηλαδή με την φρόνηση θα υπάρξουν όλες οι αρετές. Αν λείψη μία 

αποδιοργανώνεται το σύνολο. Γι’ αυτό και ο φρόνιμος άνθρωπος είναι μέτρο 

σύγκρισης και παράδειγμα για τους άλλους.  

   Μέσα στις αρετές αυτές υπάρχει και η αρετή π.χ. της φιλία41, η οποία δίνει κοινωνικό 

χαρακτήρα στην ηθική. Έτσι η πολιτική θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ηθική, 

διότι μέσα στην πολή ο πολίτης κινείται με χαρακτηριστικά ηθικής και γενικά μέσα 

                                                           
38 Αριστοτέλους Πολιτικά, Η. 1336b 2-14 

39 Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1103a 5-7 

40 Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1102a 5-35 

41 Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Β7 
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στην κοινωνία μπορεί και διαμορφώνεται ο ηθικός χαρακτήρας του. Ωστόσο, η ηθική 

υπάγεται θα λέγαμε στην πολιτική, γιατί η πόλη έχει επιβάλλει νόμους, με τους οποίους 

προσπαθεί να κρατήσει σταθερό το ήθος στους πολίτες της. Και αυτό δεν είναι για να 

ελέγχονται τα μέλη της πολιτείας αλλά, για να παραδειγματισμό, διότι όποιος 

παραβαίνει τους νόμου, τιμωρείται για φρονηματισμό42. Ο Αριστοτέλης, επίσης, κάνει 

λόγο και για <<ορθά>> και <<φαύλα>> πολιτεύματα, στα οποία ορθά σκοπός της 

πολιτείας είναι η ευδαιμονία των πολιτών και στα φαύλα (τις παρεκβάσεις των ορθών) 

το συμφέρον του ενός ή των πολλών.43  

   Συμπερασματικά φαίνεται ότι η ηθική και η πολιτική συνδέονται άρρηκτα. Η 

ευδαιμονία επιτυγχάνεται με την υπακοή στους νόμους της πολιτείας, στους ηθικούς 

νόμους του ανθρώπου αλλά και με την βοήθεια της παιδείς και της εκπαίδευσης που 

θα αναλυθεί παρακάτω. 

 

2.4. Το εκπαιδευτικό σύστημα του Αριστοτέλη 

 

Είναι αρκετά σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Αριστοτέλης έδωσε δημόσιο χαρακτήρα 

στη εκπαίδευση και ότι είναι φροντίδα και χρέος των νομοθετών της πολιτείας η 

διαπαιδαγώγηση των πολιτών της. Ωστόσο, θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να 

ενισχύει και τις ιδιότητες του κάθε ατόμου ξεχωριστά.  

   Βασικές προϋποθέσεις για την μόρφωση, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η φύση, η 

συνήθεια και η λογική44. Με την έννοια φύση εννοούνται τα κληρονομικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου, που έχει αποκτήσει από τους γονείς του. Γενικά η φύση 

είναι η απαρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την οποία αναλαμβάνουν οι γονείς από 

την γέννηση μέχρι ένα ηλικιακό χρόνο του ατόμου. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που 

συναντά κανείς άτομα με φυσικά χαρακτηριστικά που αντιστέκονται στο εκπαιδευτικό 

έργο ή και κάποια που, αν και είναι ανεπίδεκτα μαθήσεως, γίνονται σπουδαίοι. 

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις φυσικές καταβολές του καθενός, η παιδεία πρέπει να 

                                                           
42 Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Κ9, 1179b, 7-13 – 1180b, 7 

43 Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Θ9, 1160a, 8-14, Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ6, 1279a, 17-22, 

Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια A13, 1102a, 5-18 

44 Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1334b, 6-7 
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εκτελλεί το έργο της για την ομαλή και εύρυθμη κοινωνική συμβίωση των πολιτών.   

Με την έννοια της συνήθειας εννοείται η άσκηση και οι πρακτικές που θα κάνει το 

άτομα κατά την διάρκεια της ζωής του και με την εννοια του λόγου εννοείται η 

διδασκαλία που δέχεται το άτομο, η οποία από ένα σημείο και μετά είναι κύριο μέλημα 

της πολιτείας. Πριν έγινε λόγος για ηθικές αρετές, που αποκτόνται με την συνήθεια, 

τον εθισμό. Με την διδασκαλία και την μάθηση μπορούν να αποκτηθούν και οι 

διανοητικές αρετές, που είναι κάθε άλλων η σοφία, η φρόνηση κ.α.  

   Επίσης, και ο Αριστοτέλης έκανε λόγο για διαίρεση της ψυχής. Αυτός διαιρεί την 

ψυχή στο έλλογο και στο άλογο μέρος. Το έλλογο μέρος είναι αυτό που ξεχωρίζει τον 

άνθρωπο από τα ζώα. Το άλογο μέρος της ψυχής είναι οι επιθυμίες μας και το ένστικτο 

της επιβίωσης. Το έλλογο μέρος είναι η καλλιέργεια του νου. Ανώτερο από τα δύο έιναι 

φυσικά το έλλογο μέρος ενώ το άλογο υποτάσσεται στο έλλογο. Το έλλογο μέρος 

διαχωρίζεται σε θεωριτικό και σε πρακτικό τμήμα. Το θεωριτικό, δηλαδή ο άριστος 

βίος, υπερτερεί του πρακτικού. Κάνει έτσι, ο Αριστοτέλης εμφανές ότι οι σωματικές 

αρετές πρέπει να υπηρετούν τον θεωριτικό λόγο. Δεν χρειάζεται η πόλη να έιναι μόνο 

έτοιμη να αντιμετωπίσει έναν πόλεμο αλλά πρέπει και να φαίνεται πόσο οργανωμένη 

είναι σε περίοδο ειρήνης και πως οι άνθρωποι συμβιώνουν μεταξύ τους κατά την 

διάρκειά της. Γι’ αυτό ο Αριστοτέλης θεώρησε ότι πρέπει πρώτα να προηγείται η 

εκπαίδευση του σώματος ώστε να είναι ικανή μετά να υπηρετήση το έλλογο κομμάτι 

της ψυχής45, τον θεωριτικό νου. Η αγωγή αυτή συμάβλει στην απόκτηση της 

ευδαιμονίας και της ευχαρίστησης. Ευδαιμονία όμως δεν είναι η απόκτηση πολλών 

υλικών αγαθών αλλά ευδαίμονας χαρακατηρίζεται κάποιος ως λογικό όν, που ζει 

ευτυχισμένος με αυτά που έχει και δεν σταματά αναζητά την γνώση.  

 

2.4.1. Μέθοδοι Διδασκαλίας 

    Όπως ο Πλάτωνας είχε την διαλεκτική μέθοδο, για να μεταδίδει αυτά που θέλει στην 

διδασκαλία του, έτσι και ο Αριστοτέλης είχε τις δικές του μεθόδους. Ο Αριστοτέλης 

είχε την μέθοδο της μίμησης και την επαγωγής. Και οι δύο μέθοδοι αποτελούν μέρος 

της εμπειρίας, διότι για να αποκτηθεί κάτι χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια.     

                                                           
45 Αριστοτέλους, Πολιτικά, Η. 1333a, 31 
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   Ο Αριστοτέλης αναλύει την επαγωγική μέθοδο στα έργα του Αναλυτικά Πρότερα και 

Αναλυτικά Ύστερα. Κατά τον Αριστοτέλη, με την παρατήρηση κάτι συγκεκριμένου 

μπορεί να κάνει κανείς εμπειρικές γενικεύσεις, οι οποίες ισχύουν για όλα τα θέματα 

που αντιστοιχούν στο ίδιο είδος46. Παρατηρώντας, δηλαδή, κάτι ειδικό μπορεί κανείς 

να βγάλει ένα γενικό/καθολικό ορισμό και συμπέρασμα. Δεν γίνεται κατανοητό, όμως, 

πως καταλήγει κανείς να βγάλει αυτή την γενίκευση. Ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι με την 

συστηματική παρατήρηση δημιουργείται μία αντίληψη των πραγμάτων με πολλά 

στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά μένουν και συσσωρεύονται στην μνήμη, δηλαδή 

εγκαθίστανται στο νου, και έτσι έχει ως αποτέλεσμα αυτό που ονομάζει εμπειρία47. 

Στην μέθοδο αυτή παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο η λειτουργία του νου, γιατί έχει την 

ιδιότητα να γενικεύει τα πράγματα μέσο της αισθητηριακής αντίληψής του. Έτσι με 

μία απλή παρατήρηση μπορεί κάποιος να έχει μία επεξηγηματική γνώση για αυτό που 

παρατήρησε και να βρίκε μία καθολική σύνδεση μεταξύ των πραγμάτων. Συνεπώς, 

μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η επαγωγή για τον Αριστοτέλη είναι κυρίως μία μορφή 

άμεσης γνώσης, η οποία βασίζεται στην εμπειρία και στο μνημονικό του ανθρώπου, 

για να καταλήξει στην ουσία και σε καθολικές/γενικές έννοιες.  

   Ο Αριστοτέλης έδωσε ιδιαίτερη σημασία και στην μίμηση. Αρχικά, ο Αριστοτέλης 

αναφέρθηκε στο έργο του Μετά φυσικά για τα καθ΄έκαστα και τα καθόλου48. Τα 

καθ΄έκαστα είναι τα αισθητά πράγματα  και τα καθόλου οι ιδέες των πραγμάτων. 

Θεωρεί πώς οι ιδέες είναι μέσα στα αισθητά πράγματα και ότι τα αισθητά δεν θα 

μπορούσαν να υπάρχουν χωρίς τις ιδέες. Το καθένα εξαρτάται από το άλλο και δεν 

είναι τα αισθητά μία απομίμηση των ιδεών, όπως πίστευε ο Πλάτωνας. Γι’ αυτό, 

λοιπόν, όποιος μιμείται τα αισθητά, διότι η μίμηση είναι η αναπαράσταση της 

πραγματικότητας, έχει την δυνατότητα να καταλήξει στην αλήθεια. Βέβαια την μίμηση 

την έχει συνδέσει περισσότερο με τις τέχνες και την ποίηση αλλά δεν την κατακρίνει 

ως μέθοδο μάθησης. Προσπαθώντας να μιμηθούμε μία ζωγραφιά με επιτυχία και αυτό, 

αν και επίπονο, μας προκαλεί ευχαρίστηση, θεωρείται αποτέλεσμα μάθησης και 

ανάπτυξης του θεωριτικού νου. Και στην ποίηση, στην οποία ο καλλιτέχνης πρέπει να 

μιμηθεί ήθη και πράξεις, γίνεται επεξεργασία της πραγματικότητας, δηλαδή 

                                                           
46 http://gosuccess.eu/2012/12/i-ennia-tis-epagogis-sti-filosofiki-skepsi-tou-aristoteli/ 

47 Αριστοτέλους Αναλυτικά Ύστερα, 100a, 6-7 

48 Αριστοτέλους, Μετά φυσικά, 1023b, 26-33 
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χαρακτηριστικών και συμπεριφορών. Συνεπώς, ο Αριστοτέλης αντιλαμβάνεται στην 

μέθοδο της μίμησης ως παράγοντα γνώσης και καθόλη την διάρκεια της ο καλλιτέχνης 

αλλά και ο μαθητής θα αποκτήσει εμπερία και θα φτάσει την γνώση των 

χαρακτηριστικών και στην γνώση της αλήθειας αντίστοιχα. 

Καταλήγοντας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Αριστοτέλης ήταν εμπειριστής. Με την 

παρατήρηση της φύσης, των συνανθρώπων αλλά και την μίμηση μπορούσε κάποιος να 

αποκτήσει και να εποφεληθεί γνώσεις. Ωστόσο θέλει χρόνο και κόπο, για να αποκτήσει 

κανείς την εμπειρία49. 

 

2.4.2. Εκπαιδευτικές βαθμίδες 

Ο Αριστοτέλης, όπως και ο δάσκαλός του, διακρίνει και αυτός εκπαιδευτικές βαθμίδες 

στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι και ο 

Αριστοτέλης κάνει λόγο για εκπαίδευση των γυναικών και δεν την διαχωρίζει τόσο  

από αυτήν των ανδρών. Και φυσικά δεν αναφέρεται στην ιδιωτική εκπαίδευση αλλά 

μιλά για δημόσια εκπαίδευση, η οποία, όπως αναφέρθηκε, είναι χρέος της πολιτείας να 

καλλιεργήσει την αρετή και οποιαδήποτε άλλη πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη 

σε όλους τους ελεύεθερους πολίτες. 

1. Α΄ Βαθμίδα 

O μεγάλος φιλόσοφος αναφέρεται στην προ γάμου ζωή. Δίνει συμβουλές σε 

θέματα ευγονοίας. Για να εξασφαλιστεί η καλή φύση του παιδιού, οι γονείς 

πρέπει να καλές σωματικές, ψυχικές και πνευματικές καταβολές. Ιδανική 

ηλικία για γάμο θεωρεί ότι είναι στην ηλικία των 18 για τις γυναίκες και η 

ηλικία των 37 για τους άνδρες. Ενώ η παιδοποιία συντελείται στις γυναίκες έως 

τα 50 και τους άνδρες έως τα 70 τους χρόνια. Αν οι γυναίκες τεκνοποιήσουν σε 

μικρή ηλικία θα υποφέρουν περισσότερο. Ωστόσο, κατά την διάρκεια του 

τοκετού, οι γυναίκες πρέπει να παίρνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις για την 

ομαλή εξέληξη του εμβρίου και μπορούν να εκπληρώνουν τις θρησκευτικές και 

πολιτικές τους υποχρεώσεις. 

                                                           
49 Αριστοτέλους, Περί αισθήσεως και αισθητών, 445a, 16-17,  Αριστοτέλους, Περί μνήμης και 

αναμνήσεων, 452a, 30 
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2. Β΄ Βαθμίδα 

Αυτή η βαθμίδα αφορά την εκπαίδευση του παιδιού από την στιγμή της 

γέννησής του έως το 7ο χρόνο της ηλικίας του. Το παιδί πρέπει να τρέφεται 

σωστά χτίζοντας έτσι θεμέλια υγείας, να συνηθίσει σε καιρικές μεταβολές και 

να κινείται ελεύθερο. Ύστερα από το 2ο έτος της ηλικίας του ιδανικά θα πρέπει 

το παιδί να εξασκείται σωματικά σε ασκήσεις κινητικών παιχνιδιών, πάντα σε 

λογικά πλαίσια για την ηλικία του, να του διδάσκονται ορισμένοι μύθοι με 

ηθικό πάντα περιεχόμενο και μουσική χωρίς να είναι κουραστική για  το παιδί. 

Και από το 5ο ιδανικά ηλικιακό έτος του παιδιού θα πρέπει να καλλιεργούνται, 

μέσο παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών και να διεγείρουν το νου τους με κατάλληλα ερεθίσματα50. Γενικά 

μέχρι την ηλικία αυτή τα παιδιά θα πρέπει να αποφεύγουν κάθετι επιβλεβές για 

τον χαρακτήρα και την ηθικότητά τους. Γι’ αυτό σε περίπτωση που δίνει κάτι 

τέτοιο είναι επιτρεπτή η τιμωρία με σκόπό τον σωφρονισμό, αλλά πάντα 

προηγείται ο διάλογος και η νουθεσία. Όλα αυτά είναι επημέλεια των γονέων 

μέχρι το 7ο έτος της ηλικίας του παιδιού, ενώ απαγορεύεται κάθε εμπλοκή 

δούλου. 

3. Γ΄ Βαθμίδα 

Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τις ηλικίες από 7 έως 14 ετών. Από εδώ και πέρα 

την εκπαιδευτική επιμέλεια την αναλαμβάνει η πολιτεία. Παρέχεται στα παιδιά 

θεωριτική μόρφωση κυρίως. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι γράμματα, 

γυμναστική, μουσική και γραφή-ιχνογραφία51. Σημαντικός είναι και ο ρόλος 

του παιδαγωγού που δεν έχει τον ρόλο της αυθεντίας αλλά προσπαθεί να 

οφελήσει τον μαθητή όσο το δυνατόν περισσότερο. 

4. Δ΄ Βαθμίδα 

Περιλαμβάνει τις ηλικίες από 14 έως 21 ετών. Είναι η τελευταία βαθμίδα της 

αγωγής του Αριστοτέλη. Εδώ οι νέοι διδάσκονται γραμματική, ρητορική, 

διαλεκτική, φιλοσοφία, πολιτική, ιστορία και φυσικές επιστήμες. Σκοπός είναι 

να φτάσουν στην ιδέα του αγαθού και της αλήθειας. Ταυτόχρονα, σε αυτή την 

                                                           
50 Αριστοτέλους, Πολιτικά, Θ. 1335a, 25-26 

51 Αριστοτέλους, Πολιτικά, Η. 1336b, 21-25 



27 
 

βαθμίδα εκτελλούνται και εκπληρώνονται και οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 

των νέων.  

Σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα υπάρχουν και παιδαγωγοί, ο καθένας αρμόδιος στον 

τομέα τομέα του. Οι παιδοτρίβες ήταν υπεύθυνοι για την σωστή άθληση των μαθητών 

αλλά αναλάμβαναν, επίσης, και όσους ήθελαν να ακολουθήσουν τον πρωταθλητισμό. 

Ύστερα ήταν και οι παιδινόμοι που ήταν υπεύθυνοι για την κατάληλη επιλογή 

ερεθισμάτων για την σωστή συμπριφορά των μαθητών. Δίδασκαν την ηθικοποίηση και 

προστάτευαν τους μαθητές από κακόβουλες συμπεριφορές και αρνητικά προτυπα 

μίμησης. Επίσης έιχαν και την επίβλεψη των σωματικών ασκήσεων και των 

στρατιωτικών υποχρεώσεων των μαθητών/νέων. 

 

2.4.3. Μαθήματα 

Βασικά και αναγκαία μαθήματα της γενικής μόρφωσης, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η 

ανάγνωση, η γραφή, η γυμναστική, μουσική και η ιχνογραφία52. Τα μαθήματα αυτά θα 

βοηθήσουν τους πολίτες στην κάλυψη των πρακτικών, φιλοσοφικών και αισθητικών 

αναγκών τους. Ο Αριστοτέλης τόνισε ότι οποιαδήποτε μάθηση είναι βάναυση για το 

άτομο δεν είναι χρήσιμη και τον αχρηστεύει σωματικά και ψυχικά.  

 Ανάγνωση, γραφή, ιχνογραφία 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Αριστοτέλης ήταν από τους πρώτους που 

εισήγαγε το μάθημα της ιχνογραφίας στην μόρφωση των πολιτών. Η 

ιχνογραφία είχε να κάνει με το ωραίο και το καλό, δηλαδή είχε περισσότερο 

αισθητικό χαρακτήρα. Ευαισθητοποιούσαι τους ανθρώπους και τους βοηθούσε 

να ξεχωρίσουν και να εκτιμήσουν το κάλλος. Επίσης, η εκμάθηση ανάγνωσης 

και γραφής γινόταν για την διευκόλυνση στην καθημερινότητα αλλά και για 

την απόκτηση νέων γνώσεων53. 

 Γυμναστική 

Με την γυμναστική διαμορφωνόταν η αρετή της ανδρείας, η οποία προυποθέτει 

τις κατάλληλες καταστάσεις για την εκδήλωσή της. Σε πρώτη φάση θα πρέπει 

                                                           
52 Αριστοτέλους, Πολιτικά, Θ. 1337b, 23-28 

53Βλ. Γαλάνη Σ., 2012 
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να διδάσκονται τα ευγενή αθλήματα και όχι η σκλήρη εκγύμναση, γιατί δεν 

διαμορφώνονται ενάρετοι χαρακτήρες. Με την κατάλληλη διατροφή και 

άσκηση θα υπάρξει φυσιολογική σωματική ανάπτυξη. Όταν τελειώσουν τα 

θεωριτικά μαθήματα, ο νέος θα μπορεί να ασκείται σε πιο βαριές και επίπονες 

ασήσεις και θα ακολουθεί αναγκαστική δίαιτα. Είναι σημαντικό ότι δεν πρέπει 

να ασκούνται ταυτόχρονα το σώμα και ο νους, διότι, αν κουραστεί και 

καταπονεθεί ένα από τα δύο, επηρεάζεται και επιδρά και στο άλλο54. 

 Μουσική 

Ο Αριστοτέλης αφιερώνει ένα μεγάλο τμήμα στο Θ΄ κεφάλαιο των Πολιτικών 

του για την παιδεία της μουσικής. Αναφέρει, αρχικά, ότι η μουσική ευχαριστεί 

το άτομο, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί και του προσφέρει διασκέδαση και 

καλλιέργεια. Όσον αφορά την διασκέδαση την διαχωρίζει σε αυτή που 

ευχαριστεί και σε αυτή που είναι χρήσιμη στον άνθρωπο, διότι ο νους 

αναπαύεται55. Ύστερα, για να αποδείξει ότι η μουσική επιδρά στην διάπλαση 

του ήθους του ατόμου, την συνδέει με τον γενικό χαρακτήρα της ψυχής και με 

τον ενθουσιασμό, που προκαλείται με το άκουσμα της μουσικής, επιδρα στην 

ψυχή του ανθρώπου. Έτσι με την κατάλληλη αγωγή η μουσική θα προάγει και 

το σωστό συναίσθημα56. Αναφέρεται και στις μελωδίες, οι οποίες είναι 

μιμήσεις ηθών. Όταν αλλάζει η μελωδία αλλάζει και το συναίσθημα του 

ανθρώπου. Αναγνωρίζει μελωδίες με τις οποίες η ψυχή κλαίει και θλίβεται, 

χαλαρώνει, γαληνεύει και εμπνέει ενθουσιαμό. Την καταλληλότερη για την 

παιδική ηλικία θεωρεί αυτή που χαλαρώνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 

ρυθμούς57. Επίσης, αναφέρεται και στον αν θα πρέπει οι νέοι να διδάσκονται 

κάποιο μουσικό όργανο, και συμφωνεί με αυτό, διότι διαμορφώνεται το ήθος 

του ατόμου. Μουσικά όργανα διδάσκονταν από ειδικό κιθαριστή αλλά δεν τους 

δίδασκε αυτό καθ’ αυτό το όργανο αλλά την μουσική και τα στοιχεία της58. 

Ωστόσο τονίζει ότι η τεχνική εκπαίδευση δεν συμβάλει στην διαμόρφωση του 

                                                           
54 Αριστοτέλους, Πολιτικά, Θ΄, 1338b 38-41 & Πολιτικά, Θ΄, 1339a 1-10 

55 Αριστοτέλους, Πολιτικά, Θ΄, 1339b 25-31 

56 Αριστοτέλους, Πολιτικά, Θ΄, 1340a, 5-12 

57 Αριστοτέλους, Πολιτικά, Θ΄, 1340a, 38-42 

58 Βλ. Γαλάνη Σ. 2012 
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ήθους αλλά αφορά την ενασχόληση με τις μελωδίες για την ευχαρίστηση των 

ακροατών. Και δεν θέλει τους νέους να ξέρουν επαγγελματικά για την μουσική, 

γιατί τότε χάνεται το νόημα της διδασκαλίας της μουσικής. Οι επαγγελματίες 

ενδιαφέρονται για την ευχαρίστηση των ακροατών ενώ η διδασκαλία της 

μουσικής προσφέρει την χαλάρωση και την διάπλαση του νου, την αισθητική 

και ηθική διαπαιδαγώγηση. 

Τέλος, ο Αριστοτέλης συμπρεριλάμβανε και τις επιστήμες, τις οποίες τις είχε αναγάγει 

στο θεωριτικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Εδώ ανήκουν τα μαθηματικά, η φυσική και η 

θεολογία. Δεν μπορούσε να παραλήψει και την ποίηση και τις καλές τέχνες, τις οποίες 

τις θεωρεί πάρα πολύ καλές λόγο του μιμητικού χαρακτήρα που έχουν. 

 

 

Συνεπώς, η αριστοτελική εκπαίδευση έχει ως στόχο της ηθικοποίηση των πολιτών της, 

οι οποίοι θα μπορούν να εκπληρώσουν έτσι το <<τέλος>>, δηλαδή τον σκοπό της 

πόλης τους, τον άριστο βίο, το <<ευ ζην>>. Δηλαδή ο πολίτης πρέπει να είναι πολιτικά 

ώριμος, να έχει ηθική και πνευματική τελείωση, μέσα πάντα στο πλαίσιο της πολιτείας, 

γεγονός που του εξασφαλίζει την ανώτερη από όλες τις αρετές, την ευδαιμονία. Γι΄αυτό 

σκοπεύει να δημιουργήσει το αίσθημα της συλλογικότητας και όχι της ατομικότητας. 

Οι πολίτες με τα χαρακτηριστικά ενός ενάρετου ανθρώπου (ανδρείος, δίκαιος, 

εγκρατής, αγαθός κ.α.) θα μεριμνούν για το δημόσιο καλό.  

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3. Σύγκριση των απόψεων των δύο φιλοσόφων 

 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έδωσαν 

μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση. Θεωρούν την προσφορά της μέγιστο καλό και 

εφόσον είναι κατάλληλα προγραμματισμένη και δομημένη, θα μπορεί να προάγει την 

αρετή την ευδαιμονίας και τον άριστο βίο.  

   Και οι δύο έκαναν λόγο για πολίτες που οφείλουν να διαμορφώσουν έναν ενάρετο 

χαρακτήρας έχοντας ηθικά ενδιαφέροντα. Οι αρετές της ανδρείας, της δικαιοσύνης, της 

σωφροσύνης και πολλές άλλες συμβάλλουν στην καθημερινότητα μιάς  πολιτείας 

κάνοντάς την ιδανική. Βασική προϋπόθεση για μία ουσιαστική παιδεία με στόχο τον 

άριστο βίο είναι η καλή οργάνωση από την ίδια την πολιτεία, το κράτος. Οι νομοθέτες, 

στην εκπαίδευση του Αριστοτέλη, και οι άρχοντες-φιλόσοφοι, στην εκπαίδευση του 

Πλάτωνα, είναι αυτοί οι οιποίοι οφείλουν να οργανώσουν ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, που θα προάγει την ηθική στον χαρακτήρα των μαθητών. Η πολιτεία 

δηλαδή είναι αυτή που θα αναλάβει την μόρφωσή τους, ωστόσο όχι από την άρχη της 

γέννησής τους. Και οι δύο αναφέρθηκαν στην εκπαίδευση των παιδιών από την στιγμή 

της γέννησής τους. Ωστόσο, από εκείνη την στιγμή δεν είναι η πολιτεία υπεύθυνη για 

την όρφωσή τους αλλά οι γονείς μέχρι μία συγκεκριμένη ηλικία (περίπου μέχρι 7 

χρονών). Και οι δύο φιλόσοφοι τόνισαν ότι οι γονείς μέσω δραστηριοτήτων 

διαμορφωμένων για παιδιά, όπως παιχνίδι,  απλών ασκήσεων που διαπλάθουν σιγά 

σιγά το σώμα, αλλά και μέσω της μουσικής παιδείας και της ποίησης, θα δημιουργείται 

ένα υπόβαθρο για την διαμόρφωση ενός ηθικού χαρακτήρα. 

   Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι δύο φιλόσοφοι είχαν αντίθετη άποψη για την επιροή 

της ποίησης στην παιδεία. Ο Πλάτωνας απέφευγε την διδασκαλία πολλών μύθων και 

ποιημάτων ενώ ο Αριστοτέλης την αποδεχόταν και την επαίνευε λόγο του μιμητικού 

της χαρακτήρα. Ο Πλάτωνας καταδίκαζε τον υλικό κόσμο που παρουσίαζε η ποίηση, 

γιατί δεν αποτελούσε μίμηση της ιδέας. Θεωρούσε πως οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

και οι θεοί παρουσιάζονταν ανήθικοι και αδύναμοι γεγονός που εμπόδιζε στην 

εκπλήρωση του στόχου του Πλάτωνα, να περάσει ηθικές πράξεις και συμπεριφορές. 

Ήθελε να αποφύγει την μίμηση κατώτερων και ανήθικων συμπεριφορών και γι’ αυτό, 

όταν δίδασκε ποίηση, την περνούσε από αυστηρό κριτικό έλεγχο και πρόσεχε τα 

μυνύματα που περνούσε μέσω αυτής. Αντίθετα ο Αριστοτέλης την επαινούσε και 
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θεωρούσε πως οι ποιητές ήταν οι καλύτεροι δάσκαλοι, γιατί με την ποίηση μιμείται 

κανείς τον ανθρώπινο λόγο, τα συναισθήματα και τις πράξεις. Γενικά ο Αριστοτέλης 

συμφωνούσε με την μέθοδο της μίμησης και τόσο η ποίηση όσο και οι τέχνες, γενικά, 

προήγαγαν αυτή την μέθοδο. Με την ποίηση, λοιπόν, το άτομο μπορούσε να 

παρατηρήσει και να μιμηθεί τους χαρακτήρες και τις πράξεις τους. Η ποίηση, κατά τον 

Αριστοτέλη, συγγενεύει με την φιλοσοφία και οδηγεί με τον δικό της τρόπο τον 

άνθρωπο στην γνώση της αλήθειας. Βέβαια και ο Αριστοτέλης έκρινε αρνητικά κάποια 

ποιητικά είδη, όπως την κωμωδία, στην οποία θεωρούσε ότι υπάρχουν κακοί 

χαρακτήρες59. Και αυτός πρόσεχε τι θα διδάξει και τι μηνύματα θέλει να περάσει, αλλά 

δεν σταματούσε να θεωρεί την ποίηση και κατά συνέπεια την μίμηση άξια για την 

μόρφωση των νέων. 

   Ύστερα, και οι δύο στην αγωγή τους αναφέρονται στην σωματική και την πνευματική 

αγωγή. Το ένα εξαρτάται από το άλλο. Η σωματική άσκηση από μικρή κιόλας ηλικία 

ενσωματώνεται στην εκπαίδευση των παιδιών με απλές ασκήσεις και στην συνέχεια με 

πιο περίπλοκες καθώς ανεβαίνει η εκπαιδευτική βαθμίδα. Έχει ως στόχο της διάπλαση 

του σώματος αλλά και την ενίσυχση της αρετής της ανδρείας. Ειδικότερα την 

εκπαίδευση των φυλάκων, στον Πλάτωνα, η γυμανστική ήταν πάρα πολύ βασική, ενώ 

οι φιλόσοφοι-βασιλείς έδιναν περισσότερη σημασία στην πνευματική αγωγή. Και στον 

Αριστοτέλη η γυμανστική παίζει μεγάλο ρόλο. Με την γυμναστική το άτομο (και εδώ 

ξεκινά από μικρή ηλικία και εξελίσσονται οι ασκήσεις καθώς μεγαλώνει το άτομο) 

δημιουργεί ένα υγιές σώμα και ενισχύει την ανδρεία. Αλλά πάνω από όλα ο 

Αριστοτέλης τόνισε ότι προηγείται η άσκηση του σώματος, ώστε να είναι έτοιμο να 

υπηρετήσει την λογική και το πνεύμα. Το άτομο δεν μπορούσε να ασκεί και τα δύο 

ταυτόχρονα, διότι θα επιδρούσε αρνητικά γι’ αυτόν.  

   Επίσης, ο Πλάτωνας έδωσε βάσει στην διδασκαλία των μαθηματικών ενώ ο 

Αριστοτέλης όχι τόσο. Αν και τα μαθηματικά εξασκούσαν το πνεύμα και 

δημιουργούσαν ένα πιο πρακτικό μυαλό για την καθημερινότητα του ατόμου, ο 

καθένας τα αντιμετώπιζε αλλιώς. Ο Πλάτωνας πίστευε πως με τα μαθηματικά το άτομο 

θα εξάγει κάθε πναευματικότητα από το εσωτερικό του αλλά ο Αριστοτέλης πίστευε 

                                                           
59 Αριστοτέλους, Περί ποιητικής, 1448a, 16-19 
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ότι είναι πρισσότερο μία πρόσληψη από τον εξωτερικό κόσμο και παράλληλα μία 

εσωτερική ανάπτυξη60. 

   Βασικό, επιπλέον, σημείο είναι ότι και οι δύο φιλόσοφοι έδωσαν δημόσιο χαρακτήρα 

στην εκπαίδευση. Ξεκινώντας ο Πλάτωνας την άποψη αυτή την κράτησε και την 

συνέχισε ύστερα ο μαθητής του ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι. Οι παιδεία μέχρι τότε 

ήταν ιδιωτική και οι δάσκαλοι πήγαιναν στα σπίτια των μαθητών τους και δίδασκαν. 

Αυτό όμως το κατακρίνουν και οι δύο φιλόσοφοι και ισχυρίζονται πως στην παιδεία 

πρέπει να έχουν πιο ελεύθερη πρόσβαση όλοι. Όλοι έχουν δικαίωμα στην παιδεία, διότι 

έτσι θα εκπληρωνόταν και ο σκοπός της πολιτείας. Βέβαια οι δούλοι είχαν την 

δυνατότητα αυτή και αυτό φαίνεται στον Αριστοτέλη, όταν αναφέρεται για εκπαίδευση 

των ελεύθερων πολιτών.  

   Σημαντικό είναι ότι η εκπαίδευσή τους προοριζόταν και για άνδρες και για γυναίκες. 

Μέχρι ένα σημείο τα αγόρια και τα κορίτσια φοιτούσαν μαζί και είχαν κοινά μαθήματα, 

ύστερα χωρίζοντας αλλά δεν άλλαζαν σε μεγάλο βαθμό τα μαθήματα που διδάσκονταν 

ο καθένας. Βέβαια οι φιλόσοφοι αναγνώριζαν ακόμη ότι οι άνδρες υπερέχουν σε 

ορισμένες αρετές, όπως η ανδρείας, σε σχέση με τις γυναίκες, αλλά αυτό δεν τους 

εμπόδισε να μιλήσουν και για εκπαίδευση των γυναικών. 

 

Συμπερασματικά, και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης συμπεριλαμβάνουν την παιδεία 

μέσα στο πνεύμα του <<πολιτεύματος>>, το οποίο οδηγεί σε υπέροχες μορφές του 

πνεύματος. Με σκοπό την ευδαιμονία και τον ενάρετο βίο, οι δύο φιλόσοφοι έδωσαν 

ιδιαίτερη βάση στη παιδεία και στο εκπαιδευτικό τους σύστημα. Αναφέρνται στην 

δημόσια εκπαίδευση, στην εκπαίδευση των γυναικών και άλλων απόψεων που ήταν 

προτοπόρες για την εποχή τους. Και αναμφίβολα προσέφεραν στον χώρο της 

παιδαγωγικής καθώς πολλές απόψεις τους ισχύουν ακόμη και σήμερα. 

 

 

 

 

                                                           
60 Βλ. Albert Reble, Ιστορία της Παιδαγωγικής, 2014: 53  
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