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Περίληψη  
 

Το έργο του φιλοσόφου Αριστοτέλη και οι προεκτάσεις του στην 

παιδεία και στο χώρο της πολιτικής . Ένας δυνατός συνδυασμός , που 

έρχεται στο φως του εκσυγχρονισμού .  

Μέσα από διάφορα στοιχεία αναδεικνύονται τα επίκαιρα μηνύματα σε 

συνδυασμό με την σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία  αλλά και πολιτική 

επιστήμη. 

Παράλληλα διαφαίνονται τα διάφορα κοινωνικοπολιτικά μηνύματα των 

οποίων η αξία μέσα στις άκρες είναι απολύτως διαχρονική .  

 

 

ABSTRACT  

  

The work of philosopher Aristotle and his implications for education and 

politics. A strong combination that comes in the light of the 

synchronization. 

Various elements highlight topical messages combined with modern 

political philosophy and political science. 

At the same time, the various socio-political messages whose value in 

the edges is absolutely diachronic. 
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 Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα εργασία, αναλύεται το έργο Πολιτικά του φιλοσόφου 

Αριστοτέλους. Αρχικά καθίστανται απαραίτητα τα βιογραφικά στοιχεία 

του Αριστοτέλη .  

Μόνο μέσω αυτών θα μπορέσει να γίνουν κατανοητοί , οι παράγοντες 

και οι αιτίες συγγραφείς του έργου του φιλοσόφου και κατ’ επέκταση η 

επικαιροποίηση του. Υπάρχουν πλήθος παραγόντων πάντοτε όμως 

mutantis mutandis , που είναι κοινοί της αριστοτελικής Ελλάδας με 

αυτής της μνημονιακής και σύγχρονης . 

 Στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει η ανάλυση που θα λειτουργήσει ως μια 

μορφή συμπεράσματος , για το λόγο ότι τα κοινά στοιχεία αποτελούν 

ένα συμπέρασμα κατά πόσο επίκαιρα είναι τα πολιτικά. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται με πολλά στοιχεία η βιογραφία του 

σπουδαίου αυτού φιλοσόφου. Και πιο συγκεκριμένα, για το πότε έζησε, 

για τα χρόνια των σπουδών του κοντά στον Πλάτωνα, αλλά και 

αργότερα μετά το θάνατό του. Γίνεται αναφορά και στην οικογένειά 

του, καθώς και στην προσωπική του ζωή. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η 

αναφορά που γίνεται στα χρόνια που πέρασε στην Μακεδονία, ως 

δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βλέποντας την βιογραφία του 

Αριστοτέλη, μπορεί να καταλάβει κανείς το πόσο σπουδαίος είναι ο 

φιλόσοφος αυτός. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για το έργο: τα πολιτικά, του 

Αριστοτέλη. 
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 Στο έργο του αυτό, ο Αριστοτέλης παρουσιάζει τη σχέση της πόλης και 

του πολιτεύματος και αναζητεί ποιο είναι το καταλληλότερο πολίτευμα 

για μία πόλη, που θα έχει ως αποτέλεσμα έναν απώτερο σκοπό, την 

ευτυχία του ανθρώπου  και την ευδαιμονία της πόλης. Για να γίνει όμως 

αυτό, παραθέτει τον ορισμό της πόλις, και του πολίτη αντίστοιχα. Όσον 

αφορά τα πολιτεύματα, τα διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες: τα 

Δημοκρατικά και τα ολιγαρχικά. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για την επικαιρότητα των πολιτικών 

του Αριστοτέλη. Αρχικά, ο Αριστοτέλης έχει πει στο τρίτο βιβλίο των 

Πολιτικών, ότι ο ο άνθρωπος είναι απαραίτητο και αναγκαίο να 

συμμετέχει στις αποφάσεις της πόλης του, ώστε να θεωρείται ένας 

άριστος πολίτης μιας άριστης πολιτείας.  

Στο κεφάλαιο αυτό, διαπιστώνουμε πόσο σημαντική είναι η πολιτική 

φιλοσοφία του Αριστοτέλη και πως αυτή επηρεάζει μέχρι και την 

σημερινή εποχή όπου ζούμε. Ο πραγματικός σοσιαλισμός έχει 

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον φιλόσοφο. Επιπλέον, βλέπουμε 

ότι ακόμα και ο Μαρξ έχει επηρεαστεί από τις ιδέες του Αριστοτέλη ως 

προς την έννοια της πόλης και του πολίτη. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται η πολιτική παιδεία στον 

Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης, όπως και ο Πλάτωνας δεν διαχωρίζουν την 

έννοια της παιδείας από την έννοια της πολιτικής. Θεωρεί, δηλαδή ότι ο 

άνθρωπος πρέπει να έχει την απαραίτητη παιδεία μέσω της καλλιέργειας 

της ηθικής και της πολιτικής, έτσι ώστε να συμμετέχει στην πολιτική 

της πόλης του. Και αυτός ο συσχετισμός έχει έναν απόλυτο σκοπό: την 

ευδαιμονία όλης της πόλης.  
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Κεφάλαιο 1 : Βιογραφικά στοιχεία Αριστοτέλη  

 

Ο Aριστοτέλης (384 Π.Χ.-322 Π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος 

και επιστήμονας στη Μακεδονία , συγκεκριμένα σε ένα χωριό της 

Χαλκιδικής τα Στάγειρα .   

 Σε ηλικία 17 ετών γίνεται μαθητής του Πλάτωνα εγγραφόμενος στην 

ακαδημία του όπου φοίτησε περίπου είκοσι χρόνια ( ηλικία 17-37 ετών) 

όπου και αρίστευσε . Συγκεκριμένα ο Πλάτωνας ήταν τόσο 

ενθουσιασμένος από την εργασία μαζί του όπου του κόλλησε το 

ψευδώνυμο “νους” .   

Τα είκοσι χρόνια φοίτησης αποτέλεσαν και το μοναδικό διάστημα 

παραμονής του στην Αθήνα. Εκτός από τον Πλάτωνα , συμφοίτησε με  

φιλοσόφους  όπως ο Ξενοκράτης , ο Εύδοξος, και πολλούς άλλους .   

Η διεπιστημονικότητα του , φαίνεται στο πλήθος έργων του, που εκτίνεται 

σε πολλούς τομείς θεωρητικούς και μη. Ανάμεσα στην επιστήμες που 

ασχολήθηκε συγκαταλέγονται διάφορες ,   όπως φυσική, βιολογία, 

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

ρητορική, πολιτική κ.α. και συνιστούν το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα 

στη Δυτική Φιλοσοφία. 

 Πολλές φορές μπορούμε να παραλληλίσουμε τον Αριστοτέλη με τον 

Windgeinstein. Όχι φυσικά ως προς το περιεχόμενο του λόγου τους, η 

φιλοσοφική τους οπτικής δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Η ομοιότητα , 

έγκειται στο γεγονός της πρώιμης και ώριμης περιόδου .   

 

 

                                                     6. 

https://el.wikipedia.org/wiki/384_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/322_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
about:blank


  Ο «ώριμος» Αριστοτέλης δίνει βάση σε εμπειρικές μεθόδους , όσο αφορά 

τον βίο . Οι μελέτες του , έγιναν ο θεμέλιος λίθος για την έναρξη 

συγκρότησης των πρώτων βιολογικών φαινομένων , σε όλη τη γηραιά 

Ήπειρο.  

  O φιλοσοφισμός του έλαβε περίτρανα την σημασία Αριστοτελισμός και  

έγιναν η φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική σκέψη της 

Αναγέννησης αλλά και του Μεσαίωνα. 

 Μετά τον θάνατο του Πλάτωνα , πέρασε στη Μακεδονία ξανά . Στη 

Μακεδονία , βρέθηκε με εντολή του Φιλίππου , να μετατραπεί σε 

δάσκαλος του γιου του και εν συνεχεία βασιλέα Μεγάλου Αλεξάνδρου.   Ο  

Αριστοτέλης υπήρξε ο πρώτος γνήσιος επιστήμονας στην ιστορία και κάθε 

κατοπινός επιστήμονας του οφείλει κάτι» (Eγκυκλοπαίδεια papyrus larus 

bretanica)  

  Η διδαχή στον Μέγα Αλέξανδρο του έδωσε μια σειρά ευκαιριών να 

αναπτύξει και να διαδώσει περισσότερο το φιλοσοφικό και πολιτικό του 

έργο.  Προς αυτή την κατεύθυνση βάδισε η κατασκευή του Λυκείου. Το 

Λύκειο αποτέλεσε μια βιβλιοθήκη μέσα στο οποίο φιλοξενήθηκαν 

πληθώρα έργων του, πυλώνας της φιλοσοφίας.                                            

  Η διάδοση των ιδεών του Πλάτωνα , οδήγησε στη συγκρότηση νέας 

πολιτικής φιλοσοφίας , από την  οποία πέρασε στον εμπειρισμό , ο οποίος 

χαρακτηρίστηκε «πλατωνικός εκσυγχρονισμός.»  

 Πίστευε ότι οι ιδέες και οι γνώσεις όλων των λαών βασιζόταν τελικά,  

στην αντίληψη.                                                                                         
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7


 Μέσα από τον Αριστοτέλη διαμορφώθηκε , η πολιτική και κοινωνική 

φιλοσοφία μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα . Πάνω στις φιλοσοφίες που 

διαμορφώθηκαν συγκροτήθηκε ύστερα μέχρι και την Επιστημονική 

Επανάσταση του 17ου αιώνα.   

Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίστηκε από πολλούς , ο πατέρας «του 

εμπειρισμού» και στη συνέχεια θεωρήθηκε από τους βασικούς «πατέρες» 

της σύγχρονης αριστεράς .  

Το σύνολο της επιρροής του συχνά τον κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων 

παγκοσμίων προσωπικοτήτων όλων των εποχών με τη μεγαλύτερη 

επιρροή, μαζί με τον δάσκαλο του, τον Πλάτωνα, και τον μαθητή του, τον 

Μέγα Αλέξανδρο. 

  Ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν γιατρός του βασιλιά της Μακεδονίας 

Αμύντα Γ΄, τον οποίο είχε πατέρα ο Φίλιππος. Ο Νικόμαχος, είχε ως 

ιατρικό του πατέρα των Ασκληπιό , πατέρα της ιατρικής . Από εκεί 

εμπνεύστηκε και το βιβλίο του Ηθικά Νικομάχεια. Η μητέρα του  είχε το 

όνομα Φαιστιάδα. Γεννητικά προερχόταν από το μεγάλο γένος των 

Ασκληπιών όπως και ο σύζυγος της, ενώ η εθνολογική-φυλετική της 

καταγωγή βρισκόταν στην Εύβοια , συγκεκριμένα στη Χαλκίδα.        

  Η επιστημονικότητα του Αριστοτέλη για το σύνολο των επιστημών 

υγείας ειδικά για τα θέματα βιολογικού ενδιαφέροντος, προέρχεται από το 

πάθος του πατέρα του για την ιατρική.                                

 Επιπλέον οι καταγόμενες από το σόι του πατρός , της ιατρικής , 

Ασκληπιού συνήθιζαν να μυούν τα παιδιά τους στην επιστήμη της ιατρικής 

διδάσκοντας τους ανατομία . 
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Από την νεαρή ηλικία του ο φιλόσοφος έδινε την απόλυτη στήριξη και 

βοήθεια στον πατέρα του , σε θέματα ιατρικής .                                                                                 

 Ο ξαφνικός θάνατος και των δύο γονέων του , έκαναν τον οικογενειακό 

φίλο τους Πρόξενο καταγόμενο από τα παράλια της Μικράς Ασίας , να 

ασχοληθεί εκτενώς  με την ανατροφή του φιλοσόφου .  

 Ο Πρόξενος, ανέλαβε όλα τα έξοδα και την ανατροφή του Αριστοτέλη . 

Αυτός ήταν η αιτία , που ο Αριστοτέλης εντάχθηκε στην ακαδημία του 

Πλάτωνα . (367 Π.Χ.), .  

 Ο Αριστοτέλης έμεινε στην ακαδημία έως το θάνατο του δασκάλου του 

Πλάτωνα . Μέσα στην ακαδημία του Πλάτωνα υπήρξε αριστούχος  και 

ιδιαιτέρως φιλομαθής . Μάλιστα πολλές φορές απουσίαζε από τα 

μαθήματα προκειμένου να παραμείνει στο σπίτι του και να μελετήσει. Ο 

Πλάτωνας του είχε αποδώσει το ψευδώνυμο όπως αναφέραμε παραπάνω 

το ψευδώνυμο "νουν της διατριβής" και το σπίτι του "οίκον αναγνώστου". 

 Όταν το 347 Π.Χ. ο Πλάτωνας έφυγε από τη ζωή , τέθηκε ένα πολύ 

σημαντικό ζήτημα για το ποιος πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα 

διευθυντού της ακαδημίας . Οι διασημότεροι υποψήφιοι για να αναλάβουν 

, υπήρξαν οι τρεις καλύτεροι μαθητές του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, ο 

Ξενοκράτης και ο Σπεύσιππος.  

 Ο Αριστοτέλης τότε μαζί με τον Ξενοκράτη αποφάσισαν από κοινού να 

απομακρυνθούν από την Αθήνα και να μεταναστεύσουν και να αποικίσουν 

σε μια μικρασιατική πόλη την Άσσο .  

  Η περιοχή αυτή είχε αναλάβει να διακυβερνηθεί από δύο φιλοσόφους 

πλατωνικών φρονημάτων. 
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Οι φιλόσοφοι αυτοί ήταν ο Έραστος και ο Κορίσκος, . Η ανάθεση 

διακυβέρνηση δόθηκε σε αυτούς από τον  Ερμία ο οποίος υπήρξε παλιός 

μαθητής του Πλάτωνα και φίλος και συμφοιτητής του Αριστοτέλη κατά τη 

διάρκεια της φοίτησης του , στην Ακαδημία .                                                                                                 

Οι δύο φίλοι, κυβερνήτες της Άσσου, είχαν ιδρύσει εκεί μια φιλοσοφική 

σχολή, ως παράρτημα της Ακαδημίας. 

Στην Άσσο ο Αριστοτέλης έμεινε και παρέδωσε διαλέξεις στο διάστημα 

τον δεκαοκτώ μηνών , αναλαμβάνοντας μαζί με τους συνεργάτες του , να 

συνεχίσουν το έργο που είχε αρχίσει ο δάσκαλος τους. Η φιλία με τον 

Ερμία είχε ως αποτέλεσμα 10.  να πειστεί στο να υιοθετήσει μέτρα 

κοινωνικά δημοκρατικά και να «αγκαλιάσει» την κοινωνική δικαιοσύνη . 

 

 Ο θάνατος του Ερμία όμως ήταν ξαφνικός , προϊόν της συμμαχίας του με 

τον Βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππο. Οι Πέρσες οδήγησαν σε 

βασανιστικό θάνατο τον τύραννο .  

 Το 345 Π.Χ. ο Αριστοτέλης, υπό την παρακίνηση του μαθητή που είχε , 

με το όνομα Θεόφραστος , εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη και έμεινε ως το 

342 Π.Χ .  

 Με τον  Ερμία εκτός από φιλικές , απέκτησαν και συγγενικές σχέσεις 

καθώς κατά μία έννοια μπορούμε να πούμε πως έγινε πεθερός του . 

Παντρεύτηκε την κόρη που είχε υιοθετήσει και εξ αίματος αποτελούσε 

κόρη του αδερφού του. Με τη γυναίκα αυτή απέκτησε μια κόρη . 

Η σχέση του Αριστοτέλη με τον θάνατο , δυστυχώς συνεχίστηκε  καθώς 

χήρεψε αρκετά σύντομο διάστημα μετά τη γέννηση της κόρης του.    
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 Στη συνέχεια παντρεύτηκε την Ερπυλλίδα , συμπατριώτισσα του από τα 

Στάγειρα , με την οποία απέκτησε έναν γιο . Ο γιος αυτός έλαβε το όνομα 

του πατέρα του , Νικόμαχος .  

 Το 342 Π.Χ. δέχτηκε την πρόσκληση του τότε βασιλιά της Μακεδονίας , 

Φιλίππου να μετατραπεί , σε παιδαγωγός του γιου του Αλεξάνδρου και να 

αναλάβει την μόρφωση του .  Ως παιδαγωγός , μετέδιδε στο μαθητή του 

την ιδέα της ενωμένης Ελλάδας , οδηγώντας τον να αγαπήσει τα ομηρικά 

έπη.                                                                                                                                     Στο 

γεωγραφικό κομμάτι , η διδασκαλία του νεαρού Αλεξάνδρου γινόταν πότε 

στη Πέλλα  , άλλοτε στη Μιέζα δηλαδή τη σημερινή Νάουσα . εκπαίδευση 

του Αλέξανδρου γινόταν άλλοτε στην Πέλλα.  Στην Μιέζα έμαθε , ότι ο 

επιστήθιος φίλος του Ερμίας είχε πεθάνει , το 341 Π.Χ. 

Το διάστημα που έμεινε ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία , άγγιξε τα 6 

χρόνια . Στη συνέχεια , εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όταν ο Αλέξανδρος  

ένωσε το ελληνικό έθνος και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα , συντρίβοντας 

τις αντιστάσεις Θηβαίων και Αθηναίων .  Τη σχολή του την ονόμασε 

γυμνάσιο με λυκειακή προαγωγή και βρισκόταν ως τοποθεσία στο, κοντά 

στην πύλη του Διοχάρη.  

 Το άλσος που υπήρχε στην περιοχή ήταν τεχνικό και λειτουργούσε ως 

ναός αφιερωμένος στο θεό της μουσικής, Απόλλωνα. 
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 Η αρχιτεκτονική των κτηρίων ήταν μεγαλοπρεπής καθώς η χρηματική 

επιχορήγηση έγινε από την Βασιλέα Αλέξανδρο . Ονοματικά χαρακτήρισε 

τα οικήματα ως περίπατοι , αρχιτεκτονική που ταυτίστηκε με την 

νοοτροπία , φιλοσοφική και πολιτική ενός ολόκληρου κινήματος με την 

ίδια ονομασία.  

 Η οργάνωση της σχολής βασίζονταν τόσο στη διαμόρφωση της ποιότητας 

σπουδών όσο και για την ωρολόγια διδασκαλία στα πρότυπα που ο 

Πλάτων διαμόρφωσε τη δική του ακαδημία .  

Τα εξειδικευμένα μαθήματα για τους φοιτητές προχωρημένου επιπέδου 

διεξάγονταν κατά τις πρωινές ώρες  ενώ τα βασικά ("εωθινός περίπατος") 

τους μαθητές  αρχάριου ,  τις απογευματινές .  ("περί το δειλινόν", 

"δειλινός περίπατος").  

 Τα προχωρημένα μαθήματα βασίζονταν στη φιλοσοφία ενώ τα    

απογευματινά στη ρητορική . Το εύρος σε βιβλία αλλά και πολιτισμό της  

βιβλιοθήκης της ακαδημίας ήταν τόσο μεγάλο ώστε να λειτουργήσει ως 

πρότυπο για άλλες όπως αυτή της Αλεξάνδρειας .  

 Το 323 Π.Χ. μετά το θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου έγινε το μέσο 

ξεσπάσματος όλου του αντιμακεδονισμού που είχε προκύψει με 

αποτέλεσμα να υφίσταται ακόμη και απειλές για την ίδια του τη ζωή .   

 Οι κατηγορίες προέρχονταν από την Ελευσίνα και συγκεκριμένα από τον 

αρχιερέα της ενώ ο Ισοκράτης τον κατηγόρησε για τον ίδιο λόγο που ήταν 

η ασέβεια . Το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο που διέθεταν εναντίον του 

φιλοσόφου ήταν ένας βωμός προς τιμήν του Ερμία πάνω στον οποίο είχε 

συγγραφεί ένας ύμνος , προς την αρετή.       
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Καταλαβαίνοντας το πόσο δυσμενείς ήταν γι’ αυτόν οι συνθήκες εκεί , 

έφυγε πριν εξελιχθεί και μετατραπεί σε επίσημη κατηγορία και 

αντιμετωπίσει δίκη . Άσυλο βρήκε στη γενέτειρα της μητέρας του στη 

Χαλκίδα μαζί με τη σύζυγο του και τα δύο τους παιδιά τον Νικόμαχο κι 

την Πυθιάδα .  

 Ένα χρόνο μετά έφυγε από την ζωή από στομαχικό νόσο. Οι πραγματικές 

όμως συνθήκες του θανάτου του ανάγονταν σε ψυχολογικά αίτια κυρίως 

την κατάθλιψη από την οποία έπασχε περίπου ένα χρόνο .  

 Η ταφή του έγινε μετά λαμπρών τιμών στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα 

Στάγειρα .  Οι τιμές προήλθαν από όλους τους κατοίκους των Σταγείρων , 

που του απέδωσαν ιδιαίτερες τιμές και τον ανακήρυξαν και οικιστή . Μέσα 

στις τιμές , συμπεριλήφθηκε και η κατασκευή ενός βωμού .  

 Όταν εγκατέλειψε την σημερινή ελληνική πρωτεύουσα τέθηκε ένα πολύ 

σημαντικό ερώτημα, ποιος θα αναλάβει πάλι τη διεύθυνση της 

Αριστοτελικής Ακαδημίας . Αποφάσισε να την αναθέσει στον    

Θεόφραστο, πιστεύοντας , πως είναι ο καταλληλότερος να συνεχίσει το 

έργο του, πράγμα για το οποίο δικαιώθηκε. 

 Έτσι ο Αριστοτέλης κατά κάποιο τρόπο πέρασε στην Αθανασία αφού το 

έργο του διασώθηκε και μετά τον θάνατο του . 

 Η μεγαλοψυχία του έγινε εμφανής στον τρόπο που συνέταξε τη διαθήκη 

του . Μέσα σε αυτή βρέθηκαν απολύτως οικονομικά εξασφαλισμένοι , όλα 

τα μέλη της οικογένειας του , η σύζυγος και τα δύο του παιδιά .  

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι απαίτησε να μην πουληθεί κανένας από 

τους δούλους τους αλλά και εξασφάλισε οικονομικά την οικογένεια του 

Προξένου , δείχνοντας ευγνωμοσύνη για όσα τους παρείχε.  
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Κεφάλαιο 2 : Αριστοτέλης πολιτικά  

 

  Τα Πολιτικά αποτελούν σύγγραμμά του Αριστοτέλη διαιρεμένο οκτώ 

βιβλία με θέμα την επιστήμη της πολιτικής ζωής. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι το πρώτο βιβλίο επίσημα πολιτικής επιστήμης .   

 Το θέμα είναι η σχέση πόλης και πολιτεύματος αναζητώντας ποιο είναι το 

καταλληλότερο πολίτευμα το οποίον θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην 

απόλυτη ευτυχία . 

 Μέσα από το κείμενο του Αριστοτέλη αναλύονται πάνω από εκατό 

πενήντα πολιτεύματα . Σε αυτό συγκαταλέγεται το γεγονός ότι ο 

Αριστοτέλης έζησε για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε διαφορετικές 

περιοχές .  

 Για να μπορέσει να βγει το ορθό συμπέρασμα του έργου πρέπει με τον 

βιντγκεινσταινικό τρόπο σύγχρονα και τον μαιευτικό αρχαία να αποδοθεί 

ο ορισμός της έννοιας «πόλις.»  

 Για την κατάταξη αυτή ήταν απαραίτητο να οριστεί η έννοια "πόλις" 

καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά "η δε πολιτεία των την πόλιν 

οικούντων εστί τάξις τις" (το πολίτευμα είναι ένας τρόπος οργάνωσης της 

πόλης).  

 Στην προσπάθεια να αποδώσει την πραγματική έννοια στη λέξη πόλις , 

προκύπτει και το συμπέρασμα που λειτούργησε ως ιαχή ζωής για την 

σκέψη του και βασικό γνώρισμα της  πολιτικής επιστήμης . Ότι δηλαδή ο  

άνθρωπος είναι ζώον πολιτικόν. 
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 Για τον Αριστοτέλη βασική προϋπόθεση κάθε ορθού πολιτεύματος είναι 

να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια. Έτσι ακολουθεί τα εξής: ορισμός του 

πολίτη-ορισμός της "πόλις"-ορισμός του πολιτεύματος-κατάταξη των 

πολιτευμάτων.                                                                                                                                                           

 Για να γίνει κατανοητή η παραπάνω έννοια πρέπει να γίνει αναφορά σε 

άλλη μία βασικό χαρακτηριστικό των Ηθικών Νικομαχείων , τα οποία 

αποτελούν προηγούμενο μέρος των Πολιτικών , αυτή της Ηθικής Αρετής 

.  

Σύμφωνα με την ηθική αρετή αφού βασικό στοιχείο είναι η ευδαιμονία της 

πόλης , τότε πρέπει να μην επιδιώκουν οι άνθρωποι τον προσωπικό 

πλουτισμό αλλά τον πλουτισμό της πολιτείας ως σύνολο προς όφελος των 

πολιτών .  

Μέχρι ένα βαθμό πρέπει να υπάρχει κοινοκτημοσύνη, γενικώς όμως ισχύει 

η ατομική ιδιοκτησία. Είναι απερίγραπτο το πόση ευχαρίστηση προκαλεί 

σε κάποιον η σκέψη ότι κάτι του ανήκει. Είναι φυσικό ν΄ αγαπάει κανείς 

τον εαυτό του, δεν είναι μάταιο. Δίκαια όμως κατακρίνεται και η φιλαυτία· 

και φιλαυτία δεν είναι να αγαπάμε το εαυτό μας, αλλά να τον αγαπάμε 

πολύ περισσότερο από όσο πρέπει.  

Αν, για τον Αριστοτέλη ένας φιλοχρήματος , όπως αγαπούσε τα χρήματα 

αγαπούσε την πόλη του και επιδίωκε το κοινό καλό τότε θα υπήρχε 

απόλυτη ευδαιμονία .  

Για τον Αριστοτέλη επίσης η αγάπη προς το χρήμα υφίσταται λόγω 

ύπαρξης , ιδιοκτησίας . Όταν υπάρχει κοινοκτημοσύνη δεν μπορεί να 

υπάρχει γενναιοδωρία . Άρα είναι καλό να διαθέτει κανείς περιουσία όχι 

όμως αλόγιστη .  
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Τα πολιτεύματα έχοντας ως διαιρετική τομή τη φύση τους διακρίνονται σε 

δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες . Τα δημοκρατικά και τα ολιγαρχικά . Η 

αριστοκρατία προστίθεται μέσα στα ολιγαρχικά καθώς και εκεί κυβερνούν 

ξανά οι λίγοι .  Κριτήριο για το καλύτερο πολίτευμα είναι η αριστεία . 

Μόνο οι άριστοι είναι σε θέση να κυβερνήσουν στο οποιοδήποτε 

πολίτευμα ομαλά την πόλη. 

Κατά τον Αριστοτέλη ο άριστος πολίτης της αρίστης Πολιτείας, είναι ο 

ενεργός πολίτης, που συμμετέχει κατά προαίρεσιν στις αποφάσεις της 

πόλης του, είναι ο φρόνιμος και μετριοπαθής άνθρωπος, ο οποίος πράττει 

με ευθύνη, για να διασφαλίζει στην πόλη του την ευμάρεια, την παιδεία 

και την ειρήνη. Είναι ο ελεύθερος νους που δημιουργεί εν αυτονομία και 

ζει «κατά προαίρεσιν» αλλά ταυτόχρονα υπακούει εθελότρεπτα στο νόμο 

και παράγει ατομικά και συνολικά έργα αρετής. 

Η αρίστη πολιτεία κατά τον Σταγειρίτη είναι μια αριστοκρατία της αρετής 

και όχι του πλούτου. Σε αυτήν οι άριστοι και ο δήμοι ταυτίζονται ενώπιον 

του κοινού σκοπού, που είναι η ευδαιμονία.  

 

 

Ποιος είναι κατά τον Αριστοτέλη ο άριστος πολίτης της αρίστης 

Πολιτείας; Είναι ο ενεργός πολίτης 
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Κεφάλαιο 3: Η επικαιρότητα ων πολιτικών του Αριστοτέλη  

 

 Στα Πολιτικά του Αριστοτέλη διατυπώνεται ο γενικός ορισμός του 

πολίτη. Επιχειρείται μια σύντομη σύγκριση του αριστοτελικού ορισμού 

του πολίτη με τη νεότερη αντίληψη για τον πολίτη, όπως αυτή 

προκύπτει από τη γενικότερη εικόνα της πολιτικής πρακτικής 

παγκοσμίως. Στο τρίτο βιβλίο των πολιτικών, ο κύριος άξονας της 

αριστοτελικής επιχειρηματολογίας αναφορικά με την έννοια του πολίτη 

είναι η συμμετοχή του τελευταίου στην άσκηση εξουσίας. Ο πολίτης 

κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να είναι κοινωνός αρχής: Δεν αρκεί απλά 

να ενδιαφέρεται για τα κοινά, αλλά είναι αναγκαίο να ασκεί εξουσία. Το 

είδος της συμμετοχής του πολίτη στην εξουσία ορίζεται από την 

πολιτεία, άλλος δηλαδή είναι ο πολίτης στη δημοκρατία και άλλος στην 

ολιγαρχία, όπως αναφέρει στα Πολιτικά, ωστόσο το ίδιο το κείμενο των 

Πολιτικών μας οδηγεί στη σκέψη πως ο ρόλος της πολιτείας συνίσταται 

κυρίως στο να καθορίζει ποσοτικά ζητήματα, που αφορούν κυρίως το 

βαθμό συμμετοχής του πολίτη στην εξουσία, χωρίς όμως αυτό να 

διαφοροποιεί διόλου το βασικό κριτήριο της ιδιότητας του πολίτη, 

δηλαδή την ενεργό συμμετοχή του στην άσκηση αρχής. 

Ο σύγχρονος πολίτης δεν μετέχει ούτε «κρίσεως» ούτε «αρχής», αν και 

νομικά το δικαίωμα αυτό δεν περιορίζεται σε μικρό αριθμό πολιτών. Ως 

επίφαση δημοκρατικότητας, η ισχνότατη πολιτική παρουσία του 

σύγχρονου πολίτη, κυρίως ως έκφραση ψήφου για μια αμφιλεγόμενη 

αντιπροσώπευση, ουσιαστικά τον ακυρώνει. 
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 Για το λόγο αυτό η έννοια του ενεργού πολίτη ως κοινωνού της 

εξουσίας και διαχειριστή του κοινού συμφέροντος, ανεξαρτήτως 

πολιτειακού πλαισίου, ανάγεται από το πεδίο της φιλοσοφικής 

παρατήρησης σε ένα από τα καθολικά μηνύματα της αριστοτελικής 

διανόησης. 

Τα πολιτικά του Αριστοτέλη είναι ένα απαύγασμα-ύμνος προς την 

πολιτική φιλοσοφία .  Η χροιά του είναι τόσο έντονη που διαμόρφωσε 

όλες τις πολιτικές ιδεολογίες και παραμένει ακόμη απόλυτα επίκαιρο .  

Πρωτίστως ,  στο πρώτο και δεύτερο βιβλίο του Αριστοτέλη υπάρχουν 

οι αρχές της έμφυτης πολιτικότητας . Δηλαδή ότι ο άνθρωπος αποτελεί 

ζώον πολιτικόν .   

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια ανάλυση ανθρώπου  γύρω από την 

ανάλυση ηθικής και πολιτικής που αποτέλεσε πρόδρομος του ηθικού 

πλεονεκτήματος της πολιτικής  που προέκυψε από την Αριστερά και 

έμεινε γνωστή ως αριστερή ηθική .  

Είναι η σύγκρουση προοδευτισμού και συντηρητισμού , μέσα από τον 

οποίο προκύπτει ο νεοφιλελευθερισμός ,  ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

έντονη πολιτική ανηθικότητα .  

Ο προοδευτισμός είναι τόσο ταυτισμένος με την αριστερά ώστε οι 

οπαδοί του να θεωρούν την σοσιαλδημοκρατία μια ήπια εκδοχή του 

καπιταλισμού και του νεοφιλελευθερισμού που δεσπόζει την παγκόσμια 

οικονομία .                                       
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Η  ηθική είναι ο πόλεμος απέναντι στην εξαθλίωση και την καταπίεση. 

Στο σημείο αυτό διακρίνουμε μια καθαρά αναφορά του Αριστοτέλη στο 

δεύτερο βιβλίο των πολιτικών . Ο εξαθλιωμένος άνθρωπος πρέπει να 

αποτελεί το σύμβολο της αριστεράς που πρέπει να σπάσει τα δεσμά της 

σκλαβιάς του .  

 Πολύ σημαντική αναφορά γύρω από τη δουλεία των    πολιτικών του 

Αριστοτέλη η οποία σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση θα 

αναλυθεί στη συνέχεια .  

 Ο τρόπος ένωσης του έργου του Αριστοτέλη με την αριστερά μέσω του   

οποίου λαμβάνει μια πολύ γερή απάντηση τόσο ο συντηρητισμός όσο 

και τα παρακλάδια του ο λαϊκισμός και εθνικισμός είναι η πραγματική 

αγάπη προς τον συνάνθρωπο σε συλλογικό επίπεδο .  

  Η Αριστερά αντιλαμβάνεται όλη την αίσθηση της αλληλεγγύης , και 

της βοήθειας προς τον άνθρωπο και έτσι με τον τρόπο αυτό ορίζεται η 

αριστερή ηθική .  

 Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας αγώνας ανένδοτης αλληλεγγύης 

και βοήθειας όπως προαναφέρθηκε προς όλους τους ανθρώπους , ώστε 

να μην υφίσταται καμία αίσθηση προσβολής της προσωπικότητας και 

έλλειψης της αξιοπρέπειας του .  Ο αγώνας αυτός οδηγεί διαρκώς στο 

δρόμο προς την κοινωνική ανεξαρτησία και τη συγκρότηση του κράτους 

δικαίου.                                                                               

 

                                                     19. 



 

 Ο πραγματικός σοσιαλισμός έχει βαθιά αριστοτελικές  ρίζες . Είναι ο 

τρόπος ρήξης με τον  καπιταλισμό δηλαδή με τον αλόγιστο πλουτισμό 

και το εμπόδιο της ευδαιμονίας . Πυρήνας αυτού του πολιτεύματος 

πρέπει να είναι η ευδαιμονία του ανθρώπου μέσα σε ένα κοινωνικό και 

πολιτικό σύνολο .  

 Η διεκδίκηση βασισμένη σε έναν άλλο κόσμο χωρίς φτώχεια και πόνο 

οδηγεί τον άνθρωπο στο να γίνεται ολοένα και περισσότερο ηθικός και 

να αλλάζει τον κόσμο προς το καλύτερο και έτσι επιτυγχάνεται η 

ευδαιμονία .                                                                                 

 Με βάση την ευδαιμονία το άτομο λειτουργεί αυτόματα προς την 

κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του κοινού συνόλου . Αυτός άλλωστε 

πρέπει να είναι και ο αυτοσκοπός του .  

 Ο κόσμος είναι οι εσωτερικές επιθυμίες μας και όχι οι πρόσθετες 

ανάγκες που μας επιβάλλει ο καπιταλισμός. 

 Παράλληλα  η  δουλεία στην οποία αναφέρεται φανατικά ο 

Αριστοτέλης , αποτελεί , τηρουμένων των αναλογιών  η σημερινή 

εργασιακή κατάσταση . 

 Στην Ελλάδα ,  αλλά και στον κόσμο γενικότερα κυριαρχεί ένας 

συνδυασμός εργασιακού εκφοβισμού με χαμηλές οικονομικές 

αποδοχές.  
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Εργασιακός εκφοβισμός ορίζεται ως  η συχνή παρενόχληση μέσω βίας 

ψυχολογικής και σωματικής στο χώρο εργασίας.Η λατινογενής 

προέλευση αυτού του όρου είναι γνωστή και ως «mobbing»: 

Στην τελευταία δεκαετία το φαινόμενο αυτό είναι  στην Ελλάδα , 

ιδιαίτερα συχνό πραγματοποιείται ριζική μείωση μισθών  και 

κατάργηση πλήθους εργασιακών κεκτημένων  για τα οποία έγιναν 

μαζικές εργατικές κινητοποιήσεις . 

 Σε επίπεδο , ιδιοκτησίας συναντάμε τις πρώιμες τις μαρξιστικές έννοιες 

αλλά και σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας . Ο Μαρξ υποστήριξε στη 

θεωρία που διατύπωσε στον τομέα των οικονομικών μέσω του έργου 

του , Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας,  κατά την περίοδο 1857-1867.  

 Η μαρξική οικονομική θεωρία προέκυψε από ειδικές αναλύσεις , 

βασισμένες τόσο στα οικονομικά ζητήματα που είχαν προκύψει τότε 

όσο και στον εμπειρισμό . 

 Και εδώ διαφαίνεται το κοινό σημείο του με τον Αριστοτέλη.                             

O Μαρξ διατύπωσε την ιδέα της πόλης με βάση τους ορισμούς της 

πάλης των τάξεων και την υποταγή της εξουσίας σε αυτούς όπως και το 

θεωρητικό κομμάτι του Αριστοτέλη .  
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      Κεφάλαιο 4 : 4.1. Η παιδεία του Αριστοτέλη  

 

 Η παιδεία του Αριστοτέλη που διαμορφώνει την παιδεία του σήμερα είναι 

ίδια με εκείνη του Πλάτωνα , σύμφωνα με την οποία δεν διαχωρίζει την 

παιδεία από την πολιτική .  

 Στόχος της παιδείας είναι να εξασκήσει στους πολίτες  μέσω την πολιτικής 

τον τρόπο για την εξασφάλιση του ανώτερου όλων αγαθού  δηλαδή της 

ευδαιμονίας .   

 Η ευδαιμονία είναι ο μέγιστος σκοπός της πόλης για να μπορέσει να 

εξασφαλίσει την πλήρη ευτυχία για κάθε πολίτη ατομικά και για όλη την 

κοινωνία συλλογικά .  

 Η καλλιέργεια της ηθικής και της πολιτικής οδηγεί τον άνθρωπο στο να 

είναι στη θέση να εξασφαλίσει την ευδαιμονία για εκείνον και την πόλη 

του . Για τον Αριστοτέλη πρέπει η συλλογική ευδαιμονία να είναι 

προσωπική υπόθεση του κάθε πολίτη.  Μέσω της παιδείας , εμφυτεύεται 

στην ψυχή του ανθρώπου η ηθική η ορθή πολιτική συμπεριφορά μέσω της 

οποίας όταν ολοκληρώσει τη μόρφωση του είναι σε θέση να συμμετέχει 

στα κοινά ως ενεργό πολιτικό  όν με σκοπό την εξασφάλιση της 

ευδαιμονίας .                                               

 Η παιδεία οδηγεί το άτομο στην ελευθερία, στην καλοσύνη και την αρετή 

και ένα υπέροχο πνεύμα έχει ως αποτέλεσμα και ένα υπέροχο πολίτευμα.  
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  Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ως αποτέλεσμα ότι πολιτική και παιδεία 

ταυτίζονται στον απόλυτο βαθμό. Υποχρέωση λοιπόν μιας πολιτείας είναι 

η απόλυτη εκπαίδευση και παροχή παιδείας σε όλους τους πολίτες της.   

Ένα αίτημα αδιαπραγμάτευτο όλα τα χρόνια από τον Αριστοτέλη , 

φανατικό οπαδό της δημόσιας παιδείας μέχρι την εξέγερση του 

πολυτεχνείου και τη σοσιαλμανία του Καραμανλή και τον Ανδρέα 

Παπανδρέου , η δημόσια παιδεία εξελίσσεται συνεχώς και ενισχύεται . 

Κάθε μέρα περισσότερο ειδικά μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η δημόσια 

παιδεία γίνεται ολοένα και περισσότερο δημόσια .  

 Η υπακοή όμως στο νόμο είναι ηθική και όχι υπόθεση υποταγής και χρέος 

κάθε πολίτη είναι η εξασφάλιση της ευδαιμονίας και  κάθε πολίτης  θεωρεί 

ότι κάνει το χρέος του προς την πόλη του και είναι προσωπική του υπόθεση 

η ευδαιμονία της πόλης .  

 Πρέπει να γνωρίζει , ότι η υπακοή στους νόμους είναι η βασική αρχή της 

ευδαιμονίας. Για να επιτευχθεί αυτό ο Αριστοτέλης , προσάρμοσε , στις 

δικές του μεθόδους , την πλατωνική και σωκρατική διαλεκτική για να 

επιτευχθεί η προσπάθεια διδασκαλίας της ευδαιμονίας.                           

Εκτός όμως από την διαλεκτική ο Αριστοτέλης εφάρμοσε , δύο  μεθόδους, 

αυτή της μίμησης και της επαγωγής.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Και οι δύο μέθοδοι είναι εμπειρικές και βασίζονται ως απαρχή στο κίνημα 

του εμπειρισμού .  Στο έργο , όπου γίνεται η ανάλυση της μεθόδου του 

Αριστοτέλη είναι τα αναλυτικά . 
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. Η εξαγωγή , συμπεράσματος μέσω του εμπειρισμού είναι βασικό 

χαρακτηριστικό του Αριστοτέλη. 

    Μέσω του ειδικού , μπορεί να εξαχθεί ένα συμπέρασμα που προκύπτει  

το γενικό . 

 Τα στοιχεία αυτά μένουν και συσσωρεύονται στην μνήμη, δηλαδή 

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

εμπειρία.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Έτσι με μία απλή παρατήρηση μπορεί κάποιος να έχει μία επεξηγηματική 

γνώση για αυτό που παρατήρησε και να βρίσκεται μία καθολική σύνδεση 

μεταξύ των πραγμάτων.  

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

Αριστοτέλης αναφέρθηκε στο έργο του Μετά φυσικά για τα καθ΄ έκαστα 

και τα καθόλου .  

 Για τον Αριστοτέλη, όπως και για τον Μαρκούζε μετ’ έπειτα το   

αισθητικό διαμορφώνει πρακτικά τις εμπειρίες. Το αισθητό διαμορφώνει 

και τις εμπειρίες και τις ιδέες .  

 Όποιος, λοιπόν, μιμείται την ευδαιμονία, για τον Αριστοτέλη μπορεί και 

να την εφαρμόσει . Για το λόγο αυτό μέσω της  μίμησης μπορεί να 

οδηγηθεί στο να αντιληφθεί πως μπορεί να αποκτηθεί η ευδαιμονία .  

 Ο  Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τη μίμηση, όχι όπως οι ηθοποιοί και οι 

καλλιτέχνες, αλλά ως μέθοδο γνώσης και μάθησης μέσω της οποίας ο 

άνθρωπος απαλλάσσεται από τα δεσμά της αμάθειας και οδηγείται στην 

απόλυτη ευδαιμονία       
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 Όπως , δηλαδή ο καλλιτέχνης είναι σε θέση να αποκτήσει εμπειρία και να 

αφομοιώσει τον ρόλο του , μέσω της μίμησης έτσι και ο μαθητής 

μιμούμενος την ευδαιμονία και την αλήθεια είναι σε θέση να τις 

αντιληφθεί και να τις αφομοιώσει.  

 Καταλήγοντας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Αριστοτέλης ήταν 

εμπειριστής.                            

 Μέσω λοιπόν της εμπειρίας και της παρατήρησης , ο άνθρωπος οδηγείται 

στη γνώση . Και τα δύο όμως απαιτούν πολύ αφοσίωση, άφθονο χρόνο, 

εμπειρία και προσωπικό μόχθο. Μόχθο, ώστε ο άνθρωπος         να 

πολεμήσει τα προσωπικά του πάθη και να γίνει μόνο προσωπική του 

υπόθεση η ευδαιμονία της πόλης και του κοινού συνόλου της. 

  

Το ήθος, το έθος και ο λόγος στον Αριστοτέλη. 

Οι τρεις αυτές έννοιες αναφέρονται στο έργο του Αριστοτέλη “Ηθικά 

Νικομάχεια”. Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι οι έννοιες αυτές 

σχετίζονται με τις ηθικές αρετές, καθώς αυτές μπορούν να οδηγήσουν στην 

κατάλληλη πολιτική παιδεία. Δηλαδή, μέσω της ηθικής, ο άνθρωπος 

αποκτά συνείδηση και έτσι φτάνει στην κατάλληλη πολιτική παιδεία. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι αν ο κάθε άνθρωπος έχει την κατάλληλη 

πολιτική παιδεία, τότε θα επιτευχθεί και ο κύριος σκοπός: η ευδαιμονία 

της πόλης.  

α) Ήθος:  Και πάλι, σε αυτό το σημείο, η έννοια του ήθους σχετίζεται με 

την ευδαιμονία, αλλά και με την αρετή. Η ευδαιμονία αποτελεί το ύψιστο 

αγαθό και η αρετή ο μοναδικός δρόμος κατάκτησής της.   
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Ισχυρίζεται ότι η ευδαιμονία εντοπίζεται στο έργο κάθε ανθρώπου και ότι 

είναι η κατ’ αρετήν τελείαν ενέργεια την ψυχής. Ο άνθρωπος μπορεί να 

βιώσει την ευδαιμονία μόνο αν κατακτήσει την αρετή. Γι' αυτό τον λόγο 

ισχυρίζεται πως οι νέοι θα πρέπει να εθιστούν σε εκείνες τις ενέργειες που 

θα τους εξασφαλίσουν ενάρετο βίο. Επομένως, η πορεία κάθε ανθρώπου 

εξαρτάται άμεσα από τις έξεις (συνήθειες) που θα αποκτήσει. Η 

Μεσότητα, βέβαια, είναι το κριτήριο με το οποίο ο άνθρωπος θα μπορέσει 

να κατακτήσει την αρετή.  Σ' αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι 

το ήθος στον Αριστοτέλη δεν διαφέρει από την πολιτική αρετή, δηλαδή 

από το πολιτικό ήθος. Και επομένως, ότι Η ηθική αρετή ταυτίζεται με την 

πολιτική αρετή. 

 

β) Έθος: Ο Αριστοτέλης θεωρεί πως οι ηθικές αρετές συνιστούν απόρροια 

του έθους, της συνήθειας δηλαδή, καθώς ο άνθρωπος αποκτά  ψυχικά 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα έτσι ώστε να διαμορφωθεί η 

συμπεριφορά του. ο Αριστοτέλης πιστεύει πως η κατάκτηση των ηθικών 

αρετών επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη συνειδητή προσπάθεια του 

ατόμου, το οποίο καλείται από νωρίς να συμπεριφέρεται με 

συγκεκριμένους τρόπους, ώστε να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι του 

χαρακτήρα του.  

Οι ηθικές αρετές που αποδίδονται απ’ τον φιλόσοφο στο «επιθυμητικόν 

μέρος της ψυχής, σ’ εκείνο δηλαδή που μετέχει και στο «λόγον έχον» και 

στο ‘άλογον’ μέρος, δεν αποκτώνται με τη διδασκαλία, όπως οι 

διανοητικές, αλλά μέσα από μια χρονοβόρα διαδικασία εθισμού, κατά την 

οποία το άτομο συνηθίζει να συμπεριφέρεται μ’ έναν συγκεκριμένο τρόπο. 
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 Μια διαδικασία τόσο αναγκαία για την απόκτηση του επιδιωκόμενου 

ήθους, ώστε ο Αριστοτέλης επικαλείται ακόμη και την ετυμολογική 

σύνδεση των λέξεων ηθικής και έθους, προκειμένου να καταδείξει 

πληρέστερα τη μεταξύ τους σχέση. Καταλυτικά, ο Αριστοτέλης 

επισημαίνει πως η λέξη ηθική προκύπτει από τη λέξη έθος. 

γ) Λόγος: Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει 

τον άνθρωπο από τα άλλα έμβια όντα είναι ο Λόγος, δηλαδή η λογική. Η 

λογική αποτελεί το ένα μέρος του και το άλλο είναι η δυνατότητα του 

ανθρώπου να καταλαβαίνει τις προσταγές της λογικής και να 

διαμορφώνεται σύμφωνα με αυτές. Επειδή όμως υπάρχουν πράξεις 

ανώτερες και κατώτερες, ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να ενεργεί μόνο 

σύμφωνα με τον Λόγο, αλλά και σύμφωνα με την αρετή, για να μπορέσει 

να επιτελέσει το έργο για το οποίο προορίζεται. Σε αυτό το σημείο, πρέπει 

να αναφέρουμε ότι η Αρετή διαχωρίζεται από την ευδαιμονία, αφού η 

ευδαιμονία ορίζεται ως ο τελικός σκοπός και η αρετή είναι το μέσο για να 

φτάσει ο άνθρωπος σε αυτόν. Όπως επίσης και ο πλούτος και τα άλλα 

υλικά αγαθά είναι απλά μέσα για να φτάσει κανείς στην ευδαιμονία. 

Επίσης δεν είναι ευδαιμονία η ηδονή, γιατί είναι μια κατώτερη κατάσταση 

και είναι αποτέλεσμα της ευδαιμονίας. Ευδαίμων είναι ο άνθρωπος που 

καταφέρνει κατά την διάρκεια της ζωής του, να εκφράσει με τις πράξεις 

του και τα έργα του την ανθρώπινη, λογική φύση του και όχι την φύση 

ενός ζώου ή ενός φυτού. 
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4.2. Η παιδεία και τα πολιτεύματα. 

   

 Ότι η παιδεία είναι θέμα πολιτικό κι ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα 

καθήκοντα του νομοθέτη τίθεται από τον Αριστοτέλη με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο: “Αναμφισβήτητα καθήκον του νομοθέτη είναι να 

ασχοληθεί σχολαστικά με την παιδεία των νέων. Γιατί αυτό, αν δε γίνεται 

στις πόλεις, φθείρει τα πολιτεύματα”.  

 Η παραδοχή ότι τα πολιτεύματα φθείρονται αν δεν υπάρχει η κατάλληλη 

με τις αρχές τους παιδεία είναι η επισφράγιση ότι κάθε πολίτευμα 

χρειάζεται να διαμορφώσει τον πολίτη σύμφωνα τις ανάγκες του. Αν 

δεχτούμε ότι ο πολίτης στη δημοκρατία πρέπει να έχει δικαίωμα λόγου και 

ψήφου, δηλαδή κριτική σκέψη και διάθεση για έλεγχο της εξουσίας 

απαιτώντας συμμετοχή και διαφάνεια, ώστε να πάρει τις σωστές 

αποφάσεις, ο πολίτης της ολιγαρχίας πρέπει να γνωρίζει να είναι 

υποτακτικός, να μην αμφισβητεί τις βουλές της εξουσίας και να 

αποδέχεται, ως κάτι φυσικό, τον αποκλεισμό του από τις διαδικασίες των 

πολιτειακών αποφάσεων.. 

Οι εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές του πολίτη καθρεφτίζουν τις διαφορές 

των πολιτευμάτων που οφείλουν απ’ την αρχή να προστατέψουν τη 

λειτουργία τους. Ένας πολίτης ολιγαρχικού τύπου είναι  βλαπτικός σε μια 

υγιή δημοκρατία. Όσο για το δημοκρατικό πολίτη, κρίνεται μάλλον 

επικίνδυνος σε μια ολιγαρχία: «Πράγματι επιβάλλεται οι νέοι να 

εκπαιδεύονται σύμφωνα με το πολίτευμα, διότι η νοοτροπία που 

καλλιεργεί κάθε πολίτευμα αποτελεί συνήθως παράγοντα και διατήρησής  
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του αλλά και αρχικής εγκαθίδρυσής του, όπως για παράδειγμα η 

δημοκρατική νοοτροπία εγκαθιστά το δημοκρατικό πολίτευμα και η 

ολιγαρχική την ολιγαρχία.  

Η παιδεία είναι το θεμέλιο του πολιτεύματος, αφού δημιουργεί και 

αναπαράγει τέτοιους πολίτες, ώστε να στηριχθούν οι αντίστοιχες    

πολιτειακές εκδοχές. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πετυχημένο 

σύστημα εκπαίδευσης είναι εκείνο που καταφέρνει να διαμορφώνει τους 

νέους σύμφωνα με τις αρχές που θα κληθούν να υπηρετήσουν ως ενήλικοι 

και που βέβαια θα ταυτιστούν με την αρετή. 

 Αυτός είναι και ο λόγος που η παιδεία πρέπει να είναι κοινή για όλους και 

επιβάλλεται να είναι μία και η ίδια για όλους και να φροντίζει γι’ αυτή το 

δημόσιο και όχι οι ιδιώτες, όπως συμβαίνει σήμερα να φροντίζει τη 

μόρφωση των παιδιών του ο καθένας ιδιωτικά, διδάσκοντας μαθήματα της 

δικής του προτίμησης. 

 Ο Αριστοτέλης δείχνει για μια ακόμη φορά τη δυσαρέσκειά του για την 

αθηναϊκή πραγματικότητα, αφού σε τελική ανάλυση κάθε γονιός μάθαινε 

στο παιδί του αυτά που ο ίδιος έκρινε αξιόλογα απευθυνόμενος σε 

ιδιωτικούς δασκάλους. Η κοινή εκπαίδευση περιοριζότανε στις μικρές 

ηλικίες και είχε ως βασικό κορμό την ανάγνωση, τη γραφή, τη μουσική, 

τη γυμναστική και τη ζωγραφική: «Τέσσερα περίπου μαθήματα αποτελούν 

συνήθως το πρόγραμμα σπουδών: οι στοιχειώδεις γνώσεις, η γυμναστική, 

η μουσική και τέταρτο η ιχνογραφία/ζωγραφική που διδάσκουν μερικοί.    

 Οι στοιχειώδεις γνώσεις διδάσκονται, επειδή είναι χρήσιμες και 

εξυπηρετούν πολλές ανάγκες της ζωής, και η γυμναστική, επειδή οδηγεί 

σε ανδρεία. 
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 Από κει και πέρα, αν το παιδί μάθαινε μαθηματικά, αστρονομία, 

φιλοσοφία ή οτιδήποτε, επαφιόταν αποκλειστικά στο γονιό ανάλογα με τις 

προτιμήσεις του.  

Όμως, και πέρα απ’ αυτό, για τον Αριστοτέλη είναι λάθος να θεωρεί 

κάποιος τον εαυτό του υπεράνω της δημόσιας εκπαίδευσης, αφού 

εντάσσεται μέσα στο όλο (την πόλη) και οφείλει να λάβει τις ανάλογες 

αρχές. Η υπεροχή του όλου (πόλη) έναντι του μέρους (πολίτης) δεν είναι 

μόνο ένα θεωρητικό ενδεχόμενο, αλλά μια πραγματικότητα που πρέπει να 

λαμβάνεται πολύ σοβαρά. 

Κι εδώ δε γίνεται λόγος για την καταπιεστική εκδοχή της υποταγής 

απέναντι σε αρχές που θέτουν άλλοι, αλλά για την απαραίτητη συμμετοχή 

στις αξίες της πολιτείας, που οπωσδήποτε οφείλει κάποιος να γνωρίζει: 

«Συγχρόνως όμως είναι λάθος κάποιος πολίτης να νομίζει ότι του ανήκει 

η παιδεία. Αντίθετα όλοι ανήκουν στην πόλη, γιατί ο καθένας είναι μόριο 

της πόλης, και η φροντίδα που από τη φύση δείχνει κάθε μόριο, αποβλέπει 

στην φροντίδα του συνόλου». 

 Αυτός είναι και ο λόγος που επαινεί το εκπαιδευτικό σύστημα της 

Σπάρτης: «Σε αυτό συγκεκριμένα θα άξιζε έπαινος στους Λακεδαιμονίους, 

γιατί και ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την αγωγή των παιδιών τους και 

την έχουν θεσπίσει να είναι δημόσια».  

 Φυσικά, ο έπαινος δεν αφορά τη σπαρτιατική στρατοκρατική αντίληψη 

της παιδείας, αλλά την επίγνωση του συσχετισμού ανάμεσα στην παιδεία 

και το πολίτευμα και την τελική επιλογή του εκπαιδευτικού συστήματος, 

που είναι δημόσιο και κοινό για όλους και που υπηρετεί το σπαρτιατικό 

ιδεώδες. 
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 Θα λέγαμε ότι ο έπαινος αυτός είναι μια έμμεση προτροπή προς την 

Αθήνα να πράξει ανάλογα. Να οριοθετήσει δηλαδή επακριβώς τι είδους 

πολίτες θέλει να διαμορφώσει, με ποιο τρόπο μπορεί αυτό να επιτευχθεί 

και να το εφαρμόσει σ’ ένα σύστημα παιδείας δημόσιου χαρακτήρα.                                                                                                                                                           

Για τον Αριστοτέλη, δεν υπήρχε στην Αθήνα καμία συνεννόηση για το τι 

είναι η αρετή, ώστε να ανατραφούν αναλόγως οι νέοι, αλλά ο καθένας 

θεωρούσε την ηθική διαμόρφωση των παιδιών καθαρά προσωπική του 

υπόθεση: «Με αφετηρία την παρεχόμενη σήμερα παιδεία, η έρευνά μας θα 

βρεθεί σε μεγάλη σύγχυση και καθόλου δε θα διευκρινιστεί ποια αγαθά 

έχει χρέος να καλλιεργεί η παιδεία, τα χρήσιμα για τη ζωή, ή όσα οδηγούν 

στην αρετή ή στις επιπλέον γνώσεις (γιατί όλες αυτές οι απόψεις έχουν 

τους υποστηρικτές τους). Δεν υπάρχει επίσης καμία συμφωνία για τα 

μορφωτικά αγαθά που οδηγούν στην αρετή (γιατί καταρχήν οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται διαφορετικά την αρετή που τιμούν, και συνεπώς 

δικαιολογημένα διαφέρουν και στις προτάσεις τους για την άσκησή της.) 

 Το ζήτημα, όμως, της εκπαιδευτικής εκδοχής σε σχέση με το πολίτευμα 

περιπλέκεται, αν συνδυαστεί με τον ταξικό παράγοντα, που επίσης είναι 

καθοριστικός. Γιατί ο Αριστοτέλης έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι η ολιγαρχία 

είναι το πολίτευμα που ευνοεί τους πλούσιους, ενώ η δημοκρατία τους 

φτωχούς. 

 Από αυτή την άποψη, ένα σύστημα παιδείας που εξυπηρετεί κι 

αναπαράγει τις ταξικές ανισότητες ταιριάζει περισσότερο στην ολιγαρχία, 

ενώ εκείνο που προάγει την ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών είναι 

πιο κοντά στη δημοκρατία. 
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 Αναλογιζόμενοι την ολιγαρχική Σπάρτη θα λέγαμε ότι το σύστημα της 

εκπαίδευσης, αν και συγκεντρωτικό – στρατοκρατικό, από την άποψη της 

ισότητας έχει μάλλον δημοκρατικά χαρακτηριστικά, αφού όλοι λάμβαναν 

(και το θεωρούσαν ιδιαίτερα τιμητικό) την ίδια εκπαίδευση χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη καθόλου η οικονομική κατάστασή τους. 

Φυσικά, ένα σύστημα παιδείας για να χαρακτηριστεί δημοκρατικό        

οφείλει να εκπληρώνει κι άλλες προϋποθέσεις όπως η ελευθερία της 

έκφρασης, η κριτική σκέψη, η δυνατότητα αμφισβήτησης, η έλλειψη 

αυταρχικότητας.                                                                                                                                                                             

Ωστόσο, από την άποψη του εκπαιδευτικού αποκλεισμού των χαμηλών 

οικονομικά στρωμάτων – καθαρό ολιγαρχικό ιδίωμα – η Σπάρτη φαίνεται 

να υιοθετεί μάλλον αρχές που ταιριάζουν σε δημοκρατία επιβεβαιώνοντας 

αυτό που ο Αριστοτέλης έχει τονίσει επανειλημμένα, ότι δηλαδή είναι 

αδύνατο να βρεθεί πολίτευμα με απολύτως αμιγή ολιγαρχικά ή 

δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Όλα τα πολιτεύματα έχουν μια γενική 

εικόνα δημοκρατική ή ολιγαρχική και αν τα ψάξει κανείς σε βάθος θα 

ανακαλύψει στοιχεία ολιγαρχικά μέσα σε δημοκρατίες και το ανάποδο. 

 Η παιδεία λειτουργεί κι ως θεσμός που υπηρετεί τη συνοχή ενός κράτους 

τονώνοντας το εθνικό ιδεώδες και ταυτίζοντας την αρετή με το όφελος της 

πατρίδας. 
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