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Ο ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ & Η ΓΝΩΙΑΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ
• Θα μποροφςαμε να ποφμε, χωρίσ υπερβολι, ότι για τον

φιλοςοφικό ςτοχαςμό ο Αριςτοτζλθσ ιταν επί πολλοφσ αιϊνεσ θ
απόλυτθ αυκεντία. Σχεδόν όλθ θ ιςτορία τθσ δυτικισ ςκζψθσ,
μζχρι και τον 17ο αιϊνα, ςυγκροτείται από προςπάκειεσ
ερμθνείασ, επιβεβαίωςθσ ι αναςκευισ των κζςεϊν του.
Δεδομζνου, μάλιςτα, του πολυςχιδοφσ ζργου του, αυτό ίςχυε για
όλουσ ςχεδόν τουσ κλάδουσ του επιςτθτοφ.

• Στθν εποχι μασ, θ ανάπτυξθ τθσ γνωςιακισ επιςτιμθσ επανζφερε
με ζμφαςθ ςτθ ςυηιτθςθ τισ αντιλιψεισ του ςταγειρίτθ
φιλοςόφου. Η ςφγχρονθ γνωςιακι επιςτιμθ (cognitive science)
είναι ζνα ευρφ διεπιςτθμονικό πεδίο, που αςχολείται με τθ μελζτθ
του νου και των διαδικαςιϊν του, και ςυνδυάηει τα πορίςματα τθσ
γνωςτικισ ψυχολογίασ, τθσ γλωςςολογίασ, τθσ φιλοςοφίασ, τθσ
ανκρωπολογίασ, τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, των νευροεπιςτθμϊν.
Οριςμζνοι διακρίνουν τισ απαρχζσ τθσ ςτισ μελζτεσ του
Αριςτοτζλθ για τθ λειτουργία τθσ αίςκθςθσ, τθσ φανταςίασ, τθσ
μνιμθσ, τθσ νόθςθσ, και γενικότερα τθσ γνωςιακισ ανάπτυξθσ.

• Σε ποιο βακμό ιςχφουν τα παραπάνω; Μιπωσ ενζχουν μια δόςθ
υπερβολισ, ςε μια προςπάκεια απόδοςθσ τιμισ ςτον μεγάλο
φιλόςοφο;



Ο ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ & 
ΟΙ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ 

ΑΓΩΓΗ

• Είναι γενικά αποδεκτό ότι θ κεϊρθςθ των αιςκιςεων
ωσ πθγϊν τθσ γνϊςθσ κακιςτά τον Αριςτοτζλθ
«πατζρα» του εμπειριςμοφ. Θ αντίλθψι του ότι θ απλι
αίςκθςθ είναι πάντα αλθκινι, εν αντικζςει προσ τθν
κρίςθ για το αντικείμενο τθσ αντίλθψθσ που μπορεί να
είναι εςφαλμζνθ, ςυνδζει τον Αριςτοτζλθ με τον Τηον
Λοκ, τον Τηορτη Μπζρκλεϊ, τον Ντζιβιντ Χιουμ και άλλουσ
εμπειριοκράτεσ. Άλλοι προςκζτουν ότι θ κεωρία του
Αριςτοτζλθ για τθ διαμόρφωςθ των «ζξεων» αποτελεί
το υπόβακρο των ςυμπεριφοριςτικϊν-ςυνειρμικϊν
κεωριϊν μάκθςθσ.

• Το ερϊτθμα όμωσ παραμζνει. Ζχει κζςθ ο
Αριςτοτζλθσ ςτθ χορεία των μεγάλων παιδαγωγϊν; Τι
μπορεί να τον ςυνδζει με αυτό που ςιμερα
ονομάηουμε «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ»; Απαντιςεισ
ςτα ερωτιματα αυτά νομίηω ότι μποροφν να δϊςουν
κυρίωσ τρία ζργα του Αριςτοτζλθ: θ πραγματεία του
«Περί Ψυχισ», τα «Ηκικά Νικομάχεια» και τα
«Πολιτικά».



Ο ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΣΗ ΓΝΩΗ

Το «Περὶ Ψυχῆσ» δεν είναι ζργο μεταφυςικισ, αλλά μια «βιολογικι» πραγματεία,
όπου ο Αριςτοτζλθσ προςφζρει μια γενικι ψυχολογία των ηωντανϊν οργανιςμϊν. Η
ψυχι ορίηεται ωσ θ «ἐντελζχεια» ενόσ οργανικοφ ςϊματοσ, όπωσ θ τμθτικι
ικανότθτα είναι θ εντελζχεια του πζλεκυ και θ ικανότθτα τθσ όραςθσ θ εντελζχεια του
οφκαλμοφ. Επομζνωσ, θ ψυχι δεν μπορεί να υπάρξει χωρίσ το ςϊμα (ὅτι μὲν οὖν οὐκ
ἔςτιν ἡ ψυχὴ χωριςτὴ τοῦ ςϊματοσ… οὐκ ἄδθλον). Θ ψυχι όμωσ ζχει διάφορα
επίπεδα ι ικανότθτεσ (κρεπτικι, αιςκθτικι, διανοθτικι), θ υψθλότερθ από τισ οποίεσ,
δθλ. θ διανοθτικι, χαρακτθρίηει αποκλειςτικά τον άνκρωπο.

Ο νουσ μασ ςυλλζγει τα δεδομζνα του εξωτερικοφ κόςμου μζςω των αιςκιςεων.
Εκτόσ από τισ πζντε γνωςτζσ αιςκιςεισ, ο άνκρωποσ διακζτει και μια εςωτερικι
«κοινὴν αἴςκθςιν», με τθν οποία αντιλαμβάνεται ότι αντιλαμβάνεται (πρόκειται για
τθν πρϊτθ πραγμάτευςθ του κζματοσ τθσ αυτοςυνείδθςθσ). Το «αἰςκάνεςκαι» είναι
μια ψυχοφυςικι διαδικαςία «απεικονίςεωσ». Μζςω των αιςκιςεων
προςλαμβάνουμε τα ακατζργαςτα υλικά των εντυπϊςεων, τα οποία ο νουσ
μετατρζπει, με τθ ςυνδρομι τθσ φανταςίασ ςε «φαντάςματα», ςε εικόνεσ/νοθτικζσ
παραςτάςεισ/απεικάςματα (οὐδζποτε νοεῖ ἄνευ φαντάςματοσ ἡ ψυχι) (τὰ
φαντάςματα ὥςπερ αἰςκιματά ἐςτιν, πλὴν ἄνευ ὕλθσ). Θ ανάμνθςθ είναι θ ανάκλθςθ
ςτθ μνιμθ μιασ παράςταςθσ, που μπορεί να γίνει είτε εκοφςια είτε ακοφςια, μζςω
«ὁμοίου ἤ ἐναντίου ἤ ςφνεγγυσ» (πρόκειται για τθν παλαιότερθ διατφπωςθ του
κζματοσ των ςυνειρμϊν).



Ο νουσ λοιπόν ξεχωρίηει τθν φλθ των πραγμάτων από τθ μορφι τουσ και παράγει ζννοιεσ/ιδζεσ,
ελευκερϊνει δθλαδι τθν «οὐςιϊδθν μορφιν» των πραγμάτων από τθν υλικότθτά τουσ. Με τον τρόπο
αυτόν ειςάγει ςτον υλικό κόςμο ζνα ςτοιχείο αχλότθτασ, που μασ βοθκά να αντιλαμβανόμαςτε όχι μόνο τα
«κακ’ ἕκαςτα» αλλά και τα «κακόλου», όχι μόνο το ςυγκεκριμζνο δζντρο ι το ςυγκεκριμζνο άλογο, αλλά το
είδοσ του «δζντρου» και του «αλόγου» ςτθ γενικότθτά του. Όταν αντιλαμβανόμαςτε ότι αυτό που
βλζπουμε είναι ζνασ ςκφλοσ που κυνθγάει μια γάτα, ζχουμε ςχθματίςει ιδθ τθν ιδζα του ςκφλου, τθ γάτασ
και τθσ καταδίωξθσ με τθ γνωςτικι διαδικαςία που περιγράψαμε (Adler). Οι ιδζεσ, επομζνωσ, βαςίηονται
ςτισ πλθροφορίεσ που προςλαμβάνουμε από τον ζξω κόςμο, οι ίδιεσ όμωσ δεν είναι αυκφπαρκτεσ οφτε
ανικουν ςε ζναν κόςμο υπερβατικό, όπωσ πίςτευε ο Πλάτωνασ.



• Οι ιδζεσ, με τθ ςειρά τουσ, γίνονται τα υλικά με τα οποία
θ ςκζψθ παράγει κρίςεισ, μζςω τθσ ςφνδεςθσ, τθσ
αντιδιαςτολισ, τθσ διάκριςθσ, του ςυςχετιςμοφ, για
πράγματα που μποροφμε να αντιλθφκοφμε, αλλά και για
εκείνα που δεν εμπίπτουν ςτθν εμπειρία των αιςκιςεων
(π.χ. καλό ι κακό, ελευκερία, δικαιοςφνθ κ.α.). Ο νουσ
περνά ςτο τρίτο επίπεδο ςκζψθσ, ςτθ ςυλλογιςτικι
διαδικαςία, όταν οι κρίςεισ γίνονται θ βάςθ για να
επιβεβαιϊςουμε ι να διαψεφςουμε άλλεσ κρίςεισ και για
να καταλιξουμε ςε ςυμπεράςματα.

• Ο «πρακτικόσ» ι «πακθτικόσ» νουσ, που ζχει να κάνει με
τα αιςκιματα και τα «φαντάςματα», είναι κνθτόσ.
Αντικζτωσ, ο «ποιθτικόσ» ι «ενεργθτικόσ» νουσ είναι κατά
τον Αριςτοτζλθ ο μόνοσ ανεξάρτθτοσ από το ςϊμα και
αιϊνιοσ (τὸν νοῦν μόνον κφρακεν ἐπειςιζναι).



Η ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
Περνϊντασ από τα προβλιματα τθσ αντίλθψθσ και τθσ γνϊςθσ ςτα
ηθτιματα τθσ ςυμπεριφοράσ, ο Αριςτοτζλθσ ζχει ωσ κεμζλιο λίκο
του φιλοςοφικοφ του οικοδομιματοσ τθ διάκριςθ μεταξφ
διανοθτικϊν και θκικϊν αρετϊν. Οι θκικζσ αρετζσ «ἐξ ἔκουσ
περιγίγνονται», είναι δθλαδι επίκτθτεσ ιδιότθτεσ που
αποκτϊνται με τθν επανάλθψθ και τθ ςυνικεια (τὰ μὲν δίκαια
πράττοντεσ δίκαιοι γινόμεκα). Μζςω τθσ ςυνικειασ και τθσ
κατάλλθλθσ παιδευτικισ κακοδιγθςθσ, το παιδί αποκτά τθν «ἕξιν»
να καταςτζλλει τισ υπερβολζσ του «ἀλόγου μζρουσ» τθσ ψυχισ και
να τθρεί τθ μεςότθτα. Όταν κάποιοσ ζχει αποκτιςει τθν
επιδιωκόμενθ ζξθ, προβαίνει πλζον ςτθν ανάλογθ ςυμπεριφορά
χωρίσ προςπάκεια, γιατί αυτι θ ςυμπεριφορά τον ευχαριςτεί. Για
να αποκτιςει κάποιοσ τθν ζξθ να είναι ςτθν ϊρα του ςτα ραντεβοφ
του, πρζπει να προςπακιςει (ι να αναγκαςτεί) να είναι ακριβισ
ξανά και ξανά. Σιγά -ςιγά, θ ζξθ κα ςχθματιςτεί και κα ζχει πλζον
από μόνοσ του τθ ςτακερι διάκεςθ να μθν αργεί (Adler).



Σε αντίκεςθ με τισ διανοθτικζσ αρετζσ (π.χ. ςοφία και φρόνθςθ) που ανικουν κακ’ ολοκλθρία ςτο 
«ἔλλογο» μἐροσ τθσ ψυχισ, οι θκικζσ αρετζσ μετζχουν και ςτο «ἄλογον» και ςτο «λόγον ἔχον» μζροσ 
τθσ, εφόςον απαιτοφν τθν εφρεςθ του «μζςου» μεταξφ «ὑπερβολῆσ» και «ἐλλείψεωσ» (π.χ. δειλία –
κάρροσ – κραςφτθτα), και επομζνωσ προχποκζτουν τθ διανοθτικι αρετι τθσ «φρονιςεωσ». Ο 
Αριςτοτζλθσ δεν κάνει πουκενά λόγο για τθν ακαναςία τθσ ατομικισ ψυχισ, και κατά ςυνζπεια δεν 
ςυνδζει τθν θκικι ςυμπεριφορά με μετακανάτια κίνθτρα, αμοιβζσ ι ποινζσ.



ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ
• Στο 7ο και 8ο βιβλίο των Πολιτικϊν κακίςταται ςαφζσ ότι ο

Αριςτοτζλθσ κεωρεί τθν εκπαίδευςθ πολιτικι υπόκεςθ. Η
θκικι διαπαιδαγϊγθςθ των πολιτϊν αποτελεί ευκφνθ και
μζριμνα τθσ Πολιτείασ, εφόςον θ καλλιζργεια
ςυγκεκριμζνθσ νοοτροπίασ για κάκε πολίτευμα αποτελεί
βαςικό ποιοτικό παράγοντα για τθ διατιρθςι του. Από
αυτό απορρζει θ ανάγκθ τα παρεχόμενα μορφωτικά αγακά
να είναι ίδια για όλουσ, και επομζνωσ θ παιδεία να είναι
δθμόςια και κοινι. Είναι ςαφζσ ότι ο Αριςτοτζλθσ εντάςςει
τθν εκπαίδευςθ ςε ζναν ευρφτερο πολιτικό ςχεδιαςμό,
«τζλοσ» του οποίου είναι θ πραγμάτωςθ του «εὖ ηῆν», τθσ
ατομικισ και ςυλλογικισ ευδαιμονίασ. Για τον λόγο αυτό,
υπειςζρχεται και ςε ηθτιματα «ευγονικισ» και
«οικογενειακοφ δικαίου», όπωσ θ κατάλλθλθ θλικία για
τεκνοποίθςθ, θ κατάςταςθ τθσ υγείασ των γυναικϊν που
κυοφοροφν (ιπια άςκθςθ, ποιοτικι διατροφι, ψυχικι
θρεμία), το κετικό οικογενειακό περιβάλλον, θ ποιότθτα
τθσ διατροφισ των παιδιϊν, θ κινθςιακι τουσ αγωγι, θ
αποτροπι τθσ ρακυμίασ μζςω του παιχνιδιοφ, θ
απαγόρευςθ τθσ αιςχρολογίασ κ.α. Γενικότερα, χρζοσ τθσ
Πολιτείασ, κατά τον Αριςτοτζλθ, είναι να προςτατεφει το
παιδί από οτιδιποτε απειλεί τθ ςωματικι, πνευματικι και
θκικι του διάπλαςθ.



ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
• Αςχολοφμενοσ με αυτό που ςιμερα κα ονομάηαμε «Πρόγραμμα

Σπουδϊν», ο Αριςτοτζλθσ κζτει το ερϊτθμα αν οι μακθτζσ πρζπει
να διδάςκονται τα χριςιμα για τον πρακτικό βίο, αυτά που
οδθγοφν ςτθν αρετι ι αυτά που απλϊσ προάγουν τθ γνϊςθ
(πότερον ἀςκεῖν δεῖ τὰ χριςιμα πρὸσ τὸν βίον ἤ τα τείνοντα πρὸσ
ἀρετὴν ἤ τὰ περιττά;). Παρότι θ εκπαιδευτικι διαδικαςία πρζπει να
υπθρετεί κυρίωσ το δεφτερο, ο Αριςτοτζλθσ δεν αποκλείει τελείωσ
και τουσ υπόλοιπουσ παιδευτικοφσ ςτόχουσ, απορρίπτει όμωσ τθν
υπερβολικά χρθςιμοκθρικι εκπαίδευςθ (τὸ ηθτεῖν πανταχοῦ τὸ
χριςιμον ἥκιςτα ἁρμόττει τοῖσ μεγαλοψφχοισ καὶ τοῖσ ἐλευκζροισ).

• Η γυμναςτικι χρθςιμεφει ςτθ διάπλαςθ του ςϊματοσ,
προκρίνονται όμωσ τα ευγενι ακλιματα και όχι θ ςκλθρι
εκγφμναςθ. Από τα πζντε μζχρι τα επτά, τα παιδιά πρζπει να
παρακολουκοφν ωσ «παρατθρθτζσ» ζνα προπαραςκευαςτικό
ςτάδιο εξοικείωςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον (διελκόντων δὲ τῶν
πζντε ἐτῶν, τὰ δφο μζχρι τῶν ἑπτά, δεῖ κεωροὺσ ἤδθ γίγνεςκαι τῶν
μακιςεων ἅσ δειςει μανκάνειν αὐτοφσ). Ο Αριςτοτζλθσ δίνει
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ μουςικισ ωσ μορφωτικοφ αγακοφ,
και διατυπϊνει τισ απόψεισ του ακόμα και για τισ μελωδίεσ, τουσ
ρυκμοφσ και τα μουςικά όργανα που είναι κατάλλθλα για τθν
αγωγι των παιδιϊν. Θ αξία τθσ μουςικισ ςυνοψίηεται ςτισ λζξεισ
«παιδεία», «παιδιά» και «διαγωγι», δθλαδι παιδεία, διαςκζδαςθ
και τρόποσ ηωισ.



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

• Είναι ςαφζσ ότι ο αριςτοτελικόσ ςτοχαςμόσ
ςε ηθτιματα που αφοροφν τουσ
μθχανιςμοφσ τθσ νόθςθσ και τθ ρφκμιςθ
τθσ ςυμπεριφοράσ δεν ζχει αξία μόνο ωσ
ζνα κεφάλαιο τθσ Ιςτορίασ τθσ
Φιλοςοφίασ, αλλά ζχει ακόμα και ςιμερα
πολλά να προςφζρει, τόςο ςτθ Γνωςιακι
Επιςτιμθ όςο και τισ Επιςτιμεσ τθσ
Αγωγισ. Αν όμωσ αναηθτοφμε μια
αυτόνομθ και ολοκλθρωμζνθ κεωρία για
τθν Εκπαίδευςθ, κα απογοθτευτοφμε. Ο
ςταγειρίτθσ φιλόςοφοσ ςυνδζει τισ
παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ του πρωτίςτωσ
με το θκοπλαςτικό κακικον τθσ
Πολιτείασ, δθλαδι θ «Παιδαγωγικι» του
είναι μζροσ τθσ Πολιτικισ Φιλοςοφίασ του.
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