ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ 11
Θέκα: ε πφιε απνηειεί ηελ ηειεηφηεξε κνξθή θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο, πνπ ζηνρεχεη ζην
αλψηεξν αγαζφ.


Οξηζκόο ηεο πόιεο

Η πφιηο είλαη κηα κνξθή θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο, ε αλψηεξε απφ φιεο ηηο άιιεο, πνπ ηηο
πεξηθιείεη, θαη απνβιέπεη ζην αλψηεξν απφ φια ηα αγαζά (δει. ζηελ επδαηκνλία).
→ Όιεο νη επηκέξνπο θνηλφηεηεο πεξηέρνληαη ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία θαη είλαη θαηψηεξεο απφ
απηή. Αθνχ απηέο νη επηκέξνπο θνηλφηεηεο ζηνρεχνπλ ζε θάπνην αγαζφ, ζηνρεχεη θαη απηή ζην
ζπνπδαηφηεξν αγαζφ, ζηελ επδαηκνλία φισλ ησλ πνιηηψλ.
→ Ο Αξηζηνηέιεο ηαπηίδεη ην ππέξηαην γηα ην άηνκν κε ην ππέξηαην γηα ηελ πφιε αγαζφ. Η
αηνκηθή επδαηκνλία εμαξηάηαη απφ ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ σο αηφκσλ, θαη ε επδαηκνλία
ηεο πφιεσο εμαξηάηαη πάιη απφ ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ αιιά σο πνιηηψλ.
Με ηε θξάζε «θπξησηάηνπ πάλησλ» ν Αξηζηνηέιεο ελλνεί ην ππέξηαην αγαζφ ζην νπνίν
απνβιέπεη ε «πφιηο», δειαδή ηελ επδαηκνλία ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ. Η αλσηεξφηεηα
απηνχ ηνπ αγαζνχ απνδεηθλχεη θαη ηελ αλσηεξφηεηα ηεο ίδηαο ηεο πφιεο έλαληη ησλ άιισλ
θνηλσληψλ. Με άιια ιφγηα, εθφζνλ ε πφιε είλαη ε «θπξησηάηε» φισλ ησλ θνηλσληψλ, θαη ην
αγαζφ ζην νπνίν ζηνρεχεη είλαη ην «θπξηψηαηνλ» φισλ ησλ άιισλ αγαζψλ.
Ήδε ζηελ εηζαγσγή ησλ «Ηζηθψλ Νηθνκαρείσλ» είδακε ηηο εξκελείεο πνπ έδσζαλ ζηνλ φξν
«εὐδαηκνλία» δηάθνξνη θηιφζνθνη, φπσο θαη ηελ εξκελεία ηνπ Αξηζηνηέιε ζην νκψλπκν έξγν.
Αξρηθά, ινηπφλ, ε ιέμε «εὐδαηκνλία» (< εὖ + δαίκσλ) ζήκαηλε ηελ εχλνηα ηνπ ζείνπ, θάηη πνπ
δίλεηαη δειαδή ζηνλ άλζξσπν απφ ην ζεφ. Αξγφηεξα, γηα ην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ιέμεο
κίιεζε ν Ηξάθιεηηνο θαη ν Γεκφθξηηνο. Σχκθσλα κε απηνχο, ε θαηάθηεζε ηεο επδαηκνλίαο
εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ. Σχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ε
επδαηκνλία δελ είλαη θαηάζηαζε, αιιά δηαξθήο ελέξγεηα ηεο ςπρήο κε ηνπο θαλφλεο ηεο
ηέιεηαο αξεηήο.
Μειεηψληαο, ινηπφλ, φιεο ηηο παξαπάλσ απφςεηο παξαηεξνχκε φηη ν φξνο «εὐδαηκνλία»
αθνξά ζηνλ εζηθό βίν ηνπ αλζξώπνπ. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, φκσο, ν φξνο απηφο έρεη απφ ηε
κηα εζηθφ πεξηερφκελν θαη αθνξά ηνλ άλζξσπν σο άηνκν θαη απφ ηελ άιιε είλαη θαη ν
πξννξηζκφο ηεο πφιεο, πνπ αθνξά ηνλ άλζξσπν σο πνιίηε. Ο άλζξσπνο δειαδή ζα
θαηαθηήζεη κε ηηο εζηθέο ελέξγεηέο ηνπ ηφζν ηελ αηνκηθή επδαηκνλία φζν θαη ηελ επδαηκνλία
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πφιεο ζπλππάξρνληαο αξκνληθά κε ηνπο άιινπο πνιίηεο θαη
ελεξγψληαο σο πνιίηεο. Υπφ ηελ έλλνηα απηή, νη πξάμεηο ηνπ είλαη πνιηηηθέο πξάμεηο, θαζψο
ελεξγεί σο κέινο ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο, θαη έρνπλ πνιηηηθέο ζπλέπεηεο, εθφζνλ νδεγνχλ
ζηελ επδαηκνλία ηνπ πνιηηηθνχ ζπλφινπ. Η άπνςε απηή δηαηππψλεηαη μεθάζαξα απφ ηνλ ίδην
ηνλ Αξηζηνηέιε ζην έβδνκν βηβιίν ησλ «Πνιηηηθψλ» ηνπ, φπνπ αλαθέξεη φηη ε επδαηκνλία ηνπ
θάζε αλζξψπνπ μερσξηζηά ζπκπίπηεη κε ηελ επδαηκνλία ηεο πφιεο. Έηζη, επηβεβαηψλεηαη ε
άπνςε φηη ε εζηθή θηινζνθία είλαη κέξνο ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο (βιέπε εηζαγσγή
«Πνιηηηθψλ», ζειίδα 178 ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ).


Ζ ηειενινγηθή ζεώξεζε

Σην θείκελν εληνπίδνληαη νξηζκέλεο θξάζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν Αξηζηνηέιεο εμεηάδεη
ηειενινγηθά ηελ έλλνηα «πφιηο» θαζψο θαη ηηο άιιεο κνξθέο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο. Δμεηάδεη
δειαδή ηα παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ θαη ηνλ νπνίν
πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ. Σχκθσλα κε ηελ ηειενινγηθή αληίιεςε ηνπ θηιφζνθνπ, ε νπνία
έρεη αλαιπζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, θαζεηί έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα επηηειέζεη έλα
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ («ηέινο») θαη λα θηάζεη ζηελ ηειείσζε, ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Έηζη θαη ε
πνιηηηθή θνηλσλία, φπσο θαη θάζε θνηλσληθή νκάδα, ζπζηάζεθε θαη ππάξρεη γηα λα επηηχρεη έλα
ζηφρν. Ο ζηφρνο κάιηζηα ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο είλαη ν αλψηεξνο, ε επδαηκνλία φισλ ησλ
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πνιηηψλ ηεο. Σπλδέεη ζην ζεκείν απηφ ν Αξηζηνηέιεο ηνλ άλζξσπν-πνιίηε («πάληεο») κε ηελ
πφιε, δειαδή ηελ επηδίσμε ηνπ αγαζνχ σο ζθνπνχ φισλ ησλ αλζξψπσλ κε ηελ επηδίσμε ηνπ
αγαζνχ σο ζθνπνχ ηεο πφιεο.
Σχκθσλα κε ην θείκελν:
α. φινη θάλνπλ ηα πάληα γηα έλα ζθνπφ, ην αγαζφ
β. φιεο νη θνηλσλίεο έρνπλ ζπζηαζεί κε έλα ζθνπφ, ην αγαζφ
γ. θαη ε πνιηηηθή θνηλσλία ζηνρεχεη ζην αλψηεξν αγαζφ, ηελ επδαηκνλία
→ Παξαηεξνχκε φηη ν Αξηζηνηέιεο βιέπεη ηε ζχζηαζε ηεο πφιεσο θαη φισλ ησλ θνηλσληψλ
ηειενινγηθά, δει. απφ ηελ πιεπξά ηνπ «ηέινπο», ηνπ ζθνπνχ πξνο ηνλ νπνίν απνβιέπνπλ.
Απηή ε ζεψξεζε εληάζζεηαη ζε κηα γεληθή αξρή ηνπ θηινζφθνπ, λα αλαδεηά ην λφεκα θαη ην
ραξαθηήξα θάζε πξάγκαηνο ζην ζθνπφ ηεο χπαξμήο ηνπ.


Πξσηαγόξαο - Πιάησλαο – Αξηζηνηέιεο

Τξεηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο πφιεσο:
α. Πξσηαγφξαο: νη άλζξσπνη δεκηνχξγεζαλ ηηο νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο λφκσ, έπεηηα απφ
ζπκθσλία, γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ θίλδπλν ησλ ζεξίσλ θαη λα επηβηψζνπλ.
β. Πιάησλαο: νη πφιεηο ζπγθξνηήζεθαλ επεηδή νη άλζξσπνη δελ είραλ απηάξθεηα θαη έλησζαλ
ηελ αλάγθε γηα αιιεινβνήζεηα.
γ. Αξηζηνηέιεο: νη άλζξσπνη δεκηνχξγεζαλ ηηο πφιεηο ιφγσ ηεο έκθπηεο ηάζεο ηνπο γηα
θνηλσληθή ζπκβίσζε (ν άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ πνιηηηθφ δψν).


πιινγηζηηθή πνξεία

1. Κάζε κνξθή θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο απνβιέπεη ζε θάπνην αγαζφ.
2. Μηα κνξθή θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο είλαη ε πφιηο πνπ εκπεξηέρεη φιεο ηηο άιιεο.
3. Η πφιηο είλαη αλψηεξε απφ φιεο ηηο άιιεο.
4. Άξα, ε πφιηο απνβιέπεη ζην αλψηεξν απφ φια ηα αγαζά.
→ Ο Αξηζηνηέιεο αθνινπζεί ηελ παξαγσγηθή ζπιινγηζηηθή κέζνδν, θαζψο μεθηλά απφ ην
γεληθφ (θάζε κνξθή θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο) θαη θαηαιήγεη ζε έλα εηδηθφ ζπκπέξαζκα (ε
πφιηο)
→ Τν ξήκα ορωμεν δείρλεη φηη ν θηιφζνθνο αληιεί παξαδείγκαηα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη
έηζη ηα ινγηθά επηρεηξήκαηά ηνπ ζηεξίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο. Δπνκέλσο ν Αξηζηνηέιεο είλαη εκπεηξηθόο (ζεηηθφο) θαη φρη ζεσξεηηθφο
θηιφζνθνο.

ΔΝΟΣΖΣΑ 12
Θέκαηα: α. ε πφιηο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξαγκάησλ πνπ ππάξρνπλ εθ θχζεσο, β. ν
άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ δψν πνιηηηθφ.


Πιήξεο νξηζκόο ηεο έλλνηαο πόλις

Η πόλις είλαη κηα ηέιεηα κνξθή θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο, πνπ ππάξρεη εθ θχζεσο θαη πξνήιζε
απφ ηε ζπλέλσζε άιισλ θνηλσληθψλ νληνηήησλ, πνπ ηηο πεξηθιείεη, είλαη ε αλψηεξε απφ φιεο
θαη απνηειεί ην τέλος ηνπο˙ θαη απνβιέπεη ζην αλψηεξν απφ φια ηα αγαζά, δει. ζπγθξνηήζεθε
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γηα λα δηαζθαιίδεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ
θαιή δσή ηνπο, πεηπραίλνληαο ηελ χςηζηε απηάξθεηα πνπ είλαη θάηη άξηζην.


Ζ πόιηο ππάξρεη εθ θύζεσο – πιινγηζηηθή πνξεία

1. -Οη πξψηεο θνηλσληθέο νληφηεηεο ππάξρνπλ εθ θχζεσο.
- Η πφιε είλαη ε νινθιήξσζε ησλ πξψησλ θνηλσληθψλ νληνηήησλ
→ Άξα ε πόιε ππάξρεη εθ θύζεσο.
2. - Η θχζε ελφο πξάγκαηνο είλαη ε νινθιήξσζή ηνπ.
- Η πφιε είλαη ε νινθιήξσζε ησλ πξψησλ θνηλσληθψλ νληνηήησλ
→ Άξα ε πόιε ππάξρεη εθ θύζεσο
3. – Κάζε νλ απφ ηε θχζε ηνπ ππεξεηεί έλα ζηφρν πνπ είλαη θάηη ην άξηζην.
- Σηφρνο ηεο πφιεσο είλαη ε απηάξθεηα πνπ είλαη θάηη ην άξηζην
→ Άξα ε πόιηο ππάξρεη εθ θύζεσο (επηδηψθεη ην άξηζην)


Ζ εληειέρεηα θαη νη θνηλσληθέο νληόηεηεο

Σχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, θάζε νλ απφ ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, πεξηέρεη κέζα ηνπ
σο δπλαηφηεηα ηε κνξθή πνπ ζα πάξεη φηαλ νινθιεξσζεί ε εμειηθηηθή ηνπ πνξεία θαη θηάζεη
ζηελ νινθιήξσζε, ζηελ ηειεηφηεηά ηνπ. Η κνξθή είλαη ην ηέινο, ν ζθνπφο ηνπ θάζε φληνο θαη ε
πνξεία πνπ αθνινπζεί γηα λα θηάζεη ζην ζθνπφ απηφ νλνκάδεηαη εληειέρεηα (εληεισο + έρσ).
Έηζη ε πνξεία πνπ αθνινπζεί ε αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη ε εμήο:
1. ν νηθνο (ε νηθνγέλεηα): ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο θπζηθήο αλαγθαηφηεηαο, ηνπ θπζηθνχ
«ζπλδπαζκνχ» ηνπ άξξελνο θαη ηνπ ζήιενο. Σθνπφο ηεο ήηαλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ
βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ (έλζηηθην απηνζπληήξεζεο) θαη ε δηαηψληζε ηνπ είδνπο
(έλζηηθην αλαπαξαγσγήο)
2. ε θώκε (ην ρσξηφ): ε θνηλσλία πνπ ζρεκαηίζηεθε κε θπζηθή εμέιημε απφ «πιείνλαο νἰθίαο»,
απφ πνιιέο δειαδή νηθνγέλεηεο. Απνηειεί ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνγέλεηαο θαη φρη θάηη
δηαθνξεηηθφ απφ απηή. Σθνπφο ηεο ήηαλ ε ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ αλψηεξσλ απφ ηηο
θαζεκεξηλέο. Τέηνηεο ήηαλ ε αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο ή επηζέζεηο, αιιά θαη νη
πςειφηεξεο, πλεπκαηηθφηεξεο αλάγθεο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάγθε γηα ιαηξεία ηνπ
ζείνπ ή γηα απφδνζε δηθαηνζχλεο.
3. ε πόιηο (ε πφιε – θξάηνο): ν νίθνο θαη ε θψκε έθηαζαλ εμειηθηηθά ζην ηξίην ζηάδην, ην
ηέινο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κνξθήο ηνπο θαη απηφ είλαη ε πφιηο, ε αλψηεξε κνξθή θνηλσλίαο
πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλψηεξεο θαη πην πςειέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ (ηηο εζηθέο). Σθνπφο ηεο
είλαη φρη κφλν ην δελ, αιιά ην επ δελ, δειαδή ε επδαηκνλία, ην ππέξηαην αγαζφ.



Ζ απηάξθεηα

Απηάξθεο είλαη κηα πφιε πνπ κπνξεί λα έρεη ηα αλαγθαία κφλε ηεο, κε ηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο˙ ε
αλεμάξηεηε, πνπ δε ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή βνήζεηα γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο.
Γεληθά κηα πφιε έρεη απηάξθεηα φηαλ:
- δηαζέηεη δχλακε
- έρεη ζσζηή δηνίθεζε θαη επλνκία
- δηαζέηεη εχθνξα εδάθε (= πινχζηα πξντφληα)
- βξίζθεηαη ζε θαιή γεσγξαθηθή ζέζε (→ εχθνιε δηαθίλεζε πξντφλησλ)

3



Ο άλζξσπνο είλαη εθ θύζεσο δώνλ πνιηηηθόλ – πιινγηζηηθή πνξεία

1. - Η πφιε ππάξρεη εθ θχζεσο
- Σπζηαηηθφ ηεο πφιεο είλαη ν άλζξσπνο
→ Άξα ν άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ δψν πνιηηηθφ (αθνχ θαη ε πφιε ζηελ νπνία αλήθεη
ππάξρεη εθ θχζεσο)
2. – Όπνηνο είλαη άπνιηο (=νλ πνπ δε δεη ζε νξγαλσκέλε πνιηηεηαθά θνηλσλία) θαη απηφ δελ
νθείιεηαη ζε ηπραίν πεξηζηαηηθφ (π.ρ απνκφλσζε θπιαθήο), αιιά έηζη είλαη ην νλ απηφ
πιαζκέλν, απηφο είλαη ή θαηψηεξνο απφ άλζξσπν (δει. ζεξίν) ή αλψηεξνο απφ άλζξσπν
(δει. ζεφο).
- Δθφζνλ φκσο ν άλζξσπνο δελ είλαη νχηε ζεξίν νχηε ζεφο, δελ είλαη άπνιηο.
→ Άξα είλαη εθ θύζεσο δών πνιηηηθό
Ο Αξηζηνηέιεο δαλείδεηαη έλα δίζηηρν απφ ηελ Ιιηάδα ηνπ Οκήξνπ (Ι 63) γηα λα παξνκνηάζεη
ηνλ «ἄπνιηλ». Δθεί, ν ζνθφο Νέζηνξαο ζέινληαο λα ραξαθηεξίζεη ηνλ θηινπφιεκν άλζξσπν,
ιέεη ζηνλ
Γηνκήδε:
«ἀθξήησξ ἀζέκηζηνο ἀλέζηηφο ἐζηηλ ἐθεῖλνο
ὃο πνιέκνπ ἔξαηαη ἐπηδεκίνπ νθξπφεληνο»
(= απηφο πνπ ραίξεηαη φηαλ μεζπάεη θξηρηφο εκθχιηνο πφιεκνο είλαη άλζξσπνο δίρσο ζφη,
δίρσο λφκνπο, δίρσο ζπηηηθφ). Απηά ηα επίζεηα («ἀθξήησξ ἀζέκηζηνο ἀλέζηηνο») ηαηξηάδνπλ
ζηνλ «ἄπνιηλ», ν νπνίνο δελ έρεη ή δελ ππνινγίδεη ζπγγελείο, δελ μέξεη απφ λφκνπο, νχηε
ζπηηηθφ έρεη. Έλαο ηέηνηνο, δίρσο πφιε άλζξσπνο, είλαη παξάιιεια θαη άλζξσπνο πνπ
«παζηάδεηαη κε ηνλ πφιεκν»˙ γηαηί κε δψληαο κέζα ζε κηα πνιηηεηαθά νξγαλσκέλε θνηλσλία,
δε γλσξίδεη ηελ αμία ηνπ δηαιφγνπ, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηνπ αιιεινζεβαζκνχ
θαη επνκέλσο, δελ κπνξεί λα ζπκβηψζεη αξκνληθά κε άιινπο αλζξψπνπο. Απνηειεί θίλδπλν
θαη απεηιή γηα ηνπο άιινπο θαη γηα ηα πνιηηηθά νξγαλσκέλα ζχλνια. Όια απηά πεξηγξάθνπλ
έλαλ άλζξσπν πνπ ζην πξφζσπφ ηνπ είλαη θαλεξή κηα δηαζηξνθή ηεο αλζξψπηλεο θχζεο˙
εθηφο θη αλ πξφθεηηαη γηα νλ πνπ μεπεξλά – φπσο ν ζεφο Άξεο, αο πνχκε – ηελ αλζξψπηλε
θχζε. Δίλαη θαλεξφ φηη ν Αξηζηνηέιεο – ην ιέεη θη ν ίδηνο ζηε ζπλέρεηα – ζεσξεί ηνλ «ἄπνιηλ»
θαη ηνλ «άλζξσπν δίρσο ζφη» δχν έλλνηεο ηαπηφζεκεο, ή φηη ε πξψηε είλαη ζπλέπεηα ηεο
δεχηεξεο.

ΔΝΟΣΖΣΑ 13
Θέκαηα: α. ν ιφγνο σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φηη ν άλζξσπνο είλαη δψνλ πνιηηηθφλ, β. ε πφιε
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ησλ κειψλ ηεο.


Ο άλζξσπνο είλαη θύζεη δώνλ πνιηηηθόλ – Νέα απόδεημε: ν ιόγνο

1. Η θχζε δελ θάλεη ηίπνηα ρσξίο ιφγν. Έηζη, φηαλ δεκηνπξγεί έλα νλ, ην εθνδηάδεη κε φια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα ην νδεγήζνπλ ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ.
2. Σηα άιια δψα ε θχζε έδσζε ηε θσλή, γηα λα εθθξάδνπλ απιψο ην επράξηζην ή ην
δπζάξεζην γηαηί απηφ είλαη αξθεηφ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο.
3. Σηνλ άλζξσπν φκσο ε θχζε πξνρψξεζε πεξηζζφηεξν. Δπεηδή είλαη πξννξηζκέλνο λα δήζεη
ζε πνιηηηθή θνηλσλία, ηνπ έδσζε ην ιφγν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ην θαιφ, ην θαθφ, ην
δίθαην, ην άδηθν, ρσξίο ηα νπνία δελ κπνξεί λα ππάξρεη πνιηηηθή θνηλσλία.
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4. Αθνχ ε θχζε έδσζε ζηνλ άλζξσπν ην εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη απηά
θαη λα ζπκκεηέρεη ζ’ απηά, δει. λα δεη ζε πνιηηηθή θνηλσλία, ν άλζξσπνο είλαη εθ θχζεσο δψνλ
πνιηηηθφλ.


Ο αλζξώπηλνο ιόγνο

Η θχζε εθνδίαζε ηα δψα κε ην ιφγν, κε ηε κνξθή ηεο θσλήο, ησλ άλαξζξσλ θξαπγώλ. Μ’
απηέο ηα δψα κπνξνχλ απιψο λα αληηιακβάλνληαη θαη λα κεηαδίδνπλ ην έλα ζην άιιν ην
ζπλαίζζεκα ηνπ επράξηζηνπ θαη ηνπ δπζάξεζηνπ, γηαηί κφλν απηφ ηνπο είλαη απαξαίηεην γηα λα
επηβηψλνπλ θαη λα εθπιεξψλνπλ ην ζθνπφ ηεο χπαξμήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε θχζε εθνδίαζε
ηνλ άλζξσπν κε ην ιφγν, κε ηε κνξθή ηφζν ηνπ έλαξζξνπ ιόγνπ φζν θαη ηεο ινγηθήο,
επεηδή ηνλ πξνφξηδε λα δήζεη κέζα ζε πνιηηηθή θνηλσλία. Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε θαη
αλψηεξε ηθαλφηεηα απφ απηή ησλ δψσλ, πνπ απνηειεί θαη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπ
αλζξψπνπ απφ ηα άιια δψα. Τνλ βνεζά φρη κφλν λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ αιιά θαη
λα αληηιακβάλεηαη θαη λα θάλεη θαλεξέο ζχλζεηεο αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη αμίεο, φπσο είλαη ην
θαιφ θαη ην θαθφ, ην σθέιηκν θαη ην βιαβεξφ, ην δίθαην θαη ην άδηθν θαη άιιεο παξφκνηεο,
φπσο είλαη ην φκνξθν θαη ην άζρεκν, ην φζην θαη ην αλφζην. Φάξε ζ’ απηέο ν άλζξσπνο δελ
θαηαθέξλεη κφλν λα επηβηψζεη αιιά θαη λα επηηχρεη αλψηεξνπο ζηφρνπο, φπσο λα ζπγθξνηήζεη
θνηλσλίεο (νηθνγέλεηα θαη πφιε) θαη λα δεκηνπξγήζεη πνιηηηζκφ (λα αλαπηχμεη ηα γξάκκαηα, ηηο
ηέρλεο, λα ζεζπίζεη λφκνπο θηι). Οη έλλνηεο απηέο, πνπ είλαη ζπληζηψζεο ηεο πνιηηηθήο αξεηήο,
είλαη θαη γηα ηνλ Πιάησλα αλαγθαίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πφιεσλ. Αο ζπκεζνχκε ηελ
«αἰδῶ» θαη ηε «δίθε» ηνπ Πξσηαγφξα («ἵλ’ εἶελ πφιεσλ θφζκνη ηε θαὶ δεζκνὶ θηιίαο
ζπλαγσγνί»), πνπ απνηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξεί ν άλζξσπνο λα
ζπκβηψλεη αξκνληθά κε άιινπο αλζξψπνπο θαη λα δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ζηηο κεηαμχ ηνπο
ζρέζεηο.
Ο ιφγνο, ινηπφλ, είλαη γλψξηζκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ μερσξίδεη απφ ηα άιια δψα, θαζψο
πέξα απφ ηε θσλή δηαζέηεη θαη ινγηθή ζθέςε. Πέξα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη κε
απηφλ, ζπιιακβάλεη θαη θάλεη θαλεξέο αθεξεκέλεο θαη πςειέο έλλνηεο (εζηθέο, ζξεζθεπηηθέο,
πνιηηηθέο, επηζηεκνληθέο. θαιιηηερληθέο θιπ.) θαη δεκηνπξγεί πνιηηηζκφ.
Ο Αξηζηνηέιεο εληάζζεη ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ θαη θάπνηα αγειαία δψα, κε
ηελ έλλνηα φηη αλαιακβάλνπλ θαη δηεθπεξαηψλνπλ φια καδί κηα θνηλή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο
φκσο λα δηαζέηνπλ έλαξζξν ιφγν θαη ινγηθή ζθέςε, φπσο ν άλζξσπνο. Έηζη, ζην έξγν ηνπ
«Πεξὶ ηὰ δῷα ἱζηνξίαη» (488 a 7) κλεκνλεχεη σο «πνιηηηθά» δψα, εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν, ηε
κέιηζζα,
ηε
ζθήθα,
ην
κπξκήγθη
θαη
ην
γεξαλφ.
Σηελ πεξίπησζε απηψλ ησλ δψσλ, ην επίζεην «πνιηηηθφο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη κηα
απινχζηεξε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ, φηαλ αλαθέξεηαη ζηνλ
άλζξσπν, ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ επηζέηνπ «πνιηηηθφο» δηεπξχλεηαη θαη δειψλεη
πην πνιχπινθεο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. Απηφ εθθξάδεηαη θη απφ ην πνζνηηθφ επίξξεκα
ζπγθξηηηθνχ βαζκνχ «πεξηζζφηεξν», ζηελ πξψηε πξφηαζε ηεο ελφηεηαο, φπνπ γίλεηαη ε
ζχγθξηζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ αγειαίσλ δψσλ.



Σν όινλ πξνεγείηαη από ην κέξνο – πιινγηζκόο

→ Γηα λα ζηεξίμεη ινγηθά απηή ηε ζέζε μεθηλά απφ ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη θέξλεη σο
παξάδεηγκα ην αλζξψπηλν ζψκα:
- Αλ πάςεη λα ππάξρεη ην ζψκα, ηφηε θαη ην θάζε ηνπ κέινο δε ζα ππάξρεη παξά κφλν ζην
φλνκα. Γει. ην κέξνο (π.ρ. ην ρέξη) ιεηηνπξγεί κφλν φηαλ ιεηηνπξγεί θαη φιν ην ζψκα. Αλ φκσο
ην ζψκα πάςεη λα ιεηηνπξγεί, ην ρέξη ζα πάςεη λα είλαη ρέξη. Άξα, ην ζψκα είλαη πξνυπφζεζε
γηα ηελ χπαξμε ησλ κειψλ ηνπ.
- Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ άλζξσπν ζε ζρέζε κε ηελ πφιε – θξάηνο: θάζε άλζξσπνο δελ
είλαη απηάξθεο θαη ρσξίο ηελ πφιε ζα είλαη φηη θαη ην ρέξη ρσξίο ην ζψκα: αλχπαξθηνο. Αλ
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έλαο άλζξσπνο ήηαλ απηάξθεο, δει. δελ είρε αλάγθε ηνπο άιινπο, δε ζα ήηαλ πξννξηζκέλνο
απφ απφ ηε θχζε ηνπ λα δεη ζε πφιε – θξάηνο˙ δε ζα ήηαλ άλζξσπνο, αιιά δψν ή ζεφο.
→ Άξα ε πφιε – θξάηνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ησλ κειψλ ηεο.
Ο Αξηζηνηέιεο δηαηππψλεη ηε ζέζε φηη ζηελ ηάμε ηεο θχζεο ην φινλ, δειαδή ε πφιε,
πξνεγείηαη ηνπ κέξνπο, δειαδή ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ρσξηνχ θαη ηνπ θάζε επηκέξνπο αηφκνπ. Η
πξνηεξαηφηεηα
ηεο
πφιεο
δελ
έρεη
εδψ
ρξνληθή
ζεκαζία
αιιά:
α)νληνινγηθή: απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ππάξμεη ην κέξνο είλαη λα ππάξρεη ην φινλ,
δειαδή ε πφιηο, γηαηί κφλν κέζα ζε απηή ηα κέξε (ε νηθνγέλεηα, ην ρσξηφ θαη ην θάζε
επηκέξνπο άηνκν) πξαγκαηψλνπλ ην ζθνπφ ηεο χπαξμήο ηνπο, ην «ηέινο» ηνπο, ελψ έμσ απ’
απηή
ηα
κέξε
κέλνπλ
αλνινθιήξσηα
θαη
β)αμηνινγηθή: ηεξαξρηθά, ην φινλ, δειαδή ε πφιε, σο νινθιεξσκέλν ζχλνιν, βξίζθεηαη πην
ςειά απφ ην κέξνο, δειαδή ηελ νηθνγέλεηα, ην ρσξηφ θαη ην θάζε επηκέξνπο άηνκν. Άιισζηε,
φπσο είδακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε πφιε απνηειεί εμέιημε, νινθιήξσζε ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ρσξηνχ θαη επνκέλσο, ηειεηφηεξε κνξθή θνηλσλίαο.
Έηζη, θαίλεηαη φηη κφλν κέζα ζηελ πφιε νινθιεξψλεηαη ν ηειηθφο ζθνπφο ηνπ αλζξψπνπ πνπ
είλαη ε απηάξθεηα. Τν άηνκν ζπκκεηέρνληαο ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία θαη ελζπλεηδήησο
επηηειψληαο ην έξγν ηνπ, ζηνρεχεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ.
ΔΝΟΣΖΣΑ 14
Θέκα: νη νιέζξηεο επηπηψζεηο πνπ έρεη γηα ηελ θνηλσλία ε ρξήζε ησλ θπζηθψλ εθνδίσλ ηνπ
αλζξψπνπ απφ φζνπο είλαη ρσξίο αξεηή θαη άδηθνη.


Ο δέ πξσηνο ζπζηήζαο κεγίζησλ αγαζσλ αίηηνο

Ο Αξηζηνηέιεο θάλεη ιφγν γηα απηφλ πνπ ζπγθξφηεζε ηελ πξψηε πνιηηηθή θνηλσλία, ρσξίο λα
αλαθέξεη βέβαηα θαλέλα ηζηνξηθφ ή κπζηθφ πξφζσπν. Με ηελ εξκελεία απηή δελ αίξεηαη ε ζέζε
φηη ε πφιηο ππάξρεη εθ θχζεσο: ε θχζε έδσζε βέβαηα ζηνλ άλζξσπν ηελ ηάζε λα νξγαλσζεί
ζε πνιηηηθέο θνηλφηεηεο, φκσο απηφ ην έθαλε πξψηνο πξαγκαηηθφηεηα θάπνηνο άλζξσπνο
ζπγθξνηψληαο ηελ πφιε κε ηε ζέζπηζε λφκσλ θαη ηελ επηβνιή δηθαηνζχλεο. Δπνκέλσο, άιιν
πξάγκα είλαη ε θπζηθή ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα πνιηηηθή ζπκβίσζε θαη άιιν ε ζπγθξφηεζή
ηεο.
Δπνκέλσο, κε ηε θξάζε «εθείλνο πνπ πξψηνο ζπγθξφηεζε ηελ πφιε» ν Αξηζηνηέιεο ελλνεί
φηη γηα ηελ ζχζηαζε ηεο πφιεο είλαη απαξαίηεηε ε ζύκπξαμε ηνπ αλζξώπνπ. Η εξκελεία
απηή δελ αλαηξεί ηελ αξηζηνηειηθή ζέζε φηη ε πφιε ππάξρεη εθ θχζεσο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε
θχζε έδσζε ζηνλ άλζξσπν ηελ ηάζε λα ζπκβηψζεη κε άιινπο αλζξψπνπο θαη λα νξγαλψζεη
θνηλσλίεο, φκσο ν άλζξσπνο ήηαλ απηφο πνπ πξψηνο έθαλε πξαγκαηηθφηεηα απηή ηελ ηάζε.
Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ε πξφηαζε ζπκπιεξψλεη ηηο απφςεηο ηνπ θηινζφθνπ γηα ηελ
θπζηθή πξνέιεπζε ηεο πφιεο. Η νξγάλσζε, ε ζπγθξφηεζε ηεο πφιεο δελ έγηλε, ινηπφλ,
απηφκαηα, αιιά πξναπαηηνχζε ηελ ελέξγεηα αλζξψπνπ επεξγέηνπ, πξνηθηζκέλνπ κε ιφγν
(ελδηάζεην θαη έλαξζξν). Δίλαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο πφιεο είλαη
απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ηεο θχζεο θαη ηεο ηέρλεο ησλ αλζξψπσλ.


Όπια:

Γελ λννχληαη ζην ζεκείν απηφ ηα πνιεκηθά φπια, αιιά νη ηθαλφηεηεο κε ηηο νπνίεο έρεη
εθνδηάζεη ηνλ άλζξσπν ε θχζε (ηα «πάζε» θαη θπξίσο ν ιφγνο). Αλ θάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ
ηηο ηθαλφηεηεο γηα λα δηαπξάηηνπλ αδηθίεο, απηφ δελ κπνξεί θαλείο λα ην αλερηεί, γηαηί νη
ηθαλφηεηεο απηέο είλαη πξννξηζκέλεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε θξφλεζε θαη ηελ αξεηή.


Ζ δηθαηνζύλε σο ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο πόιεο

Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη ζηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηθαηνζχλε γηα ηε ζπγθξφηεζε
πνιηηηθήο θνηλσλίαο. Απνηειεί, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πφιεο, επεηδή είλαη
ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ηελ ηάμε θαη ηελ νξγάλσζε κέζα ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία. Έηζη,
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ινηπφλ,

ε

δηθαηνζχλε

λνείηαη

σο:

α) αξεηή: είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα πξάηηεη κε γλψκνλα ηνπο γξαπηνχο λφκνπο ηεο
πνιηηείαο θαη δείρλνληαο ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ ζηνπο άγξαθνπο λφκνπο,
β) ζεζκόο ηεο πνιηηείαο: είλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηάμε θαη ηελ
αξκνληθή ζπκβίσζε
κέζα ζηελ
πφιε,
γ) θνηλσληθή αξεηή: ε ηδηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δεη ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή εζηθή ηεο πφιεο.
Η χπαξμε ηεο δηθαηνζχλεο απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε θαη φισλ ησλ άιισλ
αξεηψλ.
Η δηθαηνζχλε σο ζεζκφο ηεο πνιηηείαο θαη σο θνηλσληθή αξεηή έρεη ζαθή πνιηηηθή δηάζηαζε,
αθνχ απηφο πνπ ηελ αζθεί δελ ηελ επηδηψθεη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο
θνηλσλίαο. Σην ζεκείν απηφ ν Αξηζηνηέιεο ζπζρεηίδνληαο ηε δηθαηνζχλε κε ηελ πνιηηηθή
θνηλσλία, θαηαμηψλεη ην πλεχκα ηνπ αιηξνπηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, αιιά θαη
ζεζκηθά θαηνρπξψλεη ηελ ηήξεζε θαη ηελ απφδνζε ηνπ Γηθαίνπ, σο ζεκέιην ζπλνρήο ηεο
πνιηηηθήο θνηλσλίαο.
Ο θηιφζνθνο ζεσξεί φηη, φηαλ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί ηε ινγηθή («θηάλεη ζηελ ηειεηφηεηά
ηνπ») θαη δεη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηε δηθαηνζχλε, είλαη ην αλψηεξν απφ φια ηα φληα.
Ο λφκνο θαη ε δηθαηνζχλε ηνλ βνεζνχλ λα ηεξεί ην κέηξν θαη ηε ζσζηή ζηάζε απέλαληη ζηα
πάζε, θαη ζπλεπψο εμαζθαιίδνπλ ηελ ηάμε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ κεηαμχ
ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, ε ηήξεζε ησλ λόκσλ θαη ε εθαξκνγή ηεο
δηθαηνζύλεο απνηεινχλ, γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνλ αλαγθαίν πεξηνξηζκό γηα λα ηειεησζεί ν
άλζξσπνο, λα νινθιεξψζεη ηνλ θπζηθφ ηνπ πξννξηζκφ. Η νξζφηεηα απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ
απνδεηθλχεηαη παξαθάησ κε ηελ εμέηαζε ησλ βιαβεξψλ ζπλεπεηψλ ηεο αδηθίαο, πνπ
πξνθχπηνπλ αλ ν άλζξσπνο δε ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά, ππεξεηψληαο δειαδή ηε θξφλεζε
θαη ηελ αξεηή, ηα φπια πνπ ηνπ ράξηζε ε θχζε. Τα επηρεηξήκαηά ηνπ ζα ηα αλαπηχμεη κε ηε
κέζνδν «ἐθ ηνῦ ἀληηζέηνπ»: ζα κηιήζεη δειαδή πξψηα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο αδηθίαο, γηα λα
θαηαιήμεη ζην δεηνχκελν, ζηε κεγάιε δειαδή ζεκαζία πνπ έρεη ε δηθαηνζχλε γηα ηε
ζπγθξφηεζε ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο.



Ζ αδηθία θαη ν άδηθνο

Πξηλ απφ ηε δηθαηνζχλε σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πφιεο, ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη ηελ
αληίζεηε έλλνηα, ηελ αδηθία θαη ηνλ άδηθν, ππνγξακκίδνληαο πφζν κεγάιν είλαη ην θαθφ πνπ
κπνξεί απηφο λα θάλεη, αθνχ κάιηζηα έρεη ηα φπια κε ηα νπνία ηνλ εθνδίαζε γηα ηνλ αληίζεην
ζθνπφ ε θχζε: λα ππεξεηήζεη ηε θξφλεζε θαη ηελ αξεηή. Έηζη κε κηα ζπζζψξεπζε αξλεηηθψλ
πξνζδηνξηζκψλ, ε αδηθία ζεσξείηαη ην πην αλππφθνξν θαη ην πην νιέζξην πξάγκα, ελψ ν
δίρσο αξεηή άλζξσπνο (ν άδηθνο) ραξαθηεξίδεηαη σο:
- ην πην αλφζην νλ
- ην πην άγξην
-ην ρεηξφηεξν απφ φια ηα φληα (ζηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο δσψδεηο απνιαχζεηο: ζηηο εξσηηθέο
θαη ζε εθείλεο ηνπ θαγεηνχ)

ΔΝΟΣΖΣΑ 15
Θέκα: ε έλλνηα ηεο πφιεσο θαη ηνπ πνιίηε ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ
πνιηηεχκαηνο
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Οη ιόγνη γηα ηελ εμέηαζε ηεο έλλνηαο πόλις



1. Υπάξρεη δηρνγλσκία σο πξνο ηελ νπζία ηεο έλλνηαο θξάηνο
- Υπάξρεη κηα δηαθσλία γηα ην αλ ηελ επζχλε ησλ πνιηηηθψλ πξάμεσλ ηελ έρεη ην ίδην ην θξάηνο
ή ηα πξφζσπα – θνξείο ηεο εμνπζίαο, νη θπβεξλήζεηο.
- Δδψ ν Αξηζηνηέιεο έρεη ππφςε ηνπ ην ηζηνξηθφ παξάδεηγκα ησλ Θεβαίσλ: νη Πιαηαηείο ζε κηα
δηέλεμε κε ηνπο γείηνλέο ηνπο Θεβαίνπο ηνπο θαηεγφξεζαλ γηα πξνδνζία ηεο πφιεο ηνπο ζηνπο
Πέξζεο θαηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο. Οη Θεβαίνη απνθξνχνληαο ηελ θαηεγνξία απηή,
απάληεζαλ φηη απηφ δελ ην έθαλε ε πφιε, αιιά ε δπλαζηεία ιίγσλ αλδξψλ πνπ είρε ηφηε ηελ
εμνπζία.
- Έηζη, φηαλ γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ιακβάλνληαη απνθάζεηο, κεξηθνί ηζρπξίδνληαη φηη ηελ επζχλε
ηελ έρεη ην θξάηνο, ελψ άιινη ζεσξνχλ φηη ηελ επζχλε ηελ έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηελ
εμνπζία ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ιανχ.
2. Γηα λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο δξάζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ λνκνζεηψλ
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαιάβνπκε ηη είλαη πφιε, γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε θαη
ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ λνκνζεηψλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πφιε. Αο
ζεκεησζεί φηη ζπρλά ζηα «Πνιηηηθά» ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη καδί ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηνπο
λνκνζέηεο θαη έηζη ζπζρεηίδεη ην έξγν ηνπο, ελψ ζηελ 3ε ελφηεηα ησλ «Ηζηθψλ Νηθνκαρείσλ»
είδακε φηη επηδίσμε ησλ λνκνζεηψλ είλαη λα θάλνπλ ηνπο πνιίηεο ελάξεηνπο («ἀγαζνὺο») κέζσ
ηνπ εζηζκνχ ζε εζηθέο πξάμεηο.
3. Γηα λα θαηαλνεζεί ε νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο ζε ζρέζε κε ην πνιίηεπκα
Έλα θξάηνο νξγαλψλεηαη αλάινγα κε ην πνιίηεπκα πνπ επηθξαηεί θάζε θνξά θαζψο, φπσο
αλαθέξεηαη ζην θείκελν, ην πνιίηεπκα είλαη έλαο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο απηψλ
πνπ δνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο (πξψηνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηείαο).


Ζ εμέηαζε ηεο έλλνηαο πνιίηεο

Πξηλ δνχκε ηη είλαη πφιηο, πξέπεη πξψηα λα εμεηαζηεί ε έλλνηα πνιίηεο γηα ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
1. Ο πνιίηεο είλαη κέξνο ηνπ φινπ πφιηο
Η πφιηο είλαη έλα φινλ πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα κέξε θαη ν πνιίηεο είλαη ην κέξνο˙ έηζη,
γηα λα γλσξίζνπκε πξψηα ην φινλ, πξέπεη πξψηα λα γλσξίζνπκε ην κέξνο.
2. Αλππαξμία νκνθσλίαο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο πνιίηεο
Σχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο «πνιίηεο» ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ην
πνιίηεπκα, θαζψο δηαθνξεηηθά λνείηαη ν πνιίηεο ζε έλα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη
δηαθνξεηηθά ζε έλα νιηγαξρηθφ. Σε έλα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ν πνιίηεο είλαη ελεξγφ κέινο
ηεο πνιηηηθήο δσήο, έρεη δηθαηψκαηα (παξξεζία, ηζεγνξία, ηζνλνκία, ην δηθαίσκα ηνπ
«ἐθιέγεηλ» θαη «ἐθιέγεζζαη») θαη ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Αληίζεηα, ζε έλα
νιηγαξρηθφ πνιίηεπκα ε εμνπζία είλαη ζηα ρέξηα ησλ ιίγσλ, ησλ πινύζησλ θαη ηζρπξψλ, θαη ζε
έλα ηπξαλληθφ πνιίηεπκα ζηα ρέξηα φζσλ ζθεηεξίδνληαη ηελ εμνπζία. Καη ηα δχν απηά
πνιηηεχκαηα αθαηξνχλ απφ ηνλ πνιίηε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά ή δηψθνπλ φζνπο
είλαη επηθίλδπλνη γηα ην θαζεζηψο (ηπξαλλία). Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν πνιίηεο πξέπεη
απιψο λα ππαθνχεη ζηηο εληνιέο απηψλ ησλ ιίγσλ θαη ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο
ζηα δεκφζηα αμηψκαηα κφλν αλ ηνπ ην επηηξέπεη ε θαηαγσγή, ην επάγγεικα, ην εηζφδεκά ηνπ
θηι
Υαξαθηεξηζηηθά επηζηεκνληθήο θαη ζεσξεηηθήο ζθέςεο Αξηζηνηέιε:
Σπγθεθξηκέλα, ε επηζηεκνληθή ηνπ ζθέςε δηαθαίλεηαη ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη, λα πξνζδηνξίζεη, θαη λα νξίζεη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ πνιηηηθά
δεηήκαηα, φπσο ε «πνιηηεία», ε «πφιηο» θαη ν «πνιίηεο», νη νπνίεο είλαη αιιειέλδεηεο. Γηα λα
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νξίζεη, ινηπφλ, ην πνιίηεπκα, θξίλεη φηη πξνέρεη ν νξηζκφο ηεο πφιεο θαη γηα λα νξίζεη ηελ
έλλνηα «πφιηο», θξίλεη φηη πξέπεη λα πξνεγεζεί ε έλλνηα «πνιίηεο».Ο νξζνινγηζκφο θαη ε
απζηεξά νξγαλσκέλε απνδεηθηηθή πνξεία ηεο ζθέςεο, ρσξίο ινγηθά άικαηα θαη πηζαλά θελά,
είλαη εκθαλέζηαηε. Ο Αξηζηνηέιεο επηδηψθεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηε ζαθήλεηα θαη ηελ
αθξίβεηα ηεο ζέζεο ηνπ ηελ νπνία παξαζέηεη ηεθκεξησκέλε. Η παξαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο θαη
πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο δηαηππψλεηαη ιηηά θαη ππνζηεξίδεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ
εκπεηξηθψλ
ζηνηρείσλ,
θιαζηθή
κέζνδν
ηνπ
επηζηεκνληθνχ
ιφγνπ.
Ο θηιφζνθνο είλαη ηαπηφρξνλα δηαλνεηήο. Οη νπζηαζηηθνί πνιηηηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζέηεη
αθνξνχλ ελ γέλεη ηελ πνιηηηθή ζθέςε. Τνλ απαζρνιεί ε νπζία ησλ βαζηθψλ πνιηηηθψλ
ελλνηψλ, πφιε – πνιίηεο – πνιίηεπκα θαη ζηνράδεηαη δηεμνδηθά ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή
πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο, αλαδεηψληαο ην «εὗ». Η ζεσξεηηθή ηνπ ζθέςε πξνβάιιεηαη απφ
ηε ρξήζε ηεο αλαιπηηθήο κεζφδνπ, θαηά ηελ νπνία αλαιχεη κηα γεληθή θαη ζχλζεηε έλλνηα,
φπσο είλαη ε «πφιηο», ζηα ζπζηαηηθά ηεο, ηνλ πνιίηε.


Γελεηηθή θαη αλαιπηηθή κέζνδνο

Σηηο ελφηεηεο 11-14 ν Αξηζηνηέιεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο πφιηο εθάξκνζε ηε γελεηηθή
κέζνδν, πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη πψο «γελλήζεθε» ε πφιηο. Αληίζεηα ζ’ απηή ηελ ελφηεηα
ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαιπηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ζα αλαιχζεη ηελ έλλνηα πφιηο ζηα
ζπζηαηηθά ηεο, ζα βξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο (ησλ πνιηηψλ) θαη ζα δψζεη ηνλ
νξηζκφ.
Π.ρ. ηε γελεηηθή κέζνδν ηε ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ πξνζπαζνχκε λα βξνχκε πψο
δεκηνπξγήζεθε (πψο «γελλήζεθε») κηα γιψζζα, ελψ ηελ αλαιπηηθή φηαλ ζέινπκε λα
κειεηήζνπκε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο γιψζζαο απηήο: ηνπο θζφγγνπο, ηηο ζπιιαβέο, ηηο
ιέμεηο, ηηο πξνηάζεηο θιπ.

ΔΝΟΣΖΣΑ 16
Θέκα: ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο πνιίηεο


Πνηνο δελ είλαη πνιίηεο

Τα ζηνηρεία πνπ δελ απνδεηθλχνπλ φηη θάπνηνο είλαη πνιίηεο είλαη ηα εμήο:
α. Ο ηφπνο θαηνηθίαο (νπ ησ νηθεηλ πνπ πνιίηεο εζηίλ)
Η ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν θαηνηθεί, αθνχ θάηνηθνη είλαη θαη
νη κέηνηθνη θαη νη δνχινη, φκσο απηνί δελ είλαη πνιίηεο.
Οη κέηνηθνη ήηαλ μέλνη πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα θαη απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ
κέξνο ηνπ αζελατθνχ πιεζπζκνχ. Ήηαλ θαηαγεγξακκέλνη ζε εηδηθφ θαηάινγν θαη πιήξσλαλ
εηεζίσο έλα θφξν (12 δξαρκέο νη άλδξεο θαη 6 νη γπλαίθεο), ην «κεηνίθηνλ». Γελ είραλ πνιηηηθά
δηθαηψκαηα, δελ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο, νχηε λα έρνπλ ζηελ
θαηνρή ηνπο θηήκαηα. Αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην θαη ηε βηνηερλία θαη επνκέλσο, θαηά έλα
κεγάιν κέξνο ζηήξηδαλ ηελ νηθνλνκία ηεο Αζήλαο. Οη Αζελαίνη ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην
ζηξαηφ θαη ζην ζηφιν, θαζψο θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη ζηηο «ιεηηνπξγίεο». Κάζε
κέηνηθνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη έλα γλήζην Αζελαίν πνιίηε σο εγγπεηή ή πξνζηάηε
ηνπ, ν νπνίνο ζπλαιιαζζφηαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κε ην θξάηνο θαη εγγπφηαλ γηα ηε δηαγσγή
ηνπ. Γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ην θξάηνο ν κέηνηθνο κπνξνχζε λα γίλεη «ηζνηειήο», δειαδή
ίζνο κε ηνπο γλήζηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο ζε φ,ηη αθνξνχζε ηνπο θφξνπο, ζπάληα φκσο
κπνξνχζε λα γίλεη πνιίηεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχζε λα
αλαιάβεη δεκφζηα
αμηψκαηα.
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Οη δνύινη ζεσξνχληαλ κνξθή ηδηνθηεζίαο («res») θαη, θπζηθά, δελ είραλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα.
Όπσο αλαθέξεη ζε άιιν ζεκείν ησλ «Πνιηηηθψλ» ν Αξηζηνηέιεο, ν δνχινο ήηαλ έλα
«ἔκςπρνλ θηῆκα», αλαγθαίν γηα λα ηεζνχλ ζε ελέξγεηα ηα άςπρα εξγαιεία θαη φπσο θάζε
«θηήκα», ν δνχινο ήηαλ φξγαλν πξννξηζκέλν λα ππεξεηεί ηε γεληθή δηαρείξηζε ηεο δσήο.
Καηά ηνλ θηιφζνθν, ν δνχινο δηαζέηεη εθ θχζεσο θξφλεκα αλειεχζεξν πνπ δελ κπνξεί λα ην
ρξεζηκνπνηεί ζπλεηδεηά, «ὁ δνῦινο ὅισο νὐθ ἔρεη ηὸ βνπιεπηηθὸλ» θαη επνκέλσο, δελ είλαη
δπλαηφ λα απνηειεί κέινο κηαο ειεχζεξεο θνηλσλίαο, κηαο πφιεο θξάηνπο.
β. Τα δηθαητθά δηθαηψκαηα ( νπδ’ νη ησλ δηθαίσλ κεηέρνληεο)
Γελ κπνξεί επίζεο λα είλαη θαλείο πνιίηεο κφλν θαη κφλν επεηδή έρεη ην δηθαίσκα λα
εκθαλίδεηαη ζην δηθαζηήξην είηε σο ελάγσλ είηε σο ελαγφκελνο, γηαηί θαη θάπνηνη θάηνηθνη ηεο
πφιεο πνπ είλαη πνιίηεο άιισλ πφιεσλ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ θάπνηα εηδηθή
ζπκθσλία αλάκεζα ζηελ πφιε ζηελ νπνία δηακέλνπλ θαη ζηελ πφιε απφ ηελ νπνία
πξνέξρνληαη θαη ηεο νπνίαο είλαη πνιίηεο.
- «απφ ζπκβφισλ»: ζχκβνια ήηαλ εηδηθέο ζπκθσλίεο, θπξίσο εκπνξηθέο, αλάκεζα ζε δχν
πφιεηο νη νπνίεο ξχζκηδαλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα αδηθήκαηα εκπνξηθψλ θπξίσο ζπλαιιαγψλ.


Οξηζκόο ηεο έλλνηαο πολίτης

Μεηά ηελ αλαθνξά ζηα θξηηήξηα πνπ δελ απνδεηθλχνπλ κε αζθάιεηα φηη θάπνηνο είλαη
πνιίηεο, ν Αξηζηνηέιεο πεξλά ζηα δχν αζθαιή γλσξίζκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο.
Πνιίηεο είλαη:
α) απηφο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηθαζηηθή εμνπζία, πνπ κπνξεί δειαδή λα δηθάδεη σο κέινο
ηνπ
ιατθνχ
δηθαζηεξίνπ
ηεο
Ηιηαίαο
(«κεηέρεηλ
θξίζεσο»)
θαη
β) απηφο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηθή εμνπζία, αθελφο δειαδή ζηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο
εθιέγνληαο ηνπο εγέηεο ηεο πφιεο ηνπ θαη αθεηέξνπ κεηέρνληαο ζηα φξγαλα πνπ ιακβάλνπλ
ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη λνκνζεηνχλ (βνπιή, εθθιεζία ηνπ δήκνπ) («κεηέρεηλ αξρεο»)
Δλ νιίγνηο, ν «αξηζηνηειηθφο» πνιίηεο είλαη απηφο πνπ ζπκκεηέρεη άκεζα ζηε λνκνζεηηθή, ηελ
εθηειεζηηθή θαη ηε δηθαζηηθή αξρή. Απηή ε ζπκκεηνρή παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ θηιφζνθν σο ην
ζπνπδαηφηεξν δηθαίσκά ηνπ, δηφηη εμαηηίαο απηνχ ν πνιίηεο είλαη ην θχηηαξν ηεο πφιεοθξάηνπο πνπ επεξεάδεη ή θαζνξίδεη ηα πνιηηηθά πξάγκαηα. Ιζνδπλακεί κε ηε ζπκκεηνρή ζην
ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο
- θξάηνπο.
Φπζηθά, ν θηιφζνθνο αλαθέξεηαη ζηελ πφιε ηεο δεκνθξαηηθήο Αζήλαο, ηελ πφιε ηεο άκεζεο
δεκνθξαηίαο, αιιά θαη ζε φζεο πφιεηο-θξάηε είραλ παξφκνηα πνιηηεχκαηα, γηαηί ζε
πνιηηεχκαηα νιηγαξρηθά ή ηπξξαληθά, φπσο απηά ηεο Σπάξηεο θαη ηεο Κξήηεο δελ είραλ φινη
νη πνιίηεο ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο.


Οξηζκόο ηεο έλλνηαο πόλις

Η πφιηο είλαη α) ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηθαζηηθή θαη
πνιηηηθή εμνπζία θαη αθφκα, β) πνπ είλαη αξθεηά θαη ηθαλά λα εμαζθαιίδνπλ ηα πάληα ζην
θνηλφ.
ΔΝΟΣΖΣΑ 17
Θέκα: Τα είδε ησλ πνιηηεπκάησλ
Τα θξηηήξηα γηα ηελ δηάθξηζή ηνπο ζε νξζά θαη ζε παξεθθιίζεηο ηνπο


Οξηζκόο ηνπ πνιηηεύκαηνο
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Πνιίηεπκα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θπβεξληέηαη κηα πφιηο, ε χςηζηε αξρή ζηηο πφιεηο˙ θαη
ν θνξέαο ηεο χςηζηεο αξρήο, ν νπνίνο αζθεί ηελ εμνπζία, είλαη είηε έλα πξφζσπν είηε ιίγα
πξφζσπα είηε ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ.


Δίδε πνιηηεπκάησλ

Α. Οξζά πνιηηεύκαηα

Β. Παξεθβάζεηο ησλ νξζώλ

1. βαζηιεία

1. ηπξαλλίδα

- θπβεξλάεη έλαο

- θπβεξλάεη έλαο

- ζηφρνο: ην θνηλφ ζπκθέξνλ

- ζηφρνο: ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ

2. αξηζηνθξαηία

2. νιηγαξρία

- θπβεξλνχλ ιίγνη

- θπβεξλνχλ ιίγνη

- ζηφρνο: ην θνηλφ ζπκθέξνλ

- ζηφρνο:ην ζπκθέξνλ ησλ ιίγσλ (ησλ
πινπζίσλ)

3. «πνιηηεία»

3. «δεκνθξαηία»

- θπβεξλά ν ιαφο

- θπβεξλάεη ν ιαφο

- ζηφρνο: ην θνηλφ ζπκθέξνλ

- ζηφρνο: ην ζπκθέξνλ ησλ απφξσλ



Σα θξηηήξηα γηα ηε δηάθξηζε ησλ πνιηηεπκάησλ

1. Αξηζκεηηθφ θξηηήξην: αξρηθά ε δηάθξηζε ησλ πνιηηεπκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ
πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηελ εμνπζία. Έηζη, ε εμνπζία αζθείηαη α) απφ έλα πξφζσπν, β) απφ
ιίγα πξφζσπα θαη γ) απφ ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ.
2. Πνηνηηθφ θξηηήξην: ην θχξην θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν ηα πνιηηεχκαηα δηαθξίλνληαη ζε
νξζά θαη ζηηο παξεθβάζεηο ησλ νξζψλ είλαη ν ζηφρνο, δει. ην ζπκθέξνλ. Έηζη, ζηα νξζά
πνιηηεχκαηα απηνί πνπ αζθνχλ ηελ εμνπζία απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ
ζπκθέξνληνο, ελψ ζηηο παξεθβάζεηο ησλ νξζψλ πνιηηεπκάησλ απηνί πνπ αζθνχλ ηελ εμνπζία
απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηθνχ ηνπο ζπκθέξνληνο: ν ηχξαλλνο απνβιέπεη ζην δηθφ
ηνπ ζπκθέξνλ, ε νιηγαξρία ζην ζπκθέξνλ ησλ πινπζίσλ θαη ε «δεκνθξαηία» ζην ζπκθέξνλ
ησλ απφξσλ.
3. Ταμηθφ θξηηήξην: ζηελ πεξίπησζε ηεο νιηγαξρίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο, ζα πεξηκέλακε λα
γίλεηαη ιφγνο γηα ην ζπκθέξνλ ηνλ ιίγσλ θαη ην ζπκθέξνλ ησλ πνιιψλ αληίζηνηρα. Όκσο ζηε
ζέζε ηνπ αξηζκεηηθνχ ζηνηρείνπ κπαίλεη ην νηθνλνκηθφ – ηαμηθφ, θαζψο ζηελ πεξίπησζε ηεο
νιηγαξρίαο γίλεηαη ιφγνο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ πινπζίσλ αληί ησλ νιίγσλ θαη ζηελ δεχηεξε
πεξίπησζε γίλεηαη ιφγνο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ απφξσλ αληί ησλ πνιιψλ.


Αξηζηνθξαηία

Ολνκάδεηαη ην πνιίηεπκα ζην νπνίν νη ιίγνη πνπ θπβεξλνχλ απνβιέπνπλ ζην θνηλφ ζπκθέξνλ
θη νλνκάδνληαη «άξηζηνη», θαζψο μεπεξλνχλ ζε αξεηή ηνπο άιινπο πνιίηεο.


Πνιηηεία

Ο φξνο «πνιηηεία» ζεκαίλεη πνιίηεπκα. Δπνκέλσο ην θνηλφ φλνκα ηνπ νξζνχ απηνχ
πνιηηεχκαηνο εμαίξεηαη σο ην θαηεμνρήλ πνιίηεπκα, ην νπνίν θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε είλαη ην
θαιχηεξν.
Σεκείσζε: ν Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη ην θαιχηεξν πνιίηεπκα είλαη ε κνλαξρία, αξθεί ν
κνλάξρεο λα μερσξίδεη απφ ηνπο άιινπο ζηελ αξεηή ή αλ δελ ππάξρεη ηέηνην πξφζσπν, ε
αξηζηνθξαηία. Τξίηε έξρεηαη ζηελ πξνηίκεζή ηνπ ε «πνιηηεία».
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Γεκνθξαηία

Ο Αξηζηνηέιεο νλνκάδεη «πνιηηεία» ην πνιίηεπκα πνπ εκείο ζήκεξα νλνκάδνπκε δεκνθξαηία,
ελψ γη’ απηφλ ε δεκνθξαηία είλαη παξέθθιηζε ηεο πνιηηείαο, αθνχ είλαη ην πνιίηεπκα πνπ δελ
απνβιέπεη ζην θνηλφ θαιφ αιιά ζην κεξηθφ ζπκθέξνλ.


Ζ ζεσξία θαη ε πξαγκαηηθόηεηα

Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ ελφηεηα απηή θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαζαξά ζεσξεηηθά. Δδψ δει.
ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζχλζεζε ελφο νξηζκνχ πνπ λα ιέεη, πνηεο είλαη νξζέο θαη πνηεο φρη θαη κε
πνηα θξηηήξηα. Αλ ππάξρνπλ ηψξα νξζέο, αλ ππήξραλ θάπνηε ή αλ ζα ππάξμνπλ ζην κέιινλ
απηφ είλαη άιιν ζέκα.

ΔΝΟΣΖΣΑ18
Θέκα: Μηα πφιε πξέπεη λα ηελ θπβεξλνχλ νη πνιινί θαη φρη νη ιίγνη θαη νη άξηζηνη.


Ζ άζθεζε ηεο εμνπζίαο από ηνπο πνιινύο

→ Αλ ε εμνπζία είλαη ζηα ρέξηα ησλ πνιιψλ (αλ ππάξρεη ζπιινγηθή εμνπζία),
α. ην θάζε άηνκν (πνιίηεο) κπνξεί λα κελ είλαη αμηφινγνο άλζξσπνο (αξλεηηθφ ζηνηρείν),
φκσο
β. ελσκέλνη φινη καδί κπνξεί λα είλαη ζαλ ζχλνιν θαιχηεξνη απφ ηνπο ιίγνπο θαη αξίζηνπο: ν
θαζέλαο δηαζέηεη έλα κφξην αξεηήο θαη θξφλεζεο θαη ελσκέλνη φινη καδί γίλνληαη θάηη ζαλ
έλαο άλζξσπνο, πνπ δηαζέηεη αζξνηζηηθά κεγαιχηεξε αξεηή, δχλακε θαη εμππλάδα (ζεηηθφ
ζηνηρείν)


Παξαδείγκαηα

1. Οη πνιινί πνπ θπβεξλνχλ έλα θξάηνο κνηάδνπλ κε ζπλδαηηπκφλεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ν
θαζέλαο φηη κπνξεί γηα έλα θνηλφ δείπλν˙ απηφ ην δείπλν είλαη θαιχηεξν απφ εθείλν πνπ ζα
γηλφηαλ κε ηα έμνδα ελφο κφλν αλζξψπνπ (παξάδεηγκα ζρεηηθφ κε πιηθέο απνιαχζεηο)
2. Η δχλακε θαη ε ππεξνρή ησλ πνιιψλ εθθξάδεηαη κε ην παξάδεηγκα ελφο αλζξψπνπ κε
πνιιά ρέξηα θαη πφδηα, κε πνιιέο αηζζήζεηο θαη κε ζπζζσξεπκέλε αξεηή θαη εμππλάδα
(παξάδεηγκα παξκέλν απφ ηε κπζνινγία).
3. Τν παξάδεηγκα απηφ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ θξίζε ησλ δξακαηηθψλ αγψλσλ ζηελ αξραία
Αζήλα: απφ έλα κεγάιν θαηάινγν Αζελαίσλ πνιηηψλ εθιέγνληαλ κε θιήξν δέθα θξηηέο απφ
ηνπο νπνίνπο ν θαζέλαο ζα έγξαθε ηελ θξίζε ηνπ ζε πηλαθίδα θαη έηζη πξνέθππηε ην
απνηέιεζκα ηεο θξίζεο. Έηζη ινηπφλ ε ηειηθή θξίζε εμέθξαδε ηε γλψκε φισλ ησλ πνιηηψλ
(παξάδεηγκα ζρεηηθφ κε πλεπκαηηθέο απνιαχζεηο)
→ Όηαλ ινηπφλ θπβεξλνχλ νη πνιινί είλαη ζαλ έλαλ άλζξσπν κε πνιιά ρέξηα, πφδηα θιπ,
ζαλ ζπλδαηηπκφλεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ γηα έλα θνηλφ δείπλν θαη ζαλ ηνπο θξηηέο ησλ
δξακαηηθψλ αγψλσλ.


Ζ άζθεζε ηεο εμνπζίαο από ηνπο ιίγνπο θαη αξίζηνπο

Οη άξηζηνη, νη αμηφινγνη άλζξσπνη πνπ είλαη ιίγνη είλαη αλψηεξνη απφ θάζε επηκέξνπο άηνκν
ηνπ πιήζνπο, γηαηί ν θαζέλαο έρεη ζηνηρεία ηα νπνία ζην πιήζνο είλαη δηάζπαξηα θαη
ράλνληαη. Παξαηεξνχκε φηη εδψ δελ αλαθέξεη κεηνλεθηήκαηα ησλ νιίγσλ˙ σο κεηνλέθηεκα
κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπο ζπλνιηθά κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα απφ
εθείλα ησλ πνιιψλ σο ζπλφινπ.


Παξαδείγκαηα
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1. Οη ιίγνη θαη νη άξηζηνη κνηάδνπλ κε ηνπο σξαίνπο αλζξψπνπο, κε εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ
φια ηα γλσξίζκαηα ηεο νκνξθηάο˙ αληίζεηα νη πνιινί είλαη ζαλ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο
αλζξψπνπο, πνπ δελ είλαη ηφζν σξαίνη˙ απηνί φκσο κπνξεί λα έρνπλ κφλν έλα ή έζησ, ιίγα
σξαία ραξαθηεξηζηηθά, θαη απηά λα είλαη σξαηφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
σξαίνπ (π.ρ. ε νκνξθηά ησλ καιιηψλ) → παξάδεηγκα παξκέλν απφ ηε δσή.
2. Οη ιίγνη θαη άξηζηνη κνηάδνπλ κε δσγξαθηά θάπνηνπ αλζξψπνπ πνπ έρεη φια ηα σξαία
ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ σξαίσλ αλζξψπσλ. Δίλαη φκσο δπλαηφλ έλαο δσληαλφο, φρη
δσγξαθηζκέλνο άλζξσπνο, λα έρεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ σξαηφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ
πξνζψπνπ ηεο εηθφλαο → παξάδεηγκα παξκέλν απφ ηελ ηέρλε.
→ Ο Αξηζηνηέιεο ρξεζηκνπνηεί κε ηα παξαδείγκαηα ηνλ αλαινγηθφ ηξφπν ζθέςεο, δει. φπσο
ζπκβαίλεη κε ηηο δσγξαθηέο ην ίδην ζπκβαίλεη (θαη’ αλάινγν ηξφπν) θαη κε ηε δηαθπβέξλεζε
απφ ηνπο ιίγνπο θιπ.


Ζ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε

Ο Αξηζηνηέιεο δηεξεπλά κε επηθχιαμε θαη δηζηαθηηθφηεηα ζην χθνο ην ζέκα ηεο άζθεζεο ηεο
εμνπζίαο απφ ην πιήζνο. Η επηθχιαμή ηνπ απηή δηαθαίλεηαη ζηελ πξψηε θηφιαο πεξίνδν ηνπ
θεηκέλνπ ζηηο εμήο θξάζεηο: «πξέπεη κάιινλ λα ηελ αζθεί ην πιήζνο», «λνκίδσ όηη κπνξεί
λα ζπδεηεζεί», «παξνπζηάδεη, βέβαηα, θάπνηεο δπζθνιίεο», «πεξηέρεη όκσο ίζσο θαη
θάπνηα αιήζεηα», θαζψο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηα: «κπνξεί θαλείο λα πεη ηνχην», «ην θάζε
επηκέξνπο άηνκν κπνξεί λα κελ είλαη ηίπνηε ην αμηφινγν», «ελσκέλνη φκσο φινη καδί είλαη
ελδερόκελν λα είλαη». Τν χθνο απηφ είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλν, αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ
επηζπκία θαη επηδίσμε ηνπ Αξηζηνηέιε λα δηεξεπλήζεη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα
πνιηηεχκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ρσξίο λα παξαιείςεη θακία πηπρή ηνπ ζέκαηνο. Τν
δηαιιαθηηθφ χθνο ηνπ θεηκέλνπ δίλεη ηελ δηάζηαζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηελ δηεξεχλεζε ησλ
ελδερφκελσλ.
ΔΝΟΣΖΣΑ 19
Θέκα: Τα είδε ηεο δεκνθξαηίαο


Οη κνξθέο ηεο δεκνθξαηίαο

1. Η δεκνθξαηία ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη πηζηά ε αξρή ηεο ηζόηεηαο: θησρνί θαη πινχζηνη
έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα θαη ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο˙
θακηά απφ απηέο ηηο νκάδεο δελ επηβάιιεηαη ζηελ άιιε.
2. Η δεκνθξαηία ζηελ νπνία ηα αμηψκαηα θαηαιακβάλνληαη κε θξηηήξην ηελ πεξηνπζία (πνπ
δελ ζα είλαη κεγάιε φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ νιηγαξρία).
3. Η δεκνθξαηία ζηελ νπνία ηα αμηψκαηα κπνξνχλ λα ηα αλαιάβνπλ φινη νη πνιίηεο, αξθεί λα
κελ έρνπλ θάπνην λνκηθφ θώιπκα. Υπέξηαηε αξρή είλαη ν λόκνο.
4. Η δεκνθξαηία ζηελ νπνία ηα αμηψκαηα κπνξνχλ λα ηα αλαιάβνπλ φινη, θηάλεη λα είλαη
πνιίηεο. Υπέξηαηε αξρή θαη εδψ ν λόκνο.
5. Η δεκνθξαηία ζηελ νπνία ηζρχνπλ φια ηα πξνεγνχκελα, φκσο ππέξηαηε αξρή είλαη φρη ν
λφκνο, αιιά ν ιαόο, πνπ θπβεξλάεη κε πεξηζηαζηαθά ςεθίζκαηα θαη κε ηελ επίδξαζε ησλ
δεκαγσγώλ.
→ Ο Αξηζηνηέιεο μεθηλά κε ηελ θαιχηεξε, γηα λα θαηαιήμεη ζηε ρεηξφηεξε κνξθή ηνπ
πνιηηεχκαηνο απηνχ.


Διεπζεξία θαη ηζόηεηα

α. Διεπζεξία
Έρεη δχν κνξθέο: α) ηελ πξνζσπηθή (ην λα δεη θαλείο φπσο ζέιεη) θαη β) ηελ πνιηηηθή (φινη νη
πνιίηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ αμηψκαηα, λα άξρνπλ θαη λα άξρνληαη)

13

β. Ηζόηεηα
Δίλαη ε βαζηθή αξρή ηεο δεκνθξαηίαο˙ θησρνί θαη πινχζηνη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη
πξνλφκηα θαη ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο˙ θακηά απφ απηέο ηηο νκάδεο δελ
επηβάιιεηαη ζηελ άιιε. Αθφκα θάλεη ιφγν θαη γηα ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο (επηθξαηεί ε
άπνςε ησλ πεξηζζφηεξσλ)


Ζ πεξηνπζία

Σην δεχηεξν είδνο ηεο δεκνθξαηίαο γηα λα αλαιάβεη θάπνηνο έλα αμίσκα ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη πεξηνπζία, έζησ κηθξή. Υπάξρεη δει. έλα ρακειφ φξην ζηελ πεξηνπζία πνπ αλ
θαηεβεί θάησ απφ απηφ, ζηεξεί ην δηθαίσκα γηα θαηάιεςε αμηψκαηνο. Τν φξην είλαη ρακειφ,
γηαηί αιιηψο ην πνιίηεπκα ζα κεηέπηπηε ζε νιηγαξρηθφ.


Νόκνη θαη ςεθίζκαηα

Γηα ηνπο αξραίνπο ν λφκνο είλαη ε χςηζηε αξρή. Υπάξρεη φκσο θαη κηα κνξθή δεκνθξαηίαο, ε
ρεηξφηεξε, ζηελ νπνία ππέξηαηε αξρή δελ είλαη ν λφκνο αιιά ν ιαφο, πνπ ιακβάλεη ζηελ
εθθιεζία ηνπ δήκνπ απνθάζεηο (ςεθίζκαηα).
Τα ςεθίζκαηα ήηαλ απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ έπεηηα απφ
πξνηάζεηο. Ωζηφζν έξρνληαλ ζηηγκέο πνπ ε Δθθιεζία πηνζεηνχζε δηαδνρηθά ηκήκαηα
εηζεγήζεσλ απφ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ είραλ ππνβιεζεί απφ εηζεγεηέο, επνκέλσο
ηα ςεθίζκαηα ήηαλ αληηθαηηθά. Σε αληίζεζε κε ην λφκν, πνπ είρε θαζνιηθή θαη κφληκε ηζρχ, ην
ςήθηζκα είρε ραξαθηήξα πεξηζηαζηαθφ θαη επνκέλσο δηαηεξνχζε ηελ ηζρχ ηνπ κφλν σο ηε
ζηηγκή πνπ έλα άιιν ςήθηζκα, απνηέιεζκα λέσλ πεξηζηάζεσλ, εξρφηαλ λα ην
αληηθαηαζηήζεη. Όρη ζπάληα ηα ςεθίζκαηα ήηαλ αληίζεηα κε ηνπο λφκνπο ηεο πφιεο θαη είραλ
ηε δχλακε αθφκα θαη λα εθηνπίδνπλ ζπληαθηηθνχο ζεζκνχο. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε
Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ιεηηνπξγνχζε σο κνλάξρεο πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα λνκηθφ
πεξηνξηζκφ θαη ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε απζαηξεζίαο ε δηθαηνινγία πνπ πξνβαιιφηαλ
ήηαλ φηη ηα ςεθίζκαηα απηά ήηαλ απνθάζεηο ηεο ιατθήο πιεηνςεθίαο. Δγθεθξηκέλα
ςεθίζκαηα, βέβαηα, κπνξνχζαλ λα πξνζβιεζνχλ ζηα δηθαζηήξηα θαη κε ρξνλνβφξεο
δηαδηθαζίεο λα απνξξηθζνχλ απ’ απηά, εθφζνλ ε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε δελ ήηαλ
ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο. Έηζη πνιχ ζπρλά κάιηζηα έλα ςήθηζκα ήηαλ δπλαηφλ λα αλαηξεζεί
απφ έλα άιιν, κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγείηαη ζηνπο πνιίηεο ζχγρπζε, αβεβαηφηεηα θαη
αλαζθάιεηα.



Οη δεκαγσγνί

Οη δεκαγσγνί εκθαλίζηεθαλ ζηελ αζελατθή πνιηηηθή ζθελή κεηά ην ζάλαην ηνπ Πεξηθιή
(429 π.Φ.). Ήηαλ γέλλεκα ηεο λέαο αζηηθήο ηάμεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ηφηε ζηελ Αζήλα κε
ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο «βηνκεραλίαο». Έρνληαο ζπρλά ην ράξηζκα ηνπ ιφγνπ
θαη πάλησο δίρσο επίζεκεο ζέζεηο ζηελ πνιηηεία θαη άξα δίρσο ζπγθεθξηκέλεο
ππνρξεψζεηο, αζθνχζαλ κεγάιε επηξξνή ζην ιαφ πξνηείλνληαο επράξηζηεο ζηνλ πνιχ
θφζκν πνιηηηθέο δίρσο λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Σρεκαηηζκέλε απφ ην
νπζηαζηηθφ «δῆκνο» (= ιαφο) θαη απφ ην ζέκα ηνπ ξήκαηνο «ἄγσ» (= νδεγψ) ε ιέμε είρε ζε
αξθεηνχο ζπγγξαθείο ηε ζεκαζία ηνπ νδεγεηή, ηνπ εγέηε ηνπ ιανχ˙ γξήγνξα φκσο
(αζθαιψο ζηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε) πήξε αξλεηηθφ πεξηερφκελν, επεηδή νη δεκαγσγνί
θαηάληεζαλ απιψο λα παξαζέξλνπλ ην ιαφ ζε ςεθίζκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπο θηινδνμηψλ θαη ζπκθεξφλησλ. Ο Αξηζηνηέιεο ζε άιιν ζεκείν ησλ
«Πνιηηηθψλ» ηνπ αλαθέξεη φηη ν δεκαγσγφο είλαη ηνπ «δήκνπ θφιαμ» θαη θάλεη ιφγν γηα ηελ
«ἀζέιγεηαλ» ησλ δεκαγσγψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εκθάληζε ησλ δεκαγσγψλ πξνυπνζέηεη
θαη θαλεξψλεη ηνλ πνιηηηθφ εθθπιηζκφ ηνπ θξάηνπο. Δπίζεο κε αξλεηηθή ζεκαζία
αλαθέξεηαη ε ιέμε δεκαγσγφο ζηνλ Αξηζηνθάλε, ζην Θνπθπδίδε ζηνλ Αληηθψληα, ζηνλ
Ιζνθξάηε, θαη ην Γεκνζζέλε. Μία ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα ηεο πνιηηηθήο ηελ επνρή ηνπ
Κιέσλα, ηνπ δεκαγσγνχ, ζηελ Αζήλα, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Πεξηθιή, καο δίλεη ν
Αξηζηνθάλεο ζηνπο Ιππείο. Δθεί δίλνληαη θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκαγσγίαο θαη
θαηαδηθάδεηαη ν ηχπνο ηνπ πνιηηηθνχ εγέηε πνπ α) ππέξκεηξα θνιαθεχεη, ππεξβνιηθά
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δηαβεβαηψλεη γηα ηελ λνκηκνθξνζχλε ηνπ θαη δηψθεη πξφζσπα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
θαηεγνξεζνχλ γηα αληηπαηξησηηθή δηαγσγή, β) πξνσζεί κέηξα πνπ πξνζθέξνπλ
βξαρππξφζεζκα νηθνλνκηθά νθέιε ζε πνιινχο παξαβιέπνληαο ηελ καθξνπξφζεζκε
νηθνλνκηθή εμαζθάιηζε θαη γ) πξνέξρεηαη απφ ηηο ηάμεηο ησλ βηνηερλψλ θαη εκπφξσλ θαη φρη
απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ γαηνθηεκφλσλ πνπ είραλ παξάδνζε ζηηο παηξησηηθέο ππεξεζίεο.
ΔΝΟΣΖΣΑ 20
Θέκα: ε παηδεία


Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ

Α. Ο Αξηζηνηέιεο δηαηππψλεη δχν ζέζεηο:
1. Τα ζέκαηα ηεο παηδείαο πξέπεη λα ξπζκίδνληαη λνκνζεηηθά
2. Η παξερφκελε παηδεία πξέπεη λα είλαη ίδηα γηα φινπο.
Β. Γηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε ηελ παηδεία:
1. Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ραξαθηήξαο ηεο παηδείαο;
2. Με πνηνλ ηξφπν πξέπεη λα παξέρεηαη ε παηδεία;
3. Πνην πξέπεη λα είλαη ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο γλψζεο
α. γηα λα απνθηήζνπλ ηελ αξεηή θαη
β. γηα λα δνπλ θαιχηεξα
4. Πνηνη πξέπεη λα είλαη νη ζηφρνη ηεο παηδείαο:
α. ε άζθεζε ηνπ λνπ ή
β. ε δηακφξθσζε ηνπ εζηθνχ ραξαθηήξα
5. Δηδηθά ζηα ρξφληα ηνπ Αξηζηνηέιε δελ είλαη μεθαζαξηζκέλν πνην πξέπεη λα είλαη ην
πεξηερφκελν ησλ γλψζεσλ θαη πνηνη νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο˙ δειαδή: πξέπεη λα
παξέρνληαη
α. γλψζεηο ρξήζηκεο γηα ηε δσή κε ζηφρν λα κπνξνχλ λα δνπλ νη λένη θαιχηεξα;
β. γλψζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ αξεηή κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζή ηεο; (θαη πνηεο είλαη νη γλψζεηο
πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο αξεηήο;)
γ. γλψζεηο πνπ αζθνχλ ην λνπ ρσξίο λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηε δσή;
Γ. Σην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ δηαηππψλνληαη θαη πάιη θάπνηεο ζέζεηο:
1. Απφ ηα ρξήζηκα πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηα παηδηά ηα πην αλαγθαία.
2. Απφ ηα ρξήζηκα θαη απφιπηα αλαγθαία πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηα παηδηά κφλν:
α. φζα ηαηξηάδνπλ ζε ειεχζεξνπο αλζξψπνπο, δειαδή
β. φζα δελ είλαη επηειή, ψζηε λα ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ θαηάθηεζε ηεο αξεηήο


Πνιηηηθή ζεσξία θαη παηδεία

→ Σχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε παηδεία είλαη πνιηηηθφ ζέκα γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
- ε παηδεία έρεη ζεκαζία γηα ην πνιίηεπκα θαη αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο
- ην θξάηνο είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα ξπζκίζεη κε ζρεηηθνχο λφκνπο ηα ζέκαηα ηεο παηδείαο
- φινη νη πνιίηεο αλήθνπλ ζην θξάηνο θαη επνκέλσο ε παηδεία ηνπ θαζελφο είλαη ππφζεζε ηνπ
θξάηνπο
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→ Η άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε είλαη φηη ην πεξηερφκελν ηεο παηδείαο πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε
ην είδνο ηνπ πνιηηεχκαηνο, γηα λα δηαηεξείηαη έηζη ην πλεχκα θάζε πνιηηεχκαηνο.
Πην αλαιπηηθά:
Ήδε απφ ηελ πξψηε θξάζε ηεο ελφηεηαο («Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ … πνηεηένλ,
θαλεξφλ˙») δηαπηζηψλεηαη φηη ν Αξηζηνηέιεο ζπλδέεη ηελ παηδεία κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο
πνιηηείαο. Ζ παηδεία είλαη, ινηπφλ, έλα θαζαξά πνιηηηθό ζέκα πνπ πξέπεη λα απαζρνιεί θαη
ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηνπο λνκνζέηεο, γηαηί επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή δσή ηνπ θξάηνπο αιιά θαη
ηνπ θάζε πνιίηε μερσξηζηά, αθνχ θαζνξίδεη ην παξφλ ηνπ θαη πξνδηαγξάθεη ην κέιινλ ηνπ.
Όπσο ινηπφλ αλαθέξεη θαη ζην απφζπαζκα πνπ παξαηίζεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ε
παηδεία είλαη ππφζεζε ηνπ θξάηνπο, αθνχ θαη θάζε πνιίηεο αλήθεη ζην θξάηνο, θαη πξέπεη λα
ζεζπηζηνχλ λφκνη ζρεηηθά κε απηή. Οη λένη πξέπεη λα ιακβάλνπλ κφξθσζε ηαηξηαζηή κε ην
πνιίηεπκα ηεο πφιεο ηνπο, έηζη ψζηε λα θηάζνπλ ζηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, πνπ είλαη ε
επδαηκνλία ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ. Δθφζνλ, ινηπφλ, ν ζηφρνο ηνπ θξάηνπο είλαη θνηλφο,
θνηλή πξέπεη λα είλαη θαη ε παηδεία πνπ πξνζθέξεηαη θαη λα κελ αθήλεηαη ζηελ ηδησηηθή
πξσηνβνπιία. Σπλεπψο, αλ ζηφρνο ηεο πνιηηείαο είλαη λα νδεγήζεη ηνπο πνιίηεο ζηελ αξεηή
θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ επδαηκνλία, πνπ είλαη ν χςηζηνο ζηφρνο, ν ζηφρνο απηφο ζα επηηεπρζεί
κφλν αλ παξέρεηαη θνηλφ επίπεδν κφξθσζεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. Ωο ηδεψδεο εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ δίλεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ησλ Λαθεδαηκνλίσλ. Σηελ αξρή ηεο 20εο ελφηεηαο πξνβάιιεη δχν ζέζεηο: ε παηδεία
λα είλαη αληηθείκελν θξαηηθήο κέξηκλαο θαη λα ξπζκίδεηαη λνκνζεηηθά (« λνκνζεηεηένλ ») θαη
λα έρεη εληαίν γηα φινπο ραξαθηήξα (« θνηλὴλ πνηεηένλ »). Γεκφζηα ινηπφλ, παηδεία γηα
φινπο πξνθξίλεη ν Αξηζηνηέιεο, ε νπνία δίλνληαο ίζεο επθαηξίεο ζα εμαζθαιίζεη ζηνπο ίδηνπο
θαη ηελ πφιε ηελ απηάξθεηα θαη ηελ επδαηκνλία.
Πξάγκαηη ε παηδεία επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ, ηελ πλεπκαηηθή ηνπο
θαιιηέξγεηα, ηελ εζηθφηεηά ηνπο ηελ πνιηηηθή ηνπο σξηκφηεηα. Η παηδεία είλαη ην κέζνλ κε ην
νπνίν κπνξνχλ νη πνιίηεο λα αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ηα
βέιηηζηα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δθφζνλ ινηπφλ ε παηδεία είλαη ζεκέιην ηεο πξνφδνπ, κηα
δεκνθξαηηθή πνιηηεία πξέπεη θαηά θχξην ιφγν λα ελδηαθέξεηαη θαη λα κεξηκλά γηα ηελ παηδεία
φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο θαη ζε απηήλ λα ζηεξίδεη ην κέιινλ ηεο.



Ο δεκόζηνο ραξαθηήξαο ηεο παηδείαο

- ε θξνληίδα γηα ηα ζέκαηα παηδείαο αλήθεη ζην θξάηνο
- ηα ζέκαηα ηεο παηδείαο πξέπεη λα ξπζκίδνληαη κε λφκνπο
- ζ’ έλα θξάηνο ε παηδεία πξέπεη λα είλαη εληαία, κία θαη ίδηα γηα φινπο ηνπο λένπο
- ην πεξηερφκελν ηεο παηδείαο πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ην είδνο ηνπ πνιηηεχκαηνο.


Ζ παηδεία ηεο επνρήο ηνπ Αξηζηνηέιε

Δπηθξαηεί ζχγρπζε θπξίσο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο παηδείαο. Έηζη, α) άιινη
ππνζηεξίδνπλ φηη ε παηδεία πξέπεη λα θάλεη ηνπο λένπο ηθαλνχο λα εμαζθαιίζνπλ ηα ρξήζηκα
ζηε δσή ηνπο, β) άιινη φηη πξέπεη λα ηνπο αζθεί ζηελ αξεηή θαη γ) άιινη φηη πξέπεη λα ηνπο
παξέρεη ζηνηρεία πνπ απιψο πξνάγνπλ ηε γλψζε (ηά πεξηηηά).


ηόρνη θαη αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο

- Ο Αξηζηνηέιεο δηαπηζηψλεη φηη ζηηο κέξεο ηνπ δελ ππάξρεη νκνθσλία φρη κφλν σο πξνο ηνπο
ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ αξεηή σο αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο.
Γειαδή δελ είλαη μεθαζαξηζκέλν ηη πξέπεη λα δηδάζθνληαη νη λένη, γηα λα νδεγεζνχλ ζηελ
αξεηή˙ απηφ νθείιεηαη ζην φηη φινη ηηκνχλ ηελ αξεηή, φκσο ν θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε
γη’ απηήλ, άξα θαη δηαθνξεηηθέο γλψκεο γηα ηελ άζθεζή ηεο.
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Πνπ νθείιεηαη ν πξνβιεκαηηζκόο πνπ ππήξρε ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ην
ραξαθηήξα, ην πεξηερόκελν θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο παηδείαο;

Ο πξνβιεκαηηζκφο νθείιεηαη ζην φηη φινη ηηκνχλ ηελ αξεηή, ν θαζέλαο φκσο δίλεη δηαθνξεηηθφ
πεξηερφκελν ζε απηή θαη επνκέλσο, δηαθνξνπνηείηαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα
αζθείηαη. Παξφκνην πξνβιεκαηηζκφ είρε δηαηππψζεη θαη ν Πιάησλαο ζην δηάινγν «Λάρεο»
(Λάρεο 190 b 7), φπνπ αλαθέξεη: «Αλ δελ μέξνπκε θαλ ηη είλαη ε αξεηή, κε πνηνλ ηξφπν ζα
ζπκβνπιέςνπκε
θάπνηνλ
πψο
λα
ηελ
θαηαθηήζεη
πην
εχθνια;»
Αζθαιψο ν πξνβιεκαηηζκφο απηφο δελ αθνξά κφλν ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε, αληηζέησο
είλαη
δηαρξνληθφο
θαη
απαζρνιεί
φιεο
ηηο
θνηλσλίεο.
Δίλαη αιήζεηα φηη νη πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη ηδενινγηθέο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ θαη
ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο αξεηήο θαη ζπλεπψο, θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παηδείαο.
Υπάξρνπλ δειαδή αξρέο θαη αμίεο ζηηο πνιηηηθέο θνηλσλίεο θαη ζχκθσλα κε απηέο
δηακνξθψλνληαη ηα θξηηήξηα δεκηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Η παηδεία
ινηπφλ έρεη πνιηηηθφ ραξαθηήξα.


Απόςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ εζηθνύ ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπνπ

Μειεηψληαο ηεο απφςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ παηδεία θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ πνιηηεία θαη
ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζήο ηεο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη, θαηά ηε γλψκε ηνπ
θηινζφθνπ, ε θαηάθηεζε ηεο αξεηήο, δειαδή ε δηακφξθσζε ηνπ εζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ
αλζξψπνπ δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πνιηηεία, αιιά δηακνξθψλεηαη κέζα ζε απηή θαη
θαιιηεξγείηαη κέζσ ηεο παηδείαο. Έηζη ε ηέιεηα πφιε, ε νινθιεξσκέλε, δειαδή θαη αλψηεξε
κνξθή θνηλσλίαο, επηδηψθεη κε ηε λνκνζεζία λα θαηνρπξψζεη ηελ θνηλή παηδεία, ηελ παξνρή
δειαδή αλψηεξνπ επηπέδνπ κφξθσζεο, κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ηεο αξεηήο θαη θαη’
επέθηαζε ηεο επδαηκνλίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ. Μφλν κε ηελ νξζή παηδεία θηάλεη ν
άλζξσπνο ζηνλ χςηζην ζηφρν, γηα ηνλ νπνίν είλαη πξννξηζκέλνο απφ ηε θχζε ηνπ θαη
νινθιεξψλεηαη. Η παηδεία ινηπφλ ζηνλ Αξηζηνηέιε ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο
θαη κε ηε δπλακηθή ηεο, ζηε ιχζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σπλεπψο ε
πνιηηεία πνπ έρεη θξνληίζεη λα δηδαρζεί ν πνιίηεο ηελ αξεηή δηαθξίλεηαη γηα ηελ εζηθφηεηα ηεο
ηελ ειεπζεξία θαη ηελ απηάξθεηά ηεο θαη επηηπγράλεη ην «ηέινο» ηεο πνπ είλαη ε επδαηκνλία
ησλ πνιηηψλ.


Ζ πξνζσπηθή ζέζε ηνπ Αξηζηνηέιε

Έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε ην ραξαθηήξα, ην πεξηερφκελν
θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παηδείαο, ε ελφηεηα θιείλεη κε ηε δηαηχπσζε ησλ πξνζσπηθψλ ζέζεσλ
ηνπ Αξηζηνηέιε πάλσ ζε απηά ηα δεηήκαηα. Ο θηιφζνθνο ινηπφλ αθνινπζεί ηε κέζε νδφ θαη
ππνζηεξίδεη φηη νη λένη πξέπεη αζθαιψο λα καζαίλνπλ γλψζεηο ρξήζηκεο γηα ηε δσή, φπσο ε
αλάγλσζε, ε γξαθή, ε αξηζκεηηθή θαη ην ζρέδην, αιιά απφ απηέο φρη φιεο, παξά κφλν ηηο
αλαγθαίεο. Κη απφ ηηο αλαγθαίεο φκσο πξέπεη λα καζαίλνπλ φζεο ηαηξηάδνπλ ζε ειεχζεξνπο
αλζξψπνπο θαη φρη ηηο επηειείο πνπ αζθνχλ νη δνχινη, νη νπνίεο αδξαλνπνηνχλ ην ζψκα θαη
ην λνπ ηνπ αλζξψπνπ, ηνλ θαζηζηνχλ αγξνίθν, άμεζην («βάλαπζνλ») θαη ηνλ απνκαθξχλνπλ
απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο αξεηήο. Γελ αξκφδεη ζηνπο ειεχζεξνπο αλζξψπνπο λα αλαδεηνχλ ζε
θάζε γλψζε ηε ρξεζηκφηεηα, γηαηί απηή κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζηε κνλνκέξεηα.
Απφ ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, πξνθχπηεη φηη νη ρξήζηκεο γλψζεηο είλαη απαξαίηεηεο αιιά δελ
πξέπεη λα απνηεινχλ απηνζθνπφ. Ο ραξαθηήξαο ηεο παηδείαο, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, πξέπεη
λα είλαη θπξίσο εζνπιαζηηθφο θαη λα ζηνρεχεη ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζψκαηνο φζν θαη
ηνπ πλεχκαηνο ηνπ αλζξψπνπ.
ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΒΡΔΝΣΕΟΤ ΜΑΡΗΑ
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