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Επεηδή βιέπνπκε όηη θάζε πόιε – θξάηνο είλαη έλα είδνο θνηλόηεηαο θαη όηη θάζε θνηλόηεηα 
έρεη ζπζηαζεί γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ αγαζνύ (πξάγκαηη όινη θάλνπλ ηα πάληα γηα ράξε 
εθείλνπ πνπ ην ζεσξνύλ θαιό), είλαη θαλεξό όηη όιεο νη θνηλόηεηεο απνβιέπνπλ ζε θάπνην 
αγαζό˙ θπξίσο όκσο απηή πνπ είλαη αλώηεξε από όιεο θαη θιείλεη κέζα ηεο όιεο ηηο άιιεο 
ζηνρεύεη ζην αλώηεξν από όια ηα αγαζά. Καη απηή είλαη ε θνηλόηεηα πνπ νλνκάδεηαη πόιε ή 
πνιηηηθή θνηλσλία. 
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Γηα όπνηνλ εμεηάδεη ην πνιίηεπκα, δει πνηα είλαη ε νπζία ηνπ θάζε πνιηηεύκαηνο θαη πνηα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ην πξώην ζρεδόλ ζέκα γηα δηεξεύλεζε είλαη λα δεη ηη άξαγε είλαη ην 
θξάηνο. Γηαηί ζήκεξα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο γλώκεο πάλσ ζ’ απηό ην ζέκα: άιινη 
ηζρπξίδνληαη όηη ην θξάηνο έρεη θάλεη ηελ ηάδε ζπγθεθξηκέλε πξάμε, άιινη όκσο ηζρπξίδνληαη 
όηη δελ ηελ έρεη θάλεη ην θξάηνο παξά κηα ζπγθεθξηκέλε νιηγαξρηθή θπβέξλεζε ή έλαο 
ζπγθεθξηκέλνο ηύξαλλνο˙ εμάιινπ, βιέπνπκε όηη όιε ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ πνιηηηθνύ θαη ηνπ 
λνκνζέηε είλαη ζρεηηθή κε ην θξάηνο, ελώ ην πνιίηεπκα είλαη έλαο ηξόπνο νξγάλσζεο απηώλ 
πνπ δνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο. Όκσο, επεηδή ην θξάηνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
ζύλζεησλ πξαγκάησλ, όπσο όια ηα πξάγκαηα πνπ ην θαζέλα ηνπο είλαη έλα όινλ αιιά 
απνηειείηαη από πνιιά κέξε , είλαη θαλεξό όηη πξώηα πξέπεη λα ςάμνπκε λα βξνύκε ηη είλαη ν 
πνιίηεο˙ γηαηί ην θξάηνο είλαη έλα ζύλνιν από πνιίηεο. Επνκέλσο, πξέπεη λα εξεπλήζνπκε 
πνηνλ πξέπεη λα νλνκάδνπκε πνιίηε θαη πνηα είλαη ε νπζία ηεο έλλνηαο πνιίηεο. Πξάγκαηη, γηα 
ην πεξηερόκελν ηεο ιέμεο πνιίηεο δηαηππώλνληαη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο 
γλώκεο. Δειαδή δελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα ην πεξηερόκελν ηεο ιέμεο πνιίηεο: θάπνηνο, ελώ 
είλαη πνιίηεο ζε έλα δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα, ζπρλά δελ είλαη πνιίηεο ζε έλα νιηγαξρηθό 
πνιίηεπκα. 
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Ο πνιίηεο δελ είλαη πνιίηεο κε θξηηήξην ην όηη είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηόπν 
(γηαηί θαη κέηνηθνη θαη δνύινη κνηξάδνληαη κε ηνπο πνιίηεο έλαλ θνηλό ηόπν)˙ νύηε είλαη πνιίηεο 
απηνί νη νπνίνη από όια ηα πνιηηηθά δηθαηώκαηα έρνπλ κόλν ην δηθαίσκα λα εκθαλίδνληαη ζην 
δηθαζηήξην θαη σο ελαγόκελνη θαη  σο ελάγνληεο (ην δηθαίσκα απηό ην έρνπλ θαη όζνη 
κνηξάδνληαη έλαλ ηόπν ράξε ζε εηδηθέο ζπκθσλίεο)˙ 
...Με ηελ αθξηβέζηεξε ζεκαζία ηεο ιέμεο ηίπνηε άιιν δελ νξίδεη ηόζν ηνλ πνιίηε όζν ε 
ζπκκεηνρή ζηηο δηθαζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηα αμηώκαηα...Από απηά ινηπόλ γίλεηαη θαλεξό ηη 
είλαη ν πνιίηεο˙ απηόο δειαδή πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηέρεη ζηελ πνιηηηθή θαη δηθαζηηθή 
εμνπζία ελόο θξάηνπο ιέκε πηα όηη είλαη πνιίηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο˙ από ηελ άιιε, 
θξάηνο είλαη, γηα λα ην πνύκε κε ην πην γεληθό ηξόπν, ην ζύλνιν από ηέηνηα άηνκα, πνπ είλαη 
αξθεηό, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηάξθεηα ζηε δσή ηνπο. 
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Έγηλε ινηπόλ θαλεξό όηη πξέπεη λα ζεζπηζηνύλ λόκνη γηα ηελ παηδεία θαη όηη πξέπεη λα ηελ 
θάλνπκε ίδηα κε όινπο˙ ηώξα, πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ραξαθηήξαο ηεο θαη κε πνηνλ ηξόπν 
πξέπεη απηή λα αζθείηαη – απηά δελ πξέπεη λα δηαθύγνπλ ηελ πξνζνρή καο. Γηαηί ζήκεξα 
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο σο πξνο ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Πξάγκαηη δελ έρνπλ 
όινη ηελ ίδηα γλώκε σο πξνο απηά πνπ πξέπεη λα καζαίλνπλ νη λένη είηε κε ζηόρν ηελ αξεηή 
είηε κε ζηόρν ηνλ θαιύηεξν ηξόπν δσήο˙ νύηε είλαη θαλεξό αλ πξέπεη ε παηδεία λα έρεη ζηόρν 
ηεο πην πνιύ ηελ άζθεζε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ ή ηε δηακόξθσζε εζηθνύ ραξαθηήξα. 



 

 

Αλ μεθηλήζνπκε από ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζήκεξα, ε έξεπλά καο ζα βξεζεί 
αληηκέησπε κε κεγάιε ζύγρπζε, θαη δελ είλαη θαζόινπ θαλεξό αλ ε παηδεία πξέπεη λα 
πξνζθέξεη απηά πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηε δσή ή απηά πνπ νδεγνύλ ζηελ αξεηή ή απηά πνπ 
απιώο πξνάγνπλ ηελ γλώζε (γηαηί όιεο απηέο νη απόςεηο έρνπλ βξεη θάπνηνπο ππνζηεξηθηέο). 
Καη δελ ππάξρεη απνιύησο θακία ζπκθσλία γηα ηηο ζπνπδέο πνπ νδεγνύλ ζηελ αξεηή 
(εμάιινπ δελ έρνπλ όινη ηελ ίδηα ηδέα γηα ηελ αξεηή πνπ ηηκνύλ˙ επνκέλσο, είλαη θπζηθό λα 
ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο γλώκεο θαη σο πξνο ηελ άζθεζή ηεο). Είλαη ινηπόλ θαλεξό όηη ηα 
παηδηά πξέπεη από ηα ρξήζηκα λα δηδάζθνληαη απηά πνπ είλαη πξώηεο πξαθηηθήο αλάγθεο 
όκσο είλαη θαλεξό πσο όρη όια, δεδνκέλνπ όηη νη αζρνιίεο δηαθξίλνληαη ζ’ απηέο πνπ 
ηαηξηάδνπλ θαη ζ’ απηέο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζε ειεύζεξνπο αλζξώπνπο˙ είλαη επίζεο θαλεξό 
όηη από ηα ρξήζηκα πξάγκαηα ηα παηδηά πξέπεη λα καζαίλνπλ όζα δε ζα θάλνπλ ηηπνηέλην 
απηόλ πνπ ηα καζαίλεη. Kαη πξέπεη λα ζεσξνύκε ηηπνηέληα απηή ηελ αζρνιία θαη απηή ηελ 
ηέρλε θαη ηε κάζεζε, πνπ θάλεη ην ζώκα ή ην κπαιό ησλ ειεύζεξσλ αλζξώπσλ αθαηάιιειν 
γηα ηελ άζθεζε θαη ηα έξγα ηεο αξεηήο. 


