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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στηνπαρούσα εργασία επιχειρείταινα παρουσιαστούνοιαπόψεις

μιαςκορυφαίαςπροσωπικότηταςτουαρχαιοελληνικούκόσμου,αυτήςτου

Αριστοτέλη,αναφορικάμετηνπολιτικήσημασίατηςπαιδείας,ωςαντίδοτο

στις κοινωνικές και πολιτικές παθογένειες της εκάστοτε εποχής.

Αναπτύσσονταιοιαπόψεις του περίπαιδείας καιπερίτωνηθικώνκαι

διανοητικώναρετών,καιαποδίδονταιστοπεριεχόμενότουςευρύτερες

πολιτικέςδιαστάσειςκαιπροεκτάσεις,τιςοποίεςανμεταφέρουμεστο

εκπαιδευτικόσύστηματιςπροτάσειςτουπερίπαιδείας,θαμπορέσουμε,

ενδεχομένως,να διατυπώσουμε μια θεωρία της αγωγής που δεν

υποτάσσεταισε σκοπιμότητες καινα υποστηρίξουμε τη θέση πως η

εκπαίδευσηοφείλεινασυγκροτείώριμαπολιτικάυποκείμενα.Ορμώμενη

λοιπόν,από τις θέσεις του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Αριστοτέλη,η

εργασίααυτήέχεισκοπόνακαταθέσειεκείνεςτιςαξίεςκαιτιςαρχέςτης

παιδείαςπουθαμπορέσουνναεπιφέρουναναδιατάξειςστονπολιτικόκαι

κοινωνικό κορμό,με στόχο να οδηγήσουν την κοινωνία μέσα από

διεργασίες, στον επαναπροσδιορισμό των αξιών εκείνων που

απελευθερώνουντοπολιτικόυποκείμενοκαισυντελούνστηνπραγμάτωση

τηςσυλλογικήςευημερίας.

Η εργασία αυτή διακρίνεται σε τέσσερα μέρη: στο  πρώτο 

μέρος  επιχειρείται  η  αποτύπωση  του  εννοιολογικού θεωρητικού 

πλαισίου,οσκοπόςτηςεργασίαςκαιαναλύονταιοιέννοιεςπόλις,πολίτης

καιπαιδείαδίνονταςιδιαίτερηέμφασηστακριτήριακαιτιςπροϋποθέσεις

τηςεκπαίδευσηςκάνονταςξεκάθαροότιηπαρεχόμενηπαιδείαοφείλεινα

είναιαλληλένδετημετηνέννοιατουπολίτηκαιτηςπόλεως.Στοδεύτερο

μέροςγίνεταιλόγος γιατιςηθικέςκαιδιανοητικέςαρετές,οιοποίες

αναλύονταιμετέτοιοτρόποώστενασυνδέσουμετοπεριεχόμενότουςμε

τησχέσηπαιδείαςκαιπολιτικήςπουμαςαπασχολείστηνενλόγωεργασία.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται οι απόψεις του
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Αριστοτέληγιατηνπαιδείακαιτηνπολιτικήγιαναδιαφανείηάρρηκτη

μεταξύ τους σχέση. Τέλος, στο τέταρτο μέρος παρουσιάζεται ο

διαχρονικός συσχετισμός παιδείας και πολιτικής,με αναφορές στη

σύγχρονηεποχή.

ΛΕΞΕΙΣΚΛΕΙΔΙΑ:Αριστοτέλης,παιδεία,πολιτική,αρετή.

ABSTRACT

Thispaperattemptstopresentandcriticallyassesstheviewsofa

leadingpersonalityoftheancientGreekworld,Aristotle,regardingthepolitical

importanceofeducationasanantidotetothesocialandpoliticalpathogens

ofourtime.Aristotledevelopshisviewsoneducation,aboutmoraland

intellectualqualities,givinghiscontentswiderpoliticaldimensions.Ifwe

transferoureducationalproposalsintotheeducationsystem,wewillspeakof

anunqualifiedtreatment.Thereisacrucialquestion,astowhethereducation

formsmaturepoliticalsubjects.Thus,from thepositionsoftheancientGreek

philosopherAristotle,thisworkaimstotestifytothosevaluesandprinciples

ofeducationthatcanbringaboutrearrangementsinthepoliticalandsocial

body,withtheaim ofleadingsocietythroughprocesses,redefiningthose

valuesthatreleasetheindividualandcontributetotherealizationofcollective

prosperity.

Thisworkisdividedintofourparts:Inthefirstpartisattemptedthe

conceptualtheoreticalframeworkandtheoverallaim oftheThesis,aswellas

theanalysisoftheconceptscity,citizenandeducation(polis,politēsand

paideia)withemphasisonthecriteriaandconditionsofeducationmadeclear

thattheeducationprovidedmustbeintertwinedwiththeconceptofthe

citizenandthecity.Thethirdpartspeaksofthemoralandintellectualvirtues,

whichareanalyzedinsuchawaythatwelinktheircontenttotherelationship

ofeducationandpoliticsthatweareconcernedwithinthiswork.Inthefourth

part,Aristotle'sviewsoneducationandpoliticsarepresentedandanalyzedin

ordertorevealtheirinherentrelationship.Finally,thefifthpartpresentsthe

timelesscultureandpoliticalassociation,withreferencestomoderntimes.
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Κεφάλαιο1:ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι απόψεις του Αριστοτέλη δεν έπαψαν μέχρι σήμερα να

απασχολούντουςμελετητέςτηςαρχαίαςελληνικήςφιλοσοφίαςκαινα

προκαλούνερμηνευτικέςσυζητήσεις.ΚατάτονΑριστοτέλη,παιδείαείναιη

καλλιέργειατωνφυσικώνικανοτήτωντουανθρώπουκαιηδιαμόρφωση

ολοκληρωμένωνπολιτών.Γι’αυτόκαιείναιαναγκαίαησυνύπαρξητριών

παραγόντων:«τὰτρίαδὲταῦτάἐστιφύσιςἔθοςλόγος»(Αριστοτέλους,

Πολιτικά,Θ.1337a3-4).

Γιαναγίνουνδηλαδήοινέοι«σπουδαῖοι»καιενάρετοιπολίτες

χρειάζεταιηφυσικήπροδιάθεση,οεθισμόςτουςστηναρετήκαιησωστή

διδασκαλία.Ο Αριστοτέληςξεκινά από τη θέση ότιο άνθρωποςείναι

«φύσειπολιτικὸνζῷον» και«φύσεικοινωνικόν»,γι’αυτόκαιθεωρείτην

αγωγή μέροςτηςπολιτικής.Ότανο άνθρωποςκαλλιεργηθείπολιτικά,

ψυχοσωματικάκαιανθρωπιστικά,θαείναιχρηστόςπολίτης,ικανόςκαι

άξιος γιαμιαευτυχισμένηζωήσταπλαίσιατηςπόληςκράτους.Η παιδεία

θα προσφέρειστον άνθρωπο ό,τιδεν μπορεί ενδεχομένως να του

προσφέρειηφύση.Τονοδηγείστηνελευθερία,τηνκαλοσύνηκαιτηναρετή.

Τοπολίτευμαείναιάρρηκτασυνδεδεμένομετοπολιτικόπνεύματωννέων

καιμεαυτότοντρόποέναυπέροχοπνεύμαγίνεταιαίτιογιαέναυπέροχο

πολίτευμα.Τοναζεικανείς«χάριντηςπολιτείας»σεκαμίαπερίπτωσηδεν

είναιδυνατόν να αποτελείδουλεία,αλλά αντιθέτως στοχεύειστην

ευδαιμονίατόσοτηςπολιτείαςόσοκαιτουίδιουτουπολίτη.Χρέοςτης

πολιτείαςείναιηδιάβίουεκπαίδευσηκαιδιαπαιδαγώγησητωνπολιτών

της,περιορίζονταςστοακέραιοτηνατομικήπρωτοβουλίακαθώςτοάτομο

χωρίςτηνπολιτικήκοινωνίαείναιάνευσημασίας.Γι’αυτόκάθεπολίτης

οφείλειναδιαπαιδαγωγείταισταπλαίσιαμιαςορθήςπολιτείας,όπουθα

ευνοείταιηπρόοδοςτηςκοινήςζωής.Συνεπώςηαρετήτουπολίτηκαιη

πρόοδοςτουκράτουςβρίσκεταισεάμεσηεξάρτησηαπότηνπαιδείακαι

τουςνόμους.

Ηπαιδείααποτελείδημόσιοκαισυλλογικόαγαθόκαισκοπόςτης

είναιναοδηγήσειτονπολίτηστηνπροσωπική«τελείωσήτου»και,κατά

συνέπειαστην«εὐδαίμονα»πολιτεία,διατηρώνταςτοισχύονπολίτευμα.

Κατάτοντρόποαυτόηπαιδείααποτελείτονσυνδετικόιστότηςπολιτικής

μετηνηθική.Επιπλέον,σκοπόςτηςπαρούσαςεργασίαςείναιναδιεγείρει
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προβληματισμούς στην εκπαιδευτική κοινότητα,τείνοντας προς ένα

ερμηνευτικόμοντέλοαναφορικάμετηνπαιδείακαιτηνπολιτειακή της

σχέση.Η παιδεία,οιηθικέςκαιδιανοητικέςαρετέςκαιγενικότερα οι

απόψειςτου Αριστοτέληγιατηναγωγήτουπολίτηεξετάζονταιώστενα

αναδειχθούντόσοταδιαχρονικάόσοκαιτακαινοτόμαεκείναστοιχείαμε

τα οποία θα καταστείδυνατόν να επαναπροσδιορίσουμε τους όρους

παιδείακαιαγωγήτουπολίτη.Είναιτέτοιαςπνευματικήςεμβέλειαςοι

απόψεις του Αριστοτέλη που θα επικαλεστούμε,ώστε είναισχεδόν

αυτονόητηηαπήχησητωνθέσεωντουςσεκάθεεποχή,αφούηπαιδεία

αποτελεί βασικό συστατικό μιας ευνομούμενης πολιτείας.

Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας αφορούν στη γνωριμία  με τις βασικές

απόψεις του Αριστοτέλη για την παιδεία καιτην πολιτεία καιστην

αξιοποίηση των απόψεώντου γιατηνκατανόησητηςσχέσηςπαιδείαςκαι

πολιτεύματος.
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1.1.Οιέννοιεςπόλις,πολίτηςκαιπαιδεία

Κατά τονΑριστοτέλη,η σχέση της πόλης καιτου πολίτη είναι

διαλεκτική.Γι’αυτότολόγοηευημερίατηςπόληςγενικάαλλάκαιτου

πολίτηειδικότεραεξαρτάταιαπότοήθοςτωνπολιτών.Στηδιαμόρφωση

τουήθουςδενείναιβέβαιααμέτοχοτοισχύονπολίτευμα1.Ήδη,απότο

πρώτοβιβλίοτωνΠολιτικών,οΑριστοτέληςμαςδίνειτονορισμότης

έννοιαςτης«πόλεως»:Ἐπειδὴπᾶσανπόλινὁρῶμενκοινωνίαντινὰοὖσαν

καὶπᾶσανκοινωνίανἀγαθοῦτινοςἕνεκενσυνεστηκυῖαν(τοῦγὰρεἶναι

δοκοῦντοςἀγαθοῦχάρινπάνταπράττουσιπάντες),δῆλονὡςπᾶσαιμὲν

ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται,μάλιστα δὲ καὶτοῦ κυριωτάτου πάντωνἡ

πασῶνκυριωτάτη καὶπάσας περιέχουσα τὰς ἂλλας.Αὕτη δ’ἐστὶνἡ

καλουμένηπόλιςκαὶἡκοινωνίαἡπολιτική (Πολιτικά,Α,1,1252a1-7).Η

«πόλις»,επομένως,αποτελείμιαμορφήανώτερηςκοινωνικήςσυνύπαρξης

(«ἡ πασῶν κυριωτάτη»), που εμπεριέχει όλες τις άλλες («πάσας

περιέχουσατὰςἄλλας»),καιαποβλέπειστοανώτεροαπόόλατααγαθά

(«τοῦκυριωτάτουπάντων»).Είναιδε«ἡκοινωνίαἡπολιτική».Στονορισμό

αυτόμπορούμεναδιακρίνουμετοπροσεχέςγένος(genusproximum)της

έννοιας «πόλις» καιτην ειδοποιό διαφορά της (specifica differentia).

Συγκεκριμένα,τοπροσεχέςτηςγένος,δηλαδήηευρύτερηκατηγορίαστην

οποία εντάσσεταιη έννοια,είναιο όρος «κοινωνία»(«κοινωνίαντινα

οὖσαν»),ενώ η ειδοποιός διαφορά της,δηλαδή το ιδιαίτερο εκείνο

γνώρισμαπουτηδιαφοροποιείαπότιςόμοιέςτηςέννοιες,είναιτοαγαθό

στοοποίοαποβλέπει.

Ειδικότερα,το αγαθόστο οποίο αποβλέπει,το οποίο συνίσταταιστην

ευδαιμονίατωνπολιτών,είναιτοανώτεροαπόόλατααγαθάτωνάλλων

κοινωνιώνκαιμ’αυτόη«πόλις»επιδιώκειτοσυμφέροντουσυνόλουτων

πολιτών (Πολιτικά,1274b 32-1275b 21).Αντίθετα,οιάλλες μορφές

κοινωνίαςεπιδιώκουνέναεπιμέρουςαγαθόγιατοσυμφέροντωνμελών

τους.ΟΑριστοτέληςεπισφραγίζειτονορισμότηςέννοιας«πόλις»μετον

χαρακτηρισμό πολιτική κοινωνία,δηλαδή την οργανωμένη πολιτειακά

κοινωνία.η οποία έχειαυτάρκεια,αυτονομία,ελευθερία,θεσμούς και

πολίτευμα.

1Δ.Παπαδής,ΗπολιτικήφιλοσοφίατουΑριστοτέλη,Καρδαμίτσα,Αθήνα2001,σ.41.
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ΟΑριστοτέληςκαταπιάνεταιμετοζήτημαinmediasresδηλώνοντας

ότι,εφόσονκάθεκοινωνίααποσκοπείσεκάποιοαγαθό,τοκράτος,που

είναιηυπέρτατηκαικαθολικότερημορφήκοινωνίας,πρέπεινααποσκοπεί

στουπέρτατοαγαθό.Η τελεολογικήαυτήάποψηχαρακτηρίζειόλοτο

σύστημασκέψηςτου.Τονόημακαιοχαρακτήραςκάθεπράγματοςστον

κόσμο,είτεέμβιοείναιείτεεργαλείοείτεκοινωνία,πρέπεινααναζητηθεί

στοσκοπότηςύπαρξήςτου,στοτέλος.

Στηνπερίπτωσηενόςεργαλείουπρόκειταιγιατοσκοπόπουεπιθυμείο

χρήστηςτουκαι,σύμφωναμεαυτόντοσκοπό,ημορφήτουεργαλείου

επιβάλλεταιστηύλητουέξωθεν.Στηνπερίπτωσηενόςέμβιουόντοςή

μιαςκοινωνίαςοσκοπόςείναιενυπάρχων:γιατοφυτόείναιηαύξησηκαιη

αναπαραγωγή,γιατοζώοηαίσθησηκαιηόρεξηπουεπικαλύπτειτηνηθική

ζωή,γιατονάνθρωποκαιγιατηνανθρώπινηκοινωνίαολόγοςκαιηηθική

δράσηπουεπικαλύπτουντόσοτηφυτικήζωήόσοκαιτηζωική.Ηερμηνεία

τωνόντωνδενπρέπεινααναζητείταιστηναρχήτηςανάπτυξήςτους,αλλά

στηντελικήμορφήπροςτηνοποίακατατείνει·ηφύσητουςπροκύπτειαπό

τονπροορισμόκαιόχιαπότηνπροέλευσήτους2.

Παράλληλα,σύμφωναμετονΑριστοτέλη,πολίτηςείναιαυτόςπου

μετέχειστηδικαστικήκαιβουλευτικήεξουσία,αυτόςδηλαδήπουπαίρνει

μέροςστιςλειτουργίεςτουκράτους:πολίτηςδ’ἁπλῶςοὐδενὶτῶνἄλλων

ὁρίζεταιμᾶλλονἢτῷμετέχεινκρίσεωςκαὶἄρχῆς(Πολιτικά,Γ,1,1275a22

-23).Οιεξουσίες αυτές καθορίζονταιχρονικά,με τηνέννοια ότιένα

πρόσωπο δεν μπορείνα τις αναλάβειδύο φορές ή μπορείεφόσον

μεσολαβήσειορισμένοχρονικόδιάστημα.

Στηνπερίπτωσητουδικαστήκαιτουμέλουςτηςεκκλησίαςτου

δήμουδενυπάρχειχρονικόςπεριορισμός.Όσοιμετέχουνστηναόριστη

αρχή,η οποία έχειτην έννοια της αρχής χωρίς χρονικό περιορισμό

θεωρούνταιπολίτες.Η έννοια τουπολίτη διαφέρειαπό πολίτευμα σε

πολίτευμα,γι’αυτόκαιοορισμόςτουΑριστοτέληγιατονπολίτηισχύειστο

δημοκρατικό πολίτευμα.Ενδέχεταινα ισχύεικαισε άλλα,όχιόμως

2Ἡ δ’ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις,ἢδη πᾶσης ἒχουσα πέρας τῆς
αὐταρκείαςὡςἔποςεἰπεῖν,γινομένημὲντοῦζῆνἓνεκεν,οὖσαδὲτοῦεὖζῆν.Διὸπᾶσα
πόλιςφύσειἒστιν,εἴπερκαὶαἱπρῶταικοινωνίαι.Τέλοςγὰραὓτηἐκείνων,ἡδὲφύσις
τέλοςἐστὶν·οἷονγὰρἕκαστόνἐστιτῆςγενέσεωςτελεσθείσης,ταύτηνφαμὲντὴνφύσιν
εἶναιἑκάστου,ὥσπερἀνθρώπουἵππουκαὶοἰκίας.Ἔτιτὸοὗἕνεκακαὶτὸτέλοςβέλτιστον·
ἡδ’αύτάρκειακαὶτέλοςκαὶβέλτιστον.(Πολιτικά,Α,2,1252b27-1253a1)
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αναγκαστικά καθώς σε ορισμένα πολιτεύματα συγκαλούνταιέκτακτες

συνελεύσεις και όχι εκκλησίες του δήμου,όπως στο δημοκρατικό

πολίτευμα.Έτσι,ηέννοιατουπολίτηορίζεταιωςσυμμετοχικήδυνατότητα

στηδιαμόρφωσηόλωντωνεξουσιών.Ο πολίτηςείναιτίτλοςτιμήςκαι

όποιοςείναιάξιοςναγίνειφορέαςτωνδημοσίωνλειτουργημάτωναποκτά

αυτόντοντίτλο«ἀλλ̓ ὥσπερπέφυκενἡμὲνδύναμιςἐννεωτέροις,ἡδὲ

φρόνησιςἐνπρεσβυτέροιςεἶναὶ»(Πολιτικά,Η,9,1329a14-16).

Η διατύπωση τωνπολιτικώνπεποιθήσεωντουΑριστοτέλη αφορά

άμεσακαιτηνπαιδεία.ΟΑριστοτέλης,όπωςκαιοΠλάτων,κατατάσσειτην

εκπαίδευση σε ανώτατη αξιολογική κλίμακα3καιβλέπειτηνηθική σαν

αυξανόμενητάσητουατόμουπροςτοαγαθό.Γιαεκείνονηανθρώπινη

φύσηολοκληρώνεταιαποκλειστικάεντόςτηςπόλεως.Οδεσμός«πολίτη-

πόλεως-παιδείας»είναιστενότατος,αφούοφιλόσοφοςορίζειτηνπαιδεία

ωςδημόσιοαγαθόκαιδενθεωρείπωςπρέπειναεπαφίεταιστηνιδιωτική

πρωτοβουλία:«ἐπεὶδ̓ ἓντὸτέλοςτῇπόλειπάσῃ,φανερὸνὅτικαὶτὴν

παιδείανμίανκαὶτὴναὐτὴνἀναγκαῖονεἶναιπάντων,καὶταύτης τὴν

ἐπιμέλειαν εἶναικοινὴν καὶμὴ κατ̓ ἰδίαν,ὃν τρόπον νῦν ἕκαστος

ἐπιμελεῖταιτῶναὑτοῦ τέκνωνἰδίᾳ τε καὶμάθησινἰδίαν,ἣνἂνδόξῃ,

διδάσκων»(Πολιτικά,Η,1,1337a21-26).Ηενασχόλησηιδιωτικώνφορέων

μετηνπαιδείαεπιφέρειτηνδιαφοροποίησητουπροσανατολισμούτης

παιδείας,γεγονόςπουέχειαρνητικήεπίδρασηστηνενότητατηςπόλης.Οι

νέοι,ανσυμβαίνειναεκπαιδεύονταικατάμόνας,θακαταλήξουνναμην

αποδέχονταιτουςνόμουςτηςπόληςκαιτο πολίτευμα δενλειτουργεί

εύρυθμα«Τογαρσωφρόνωςκαικαρτερικώςζηνουχηδύτοιςπολλοίς,

άλλωστε και νέοις,διο νόμοις δει τετάχθαι την τροφήν και τα

επιτηδεύματα»(ΗθικάΝικομάχεια,Κ9,1179b32-35).

Ο Αριστοτέλης δεν στοχεύειβέβαια μέσω του εκπαιδευτικού

συστήματοςναελέγξειτιςζωέςκαιναχειραγωγήσειτουςπολίτεςαλλά

αποβλέπειστηδημιουργίασπουδαίωνπολιτώνπουθακαταστήσουντην

πόληευδαιμονούσακαιμονοιασμένη.ΣταΠολιτικάαναφέρει:«μόριονγαρ

έκαστοςτηςπόλεωςηδ’επιμέλειαπέφυκενεκάστουμορίουβλέπεινπρος

την του όλου επιμέλειαν» (Πολιτικά,Θ,1,133a 29-30).Η ισότιμη

μεταχείρισητωνμαθητώνστηνεκπαίδευσηδείχνεικαιτηνισότηταμεταξύ

3Α.Edel,AristotleandHisPhilosophy,UniversityofNorthCarolinaPress,1982.
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τουςωςπολιτών.Η έλλειψηδημόσιαςεκπαίδευσηςευθύνεταιγιατην

αδυναμίατηςαρμονικήςσυνύπαρξηςτωνπολιτών,ενώ φανερώνεικαιτο

λιγοστό ενδιαφέρον για την ευδαιμονία της πόλεως4. Όμως,έχει

υποστηριχθείαπόορισμένουςμελετητέςτουέργουτουΑριστοτέληότι

στηνυπεροχή της κοινής κρατικής παιδείας ελλοχεύειο κίνδυνος να

καταπατηθείη ελευθερία των πολιτών και αυτό γιατί στερείται η

εκπαιδευτική διαδικασία από εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις.Η

κριτικήόμωςαυτήδενέχειεφαρμογήστηναριστοτελικήπερίπαιδείας

θεώρηση,αφούγιατονΑριστοτέληδενυφίσταταιυποκειμενικήδιάσταση

τηςευδαιμονίαςαλλάκοινήευδαιμονίαπουαφοράτοσύνολοτηςπόλης.

Κατ’αυτόντοντρόποοπολίτηςδενχάνειτηνελευθερίαεπιλογήςτου

αλλάσυμμορφώνεταιστοκοινόκαλόμεγνώμονατηνκριτικήσκέψηπου

καλλιέργησεμέσααπότηνεκπαίδευσήτο5.

Συμπερασματικά,η παιδεία της πόλεως προς τους πολίτες της

μεταλαμπαδεύειτηνδεδομένηχρονικήστιγμήτιςσυγκεκριμένεςαξίες

πουαπαιτούνταιγιαναλειτουργήσειορθάτοπολίτευμα.Αυτόκαθιστάτην

μάθηση μια εξελισσόμενη διαδικασία,έναν ζωντανό οργανισμό που

προσαρμόζεταιστιςεκάστοτεπολιτικέςκαικοινωνικέςανάγκες:«δεῖδὲ

οὐκἐκτῶνπροτέρωνἔργωνκρίνειν,ἀλλ̓ ἐκτῶννῦν·ἀνταγωνιστὰςγὰρ

τῆςπαιδείαςνῦνἔχουσι,πρότερονδ̓ οὐκεἶχον»(Πολιτικά,Θ,4,1338b36-

38).

4T.Irvin,Aristotle’sFirstPrinciples,ClarendonPress,Oxford1991,σσ.52-54.
5 Ν.Χρόνης,«Παιδεία καιαπαιδευσία κατά τον Αριστοτέλη»,στο Κασσωτάκης,Μ.,
Παπακωνσταντίνου,Θ.,Βερτσέτης,Α.,(επιμ.),Σύγχροναπαιδαγωγικάκαιεκπαιδευτικά
θέματα,Gutenberg,Αθήνα2007,σσ.169-184
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1.2.Προϋποθέσειςκαικριτήριατηςπαιδείας

Ο Αριστοτέληςθέτεικάποιακριτήριασχετικάμετηνσυμμετοχή

τωνπολιτώνστακοινά.Εξαιτίαςαυτώνορισμένοιαποκλείονταιαπότην

κοινωνικήκαιεκπαιδευτικήζωή.Οιλόγοιτηςεξαίρεσήςτουςείναιβασικά

δύο:ηοικονομικήκατάστασηκαιταβιολογικάχαρακτηριστικά.Ειδικότερα,

αποκλείονταιοιγεωργοίλόγω της φύσης του επαγγέλματός τους.Ο

φιλόσοφοςθεωρείδουλικήαπασχόλησηκάθεχειρωνακτικήεργασίαπου

αποβλέπει μόνο στην κάλυψη καθημερινών αναγκών. Οι γεωργοί

αποκλείονταιαπότηνδιακυβέρνηση.Η διάκρισηελευθέρωνπολιτώνκαι

δούλωνγίνεταιαρχικάβάσητηςκοινωνικήςτάξηςόπουοκαθέναςανήκει

κιέπειταμεβάσηταβιολογικάτουςχαρακτηριστικά6.Ποιοείναιτοκύριο

γνώρισμαενόςελεύθερουπολίτη;Η σχόλη,δηλαδήοελεύθεροςχρόνος,

πουαφιερώνεταιστηνπνευματικήκαλλιέργειακαιτηνενασχόλησημετα

κοινά.Γιατονεργαζόμενο,ηευχαρίστησηαντλείταιαπότηνδιακοπήτης

κοπιαστικήςεργασίαςτουκαιτηνδιασκέδαση«ἀλλὰκαθ̓ἑαυτοὺςἕκαστος

καὶτὴν ἕξιν τὴν αὑτῶν,ὁ δ̓ ἄριστος τὴν ἀρίστην καὶτὴν ἀπὸ τῶν

καλλίστων»(Πολιτικά,Θ,3,1338a7-9)ενώ γιατονεύποροπολίτη,υπάρχει

άνεση χρόνου για ενάρετες πράξεις καθότιδεν είναιαφοσιωμένος

αποκλειστικάστηνεργασίακαιτονβιοπορισμότουαπόαυτήν.ΟDavidRoss

υπογραμμίζειότιολόγοςσχετικάμετηνέλλειψητηςσχόλης,γιατον

οποίοοΑριστοτέληςαπορρίπτειολόκληρεςκοινωνικέςομάδεςαπότο

δικαίωματουπολίτη,είναιαβάσιμος.Μπορείναμηνέχουνχρόνογιατις

συνελεύσειςτουδήμου,αλλάθαέπρεπεναέχουντουλάχιστονδικαίωμα

ψήφου.Βρίσκει τον Αριστοτέλη απλουστευτικό όταν διακρίνει τον

πληθυσμόσεδύομέρηόπουτοένα(εργάτες)είναιτομέσοντηςευημερίας

τουάλλου(ελεύθεροιπολίτες).Όπωςχαρακτηριστικάαναφέρει,«(κ)άθε

άνθρωποςείναιάξιοςγιακαλύτερηζωήκαιεπιπλέονείναιδουλειάτου

κράτουςναεξασφαλίσειδικαιώματατόσογιατουςταπεινούςόσοκαιγια

τουςμορφωμένους».7

Από την άλλη πλευρά,η οικονομική άνεση δίνει,θα μπορούσε να

υποστηρίξεικανείς,την πολυτέλεια στον πολίτη να αποφασίζειμε

6W.Fortenbaugh,Aristotle’sPracticalSideonhisPsychology,Ethics,PoliticsandRhetoric,
Brill,σσ.65-66.
7W.D.Ross,Αριστοτέλης,μτφρ.ΜαριλίζαΜητσού,ΜΙΕΤ,Αθήνα1991,σ.48.
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γνώμονατοκοινόσυμφέρονκαιόχιτοπροσωπικόόφελος.Αυτόεδράζεται

στηνπεποίθησηότιηύπαρξητηςανάγκηςπολύσυχνάεπιβάλλεικαιτον

τρόποζωήςτουανθρώπουκαιτονκάνειεπιπλέονναπαρακάμπτεικαι

ηθικέςτουαξίες8.ΟC.Lordυποστήριξεότιοελεύθεροςχρόνοςτίθεται

στηνυπηρεσίατηςπαιδείαςκαιότιοπολίτηςστηνσχόλητουανακαλύπτει

τηναληθινήευτυχίαπουδενείναιάλληαπότονφιλοσοφικόστοχασμό,την

επαφήκαισυζήτησημετουςσυμπολίτεςτου,τηνεύρεσηλύσεωνγιατα

κοινά9. Ο R.E.G.Loyd επίσης θεωρείτην σχόλη ως βασικό μοχλό

ανάπτυξηςτηςηθικήςκαιδιανοητικήςαρετής1030.

Επιστρέφοντας στον Αριστοτέλη, ο φιλόσοφος κρίνει ότι η

ενασχόλησημεβάναυσαεπαγγέλματαδημιουργείκαιτοναντίστοιχοτύπο

ανθρώπουαφούοάνθρωποςεθίζεταιστηνσυγκεκριμένησυμπεριφορά

πουτουεπιβάλειηασχολίατου.Οιχειρώνακτεςθαμπορούσανόμωςνα

λαμβάνουνμέροςσεκάποιεςλειτουργίεςτηςπόληςασκώνταςυπηρεσίες

χωρίςπολλέςευθύνες.Η σχόληείναιαναγκαίαγιατηνενασχόλησητου

πολίτη με τα κοινά αλλά αυτό δενμας επιτρέπει– με τα σημερινά

δεδομένα-νααπορρίπτουμετουςπερισσότερουςαπότουςπολίτεςμιας

πολιτείαςαφούδενείναιλίγοιόσοιείναιεργάτες.Άλλωστεοιεργάτες

είναιεκείνοιπουκάνουνμιαπόληαυτάρκηπαρέχονταςτααγαθάτουςκι

έτσιδενπρέπειναεξαιρούνταιαπότηνδιοίκησήτης«παραπλησίωςδὲκαὶ

τὰ περὶτῆς χώρας ἔχει.περὶμὲνγὰρ τοῦ ποίαντινά,δῆλονὅτιτὴν

αὐταρκεστάτηνπᾶςτιςἂνἐπαινέσειεν(τοιαύτηνδ̓ ἀναγκαῖονεἶναιτὴν

παντοφόρον· τὸ γὰρ πάντα ὑπάρχειν καὶ δεῖσθαι μηθενὸς

αὔταρκες)·πλήθειδὲκαὶμεγέθειτοσαύτηνὥστεδύνασθαιτοὺςοἰκοῦντας

ζῆνσχολάζονταςἐλευθερίωςἅμακαὶσωφρόνως»(Πολιτικά,Η,5,1326b26

-32).Η αιτίατηςεξαίρεσηςτωνχειρωνακτώνείναιμάλλονκοινωνικοίή

βιολογικοίκαιόχιοικονομικοίκαισχετίζεταιμετησυζήτησηστοπρώτο

βιβλίοτωνΠολιτικώνγιατηνδουλείακαιτιςφυσικέςανισότητεςκαιτην

διάκρισηανάμεσασεφύσεικαιθέσειδούλους.

ΟΑριστοτέληςσυνδέειτην ευγενή καταγωγή καιτην οικονομική

άνεσημετηναρετήκαιτηνπαιδεία,πιστεύονταςότιοφτωχόςλαόςδεν

8Τ.Irvin,ό.π.
9C.Lord,(1982),EducationandCultureinthePoliticalThoughtofAristotle,CornellUniversity
Press,Cornell1982,σ.76.
10R.E.G.Lloyd,Aristotle:TheGrowthandtheStructureofhisThought,CambridgeUniversity
Press,Cambridge1968,σ.66.
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δύναταιναεκπαιδευτείμεσκοπότηναρετήπροςόφελοςτηςπόληςκιόχι

ατομικό«τῶνδὲγνωρίμωνπλοῦτοςεὐγένειαἀρετὴπαιδείακαὶτὰτούτοις

λεγόμενα κατὰ τὴναὐτὴνδιαφοράν»(Πολιτικά,Δ,4,1291b28-30)«τὰ

δημοτικὰδοκεῖτἀναντίατούτωνεἶναι,ἀγένειαπενίαβαναυσία»(Πολιτικά,

Ζ,2,1317b 40-41).Η επιλογή του Αριστοτέλη να κατατάξειτους

ανθρώπουςμεκριτήριοτηνκαταγωγήκαιτοεπάγγελμαέχειαρνητικές

επιπτώσειςστηνεύρυθμηλειτουργάτηςπόληςαφούηπόληστερείταιτην

βοήθειααρκετώνικανώνατόμων.Νααναφερθείεπιπλέονότιοιάνθρωποι

πουαποκλείονταιαπότακοινάυπάρχεικίνδυνοςναστραφούνεναντίον

τωνπρονομιούχωνπολιτώνμηναντέχονταςτηναδικίαπουυφίστανται«τὸ

δὲμὴμεταδιδόναιμηδὲμετέχεινφοβερόν(ὅτανγὰρἄτιμοιπολλοὶκαὶ

πένητεςὑπάρχωσι,πολεμίωνἀναγκαῖονεἶναιπλήρητὴνπόλινταύτην)»

(Πολιτικά,Γ,11,1281b28-30).Ο φιλόσοφοςγνωρίζειτιςσυνέπειεςαπό

την εξαίρεση κάποιων τάξεων από τα πολιτικά πράγματα αλλά δεν

παρουσιάζεταιπιοελαστικόςσεαυτότοθέμα.Τηνδιοίκησητηνπόλεως

τηναναλαμβάνουνοιπεπαιδευμένοικαιενάρετοι.Ηπαιδείαπουθαλάβουν

όμωςθαείναιίδιαγιατουςάρχοντεςκαιτουςαρχόμενους;ΟΑριστοτέλης

φρονείότιηπαιδείαπρέπειναδιαφέρειχωρίςνααναλώνεταιόμωςσε

λεπτομέρειεςγιατασημείαόπουπρέπειναδιαφοροποιηθεί:«ώστεκαι

τηνπαιδείανέστινωςτηναυτήναναγκαίον,έστιδ’ως ετέρανείναι»

(Πολιτικά,Η,14,1332b42-1333a2).Οάρχονταςείναιηθικόπρότυπογια

τους πολίτες αλλά καιη απόδειξη ότιη παιδεία μεταμορφώνειτον

άνθρωπο.Ονέοςεθίζεταιστηναρετήαλλάδενέχειάμεσησυμμετοχήστα

κοινά μέχρινα παρακολουθήσειτο έργο των αρχόντων καινα το

ενστερνιστεί.

Ενδεχομένως υπήρχαν μαθήματα πολιτικής αγωγής που

προετοίμαζαντουςνέουςγιατηνανάμειξήτουςστακοινά11.Οφιλόσοφος

αναφέρειμάλιστα,περαιτέρω στάδιαεκπαίδευσηςμετάτηνεφηβείαή

ακόμακαιμετάτα21έτη«ὥστεπρὸςτούτουςτοὺςσκοποὺςκαὶπαῖδας

ἔτιὄντας παιδευτέον καὶτὰς ἄλλας ἡλικίας,ὅσαιδέονταιπαιδείας»

(Πολιτικά,Η,14,1333b 3-5).Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη υπάρχουν

άνθρωποιεκφύσεωςικανοίγιατοἄρχεινενώ άλλοιπροορίζονταιγιανα

υπακούουνστηνεξουσίατωναρχόντων.Ηδιαφοράτουςβρίσκεταιστοότι

11Βλ.Α.Δημητρακοπούλου,ΗπερίπαιδείαςδιδασκαλίατουΑριστοτέλους,Έννοια,Αθήνα
2012,σσ.60-61.
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κάποιοιέχουνανεπτυγμένοτολογικόενώ οιπερισσότεροιόχι«καὶεὐθὺς

ἐκγενετῆςἔνιαδιέστηκετὰμὲνἐπὶτὸἄρχεσθαιτὰδ’ἐπὶτὸἄρχειν.καὶ

εἴδηπολλὰκαὶἀρχόντωνκαὶἀρχομένωνἔστιν»(Πολιτικά,Α,5,1254a23-25)

αλλάκαι«δῆλοντοίνυνὅτιτὸναὐτὸντρόπονἔχεικαὶἐπὶτῶνἄλλων,ὥστε

φύσειπλείωτὰἄρχοντακαὶἀρχόμενα»(ΠολιτικάΑ,13,1260a7-9).

O Küllman,σημαντικός μελετητής της πολιτικής σκέψης του

Αριστοτέλη,εντοπίζειτηνανάγκηναυπάρξειπαιδείατωνγυναικώνγιατην

πρόοδοτηςπόληςαφούαυτέςαποτελούντουςμισούςελεύθερουςπολίτες,

ακολουθώντας εδώ την πλατωνική άποψη όπως εκφράζεται στην

Πολιτεία(449-457b,457c-461e,540c)αλλά καιστον πρώιμο σωκρατικό

διάλογο Μένων (72e-73b)12.Ο Αριστοτέλης φαίνεταιπιο αδιάλλακτος

σχετικάμετηνκοινωνικήκινητικότητα.Συγκεκριμένα,όσοναφοράντην

αδυναμίατηςγυναίκαςνακυβερνήσεικαιαποκτήσειπλήρηπαιδείατην

αποδίδεισεφυσικάαίτια.Πιοαναλυτικά,ηαδυναμίατηςοφείλεταιστο

άκυρονβουλευτικόν«ὁμὲνγὰρδοῦλοςὅλωςοὐκἔχειτὸβουλευτικόν,τὸ

δὲθῆλυἔχειμέν,ἀλλ’ἄκυρον,ὁδὲπαῖςἔχειμέν,ἀλλ’ἀτελές»(Πολιτικά,Α,

13,1260a12-1).Αυτό σημαίνειότιηγυναίκαβρίσκειτα μέσαγιατην

επιτέλεσηενόςτέλους,αλλάδενμπορείνατονπραγματοποιήσει,διότιτο

συναίσθημαυπερισχύειτηςλογικής.Οιγυναίκεςμπορούννασκέπτονται,

αλλάδενελέγχουνταπάθητουςκαιδενεπιτυγχάνουντηνπρακτικήσοφία

καιτιςηθικέςαρετές,όπωςοιάνδρες.Επομένως,ηγυναίκαμπορείνα

λαμβάνειτηνστοιχειώδηεκπαίδευση,αλλάδενμπορείνασυνεχίσειστην

ανώτερηεκπαίδευση«ἀναγκαῖονπρὸςτὴνπολιτείανβλέπονταςπαιδεύειν

καὶτοὺςπαῖδαςκαὶτὰςγυναῖκας,εἴπερτιδιαφέρειπρὸςτὸτὴνπόλιν

εἶναισπουδαίαν καὶτοὺς παῖδας εἶναισπουδαίους καὶτὰς γυναῖκας

σπουδαίας»(Πολιτικά,A,13,1260b15-18).

Ηαπουσίααναφοράςστηνεκπαίδευσητωνβάναυσωνεπιβεβαιώνει

τηνπεποίθησηότιδενθεωρούνταιικανέςκοινωνικέςομάδεςούτεγια

συμμετοχήστηνεκπαιδευτικήδιαδικασίααλλάούτεκαιστηνπολιτική.

Κριτήριοτηςσυμμετοχήςστηνπολιτικήζωήοφείλειναείναιηαρετή

αλλιώς κάθε κυριαρχία επί των πολιτών είναι αυθαίρετη και δεν

συμπορεύεταιμετοδίκαιο«οὐνόμιμονδὲτὸμὴμόνονδικαίωςἀλλὰκαὶ

ἀδίκωςἄρχειν,κρατεῖνδ̓ ἔστικαὶμὴδικαίως»(Πολιτικά,Η,2,1324b27-

12W.Küllman,ΗπολιτικήσκέψητουΑριστοτέλη,μτφρ.Α.Ρεγκάκος,ΜΙΕΤ,Αθήνα2003,σσ.
32-35.
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28).Ενκατακλείδι,ηπρόσβασητουσυνόλουτωνπολιτώνστηνδιοίκηση

είναι,για Αριστοτέλη,ανέφικτη λόγω των πολλών χειρώνακτων που

χρειάζονταιγιαναεπιβιώσειηπόλη.Ο φιλόσοφοςεξαιρείεργάτεςκαι

γυναίκες από την πολιτική ζωή,αφού οιεργάτες εκτελούν ποταπές

δραστηριότητες και οι γυναίκες δεν μπορούν να αποκτήσουν

ολοκληρωμένηπαιδείακαιναυπερισχύσουνστασυναισθήματάτους.Σε

κάθεπερίπτωση,όλοιοιάνθρωποισυμπεριλαμβανομένωντωνγυναικών,

ακόμηκαιοιδούλοι,διαθέτουνηθικέςαρετέςπουμπορούνναδιαθέσουν

για το ατομικό καικοινωνικό καλό «ἀναγκαῖον πρὸς τὴν πολιτείαν

βλέπονταςπαιδεύεινκαὶτοὺςπαῖδαςκαὶτὰςγυναῖκας,εἴπερτιδιαφέρει

πρὸςτὸτὴνπόλινεἶναισπουδαίανκαὶτοὺςπαῖδαςεἶναισπουδαίουςκαὶ

τὰςγυναῖκαςσπουδαίας.ἀναγκαῖονδὲδιαφέρειν·αἱμὲνγὰρ γυναῖκες

ἥμισυμέροςτῶνἐλευθέρων,ἐκδὲτῶνπαίδωνοἱκοινωνοὶγίνονταιτῆς

πολιτείας.ὥστ',ἐπεὶπερὶμὲντούτωνδιώρισται,περὶδὲτῶνλοιπῶνἐν

ἄλλοιςλεκτέον,ἀφέντεςὡςτέλοςἔχονταςτοὺςνῦνλόγους,ἄλληνἀρχὴν

ποιησάμενοιλέγωμεν,καὶπρῶτονἐπισκεψώμεθαπερὶτῶνἀποφηναμένων

περὶτῆςπολιτείαςτῆςἀρίστης»(Πολιτικά,Α,13,1260a15κ.ε.).
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1.3.Οιστόχοιτηςπαιδείαςκαιοπολιτικόςβίος

Κατά τον 4ο αιώνα,οιφιλόσοφοικαιοιγιατροίαρχίζουν να

ενδιαφέρονταιπερισσότεροαπ’ότιστοπαρελθόνγιατηνδιατροφήκαιτην

αγωγή των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους13. Στη

συγκεκριμένηενότηταθαμελετηθείηδυνατότητατηςδημιουργίαςτου

ενάρετουπολίτη(καιιδιώτη)μέσω τηςπαιδείας.Ηηθικήσυνείδησητων

πολιτώνδεναποτελείπαράαπόρροιατωνεπιδράσεωντηςπαιδείας.Είναι

δυνατόνναυποστηριχθείότιοΑριστοτέληςδείχνειτελικώςεμπιστοσύνη

στηνανθρώπινη φύση,παρότιγνωρίζειτις αδυναμίες της.Επομένως,

θεωρείότιηπαιδείαθαοδηγήσειστηνευδαιμονίατηςπόλεωςκαιτων

πολιτώνυπότιςεξήςδύοπροϋποθέσεις:πωςθαυπάρχουν«ορθοίνόμοι»

και«ενάρετοιάρχοντες».

Σχετικά με τον άρχοντα,αυτός πρέπεινα επαγρυπνά ώστε να

αντιμετωπίσειτοκακόαπότηναρχή,πρινγενικευτεί(Πολιτικά,E,6,1308a

34-35).Ο άρχοντας ασκείπαιδευτικό έργο καιπρέπειως βάση της

διακυβέρνησής του να θέτειτην αναζήτηση της αρετής καιόχιτην

απόκτησηπλούτου.Έναςάρχονταςπουέχειεκπαιδευτείσύμφωναμετον

νόμοβοηθάστηναποφυγήκοινωνικώνσυγκρούσεωνκαιεπαναστάσεων

μεταξύτωνπολιτών,αποτρέπονταςτουςπλούσιουςναεξεγερθούνεπειδή

διεκδικούνμεγαλύτερες τιμές (Πολιτικά,B,7,1267a 38-42).Η ηθική

διαπαιδαγώγηση είναιεκείνη άλλωστε που εξαλείφειτηναπληστία.Η

παιδείακαλείταιναπροσδιορίσειτηνθέσητουανθρώπουστηνκοινωνία

καιτηναυτονομίατου,οριοθετώνταςτηνσχέσητουμετηνπόληκαιτους

συμπολίτες του14. Οι ανθρώπινες πράξεις ενέχουν την ηθική και

αποβλέπουνστηνευδαιμονίαη οποίαείναιστόχοςκαιτηςπόλεως.Ο

ευδαίμωνβίοςδενείναιπαράησυστηματικάενάρετησυμπεριφοράτων

πολιτών.Οιπαράγοντεςπουδιαμορφώνουνενάρετουςπολίτεςείναιη

φυσικήπροικοδότηση,ηεπιρροήτηςπαιδείαςκαιησυνεχήάσκησησε

ορισμένησυμπεριφορά.Ηφύσις,τοέθοςκαιολόγοςείναιοισυνιστάμενές

τηςδημιουργίαςτουανθρώπινουχαρακτήρα«τὰτρίαδὲταῦτάἐστιφύσις

13M.M.Austin&P.Vidal-Naguet,(1998),ΟικονομίακαιΚοινωνίαστηνΑρχαίαΕλλάδα,μτφρ.

Κουκουλιός,Τ.,Δαίδαλος–Ι.Ζαχαρόπουλος,Αθήνα1998,σ.99.
14C.D.C. Reeve, (1968), ‘AristotelianEducation’, στο AmelieRorty (ed.),
PhilosophersonEducation,σσ.51-65.
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ἔθοςλόγος»(Πολιτικά,H,13,1332a38-b4).ΗάποψητουΑριστοτέληότιοι

άνθρωποιγίνονταιαγαθοίμετηνεπίδρασητωντριώναυτώνπαραμέτρων

καθιστάεμφανήτηνπροσπάθειάτουνααναζητήσειτοντρόποαπόκτησης

τηςαρετής«γίνεσθαιδ’αγαθούςοίονταιοιμενφύσειοιδ’έθειοιδε

διδαχή»(Πολιτικά,H,13,1332a38-b4).

Υπάρχουνόμωςπεριπτώσειςόπουμιααπότιςτρειςπαραμέτρους

είναιελλιπής.Έτσικάποιοιμαθητέςμπορούννανοσούνψυχικάήσωματικά

καιναμηνεπενεργείσεαυτούςηδιδασκαλείακαιτοέθος.Κάποιοιάλλοι

μπορείναπροέρχονταιαπόοικογενειακόπεριβάλλονπουδενωθείτο

παιδίσταγράμματα,καθώςηγνώσηδενέχειυψηλήθέσηστηναξιολογική

τουςκλίμακα«τομενουντιςφύσεωςδήλονωςουκεφ’ημίνυπάρχει,αλλά

διάτινάςθείαςαιτίαςτοιςωςαληθώςευτυχέσινυπάρχει,οδελόγοςκαιη

διδαχήμηποτ’ουκενάπασινισχύει,αλλάδειπροδιειργάσθαιτοιςέθεσι

τηντουακροατούψυχήνπροςτοκαλώςχαίρεινκαιμισείν,ώσπεργήντην

θρέψουσαντόσπέρμα»(ΗθικάΝικομάχεια,1179b26).Παρότιυπάρχουν

φυσικέςαντιξοότητεςοΑριστοτέληςδενδικαιολογείτουςανθρώπους

πουεπιδεικνύουνελλιπήφροντίδαγιατηνπαιδείατους15.

Η εκπαίδευσηπουεπιθυμείναπροσφέρειστηνκοινωνίαικανούς

πολιτικούς άνδρες, θα μπορούσε να περιλαμβάνει κάποιο μάθημα

πολιτικής.ΜιατέτοιαπρότασηθαήτανλογικήαπότονΑριστοτέληαλλά

κάτιτέτοιοδενσυμβαίνει.Δενπρόκειταιασφαλώςγιαπαράλειψητου

φιλοσόφου αλλά εξαιτίας της πεποίθησής του ότιη ασχολία με την

πολιτικήσεμικρήηλικίαδενσυνάδειμεταγνωρίσματατουχαρακτήρα

τωννέων.Κιαυτόγιατίοινέοιείναιπαρορμητικοί,παίρνουναποφάσεις

βάσητουθυμικούκαιόχιτηςλογικήςτουςκαιταπαραπάνω είναιγιατην

πολιτικήκακοίσύμβουλοι.Σύμφωναμετιςσκέψειςτωνσυγχρόνωντου

φιλοσόφων,οινέοιδενπρέπεινααφήνονταιελεύθεροινααυτενεργούν

καθώςοιμεγάλοιείναιυπεύθυνοιγιανατουςφροντίζουνκαινατους

καθοδηγούνώστεναγίνουνάριστοι16.Αυτόδενσημαίνειότιοιμεγάλοιθα

περιορίζουντηνδημιουργικήέκφρασητωννέων.Κάθεηλικίαμπορείνα

αναλάβειγιατηνπόλησυγκεκριμένεςλειτουργίεςκαιυπευθυνότητα,οι

15Κ.Νιάρχος,Φιλοσοφείν:ΕισαγωγικήΠροσέγγιση,Συμμετρία,Αθήνα2007,σ.65.
16Δ.Γουδήρας,(2004),«ΝόησηκαιμάθησηκατάτονΑριστοτέλη»στοΟΑριστοτέληςκαιη
σύγχρονηεποχή.ΠρακτικάτουΈκτουΠανελληνίουΣυνεδρίου(Ιερισσός,19-21Οκτωβρίου
2001),ΙστορικήκαιΛαογραφικήΕταιρείαΧαλκιδικής,Χαλκιδική2004,σσ.57-74.
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οποίες ανταποκρίνονταιστις ικανότητες που διαθέτειτην δεδομένη

στιγμή.Οινέοιδενδιαθέτουντηναρετήτηςφρονήσεως,ηοποίαείναι

απαραίτητηγιατηνενασχόλησημετηνπολιτική.Ηφρόνησηπροϋποθέτει

τηνκατάκτησητηςεμπειρίας,ηοποίααποκτάταιμετοπέρασματωνετών.

Ηεμπειρίασυμβάλλειστηναποτίμησητωνπολιτικώνκαιτωνκοινωνικών

πράξεων.

Η φρόνησηείναιαπαραίτητηπολιτικήαρετή,επειδήκαθιστάτον

άνθρωπο ικανό στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην

καθημερινήζωήκαιτηνπολιτική.Η παροχήτηςηθικήςπαιδείαςστους

νέουςαποτελείτηνυγιήβάσηγιατηνενασχόλησημετηνπολιτική«ἀλλ̓

ὥσπερ πέφυκεν ἡ μὲν δύναμις ἐν νεωτέροις,ἡ δὲ φρόνησις ἐν

πρεσβυτέροιςεἶναὶ»(Πολιτικά,Η,9,1329a14-16).
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Κεφάλαιο2:Ηαριστοτελικήηθικήσκέψη

ΣύμφωναμετονΑριστοτέλη,οιπολιτικοίθεσμοίπρέπειναείναι

συνυφασμένοιμετηνπραγμάτωσητηςηθικής.Γι’αυτόηεκπαίδευσηως

κοινωνικός θεσμός μπορείνα επηρεάσειδραστικά την εξέλιξη της

πολιτικής.Τοδίκαιοπρέπεινασυνδέεταιμετηνπολιτικήκαιτηνηθική,

αφοράόλουςκαιπρέπειηδιαμόρφωσήτουναανταποκρίνεταιστιςαρχές

ενόςδημοκρατικούπολιτεύματοςμεφιλελεύθερηδομή.Γιατολόγοαυτό

οιπολίτεςπρέπειναπροετοιμάζονταιαπότηνπαιδικήτουςηλικίαώστε

νασυνειδητοποιούντιςαξίεςτηςζωής.O Αριστοτέληςυπόσχεταιμία

συστηματικήέρευναέντoιςπολιτικοιςκαισταβιβλίαΗ-ΘτωνΠολιτικών

περιγράφειαναλυτικά τηνεκπαίδευση που είναιεναρμονισμένη με το

σκοπότουάριστουπολιτεύματος.

2.1.ΟιηθικέςκαιδιανοητικέςαρετέςστονΑριστοτέλη

ΗσκέψητουΑριστοτέληείναιίδιασταΠολιτικάκαισταηθικάέργα

του.ΣταΗθικάΝικομάχειαηφυσικήαρετήχαρακτηρίζεταιωςβάσηγιατην

απόκτησητηςηθικήςαρετήςμετηβοήθειατηςσυνήθειαςκαιτηςαγωγής.

ΣταΠολιτικάοφιλόσοφοςονομάζειτηφύσηπαράγονταπουσυμβάλει

στηναρετήπαράλληλαμετησυνήθειακαιτολόγο.Ηφρόνησηεπομένως

εδράζεταιστολογικόπροϋποθέτειτόσοτηνευπορίαόσοόμωςκαιτη

φύσηκαιτηναγωγή17.Επίσης,σταΠολιτικάσυνδέεταιηηθικήμετην

πολιτική,αναδεικνύεταιηπολιτικήφύσητουανθρώπουκαιπώςοιφορείς

αγωγής καιεκπαίδευσης μπορούν να εξασφαλίσουν να αναπτυχθούν

πολιτικέςαρετές,όπωςηδικαιοσύνηκαιοαμοιβαίοςσεβασμός,αλλάκαι

οιηθικέςκαιδιανοητικέςαρετές18.

ΟΑριστοτέληςδιακρίνειτηγνώσησετρίαβασικάείδη:θεωρητική,

πρακτικήκαιποιητική.Ανώτατηπρακτικήεπιστήμηείναιηπολιτική.Η

ηθική αποτελεί μέρος μόνο αυτής της επιστήμης, γι’αυτό και ο

Αριστοτέληςαναφέρεταιστηνηθικήως«σπουδήτουχαρακτήρα»(ήθους)

17W.L.Newman,ThePoliticsofAristotle,τόμ.Ι,Oxford1887,σ.276.
18A.Glycofrydi-Leontsini,(2012).‘TheRoleofPhilosophyinCitizenshipEducationduringthe

NeohellenicEnlightenment’,P.Kemp&A.Sorensen(eds),PoliticsinEducation,LitVerlag,

Berlin2012,σ.33.
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καιποτέωςχωριστήεπιστήμη19.

ΚατάτονΑριστοτέληηδιφυήςυπόστασητηςαρετής,ηηθικήκαι

διανοητικήέχουνσχέσημετομέροςτηςψυχήςπουαποκαλείται«λόγον

ἔχον».Οιδιανοητικέςαρετέςέχουνσχέσημετο«κυρίωςλόγονἔχον»,το

καθαυτόλογικόκαιοιηθικέςμετο«ὥσπερτοῦπατρόςἀκουστικόντι»,

δηλαδήεκείνοπουέχειτηλογικήενόςπαιδιούπουείναιπειθήνιοστον

πατέρατου.Γιατηναπόκτησητωνδιανοητικώναρετώνσημαντικόρόλο

έχειοδάσκαλοςμετηδιδασκαλία,ενώ ηηθικήαρετήείναιπερισσότερο

αποτέλεσμα του εθισμού,της εμπειρίας καιτης επανάληψης.Για την

κατάκτησήτης,τηνευθύνηεπωμίζεταικυρίωςτοπρόσωποπουμετη

θέληση και την προσωπική του επιμονή ασκείται προς αυτή την

κατεύθυνση.ΓιατονΑριστοτέληορόλοςτηςπαιδείαςστηναπόκτησηκαι

εμπέδωσητωνηθικώναρετώνείναικαθοριστικόςαφούκαμιάαπότις

ηθικές αρετές δεν είναιέμφυτη ούτε από τη μια πλευρά τυγχάνει

υπερφυσικήςπροελεύσεως,όπωςπίστευεοΠλάτων,ούτεαπότηνάλλη

έγκειταισε μια έμφυτη καλοσύνη του ανθρώπου όπως υποστήριζε ο

Σωκράτηςμετηρήσητου«οὐδείςἑκώνκακός»20.

Σύμφωναμετηναριστοτελικήθεώρησηοάνθρωποςγίνεται,δεν

γεννιέταιενάρετος«Διττήςδήτῆςἀρετῆςοὔσης,τηςμένδιανοητικῆςτῆς

δέἠθικῆς,ἡμένδιανοητικήτόπλεῖονἐκδιδασκαλίαςἔχεικαίτήνγένεσιν

καίτήνἀύξησιν,διόπερἐμπειρίαςδεῖταικαίχρόνου,ἡδ’ἠθικήἐξἔθους

περιγίγνεται,ὅθενκαίτοὔνομαἔσχηκεμικρόνπαρεκκλίνονἀπότοῦἔθους»

(ΗθικάΝικομάχεια,Β,1,1-3).Ηαρετήείναιέξηηοποίαωθείτονάνθρωπο

ναγίνεταικαλόςκαιναεκτελείεπιτυχώςτοέργοπουέχειαναλάβει.Η

έννοιατηςέξηςδεσημαίνειόμωςότιοάνθρωποςμαθαίνειμηχανικάκαι

αυτόματατηναρετή.Απαιτείταισωστήπαιδείααπόμικρήηλικία,ηοποία

θαοδηγήσειστοορθό,έτσιώστενααισθάνεταιχαράήλύπηγιαόσαπρέπει:

«διὸδεῖἦχθαίπωςεὐθὺςἐκνέων,ὡςὁΠλάτωνφησίν,ὥστεχαίρειντεκαὶ

λυπεῖσθαιοἷςδεῖ·ἡγὰρὀρθὴπαιδείααὕτηἐστίν»(ΗθικάΝικομάχεια,Β,1,

1-3).Γιατί,κατάτονφιλόσοφο,όπωςτονακαταστείκάποιοςκαλόςήκακός

σεμίατέχνηεξαρτάταιαπότοαντηνδιδάχτηκεκαλά,τοίδιοισχύεικαιμε

τιςαρετές«ἐκμὲνγὰρτοῦεὖοἰκοδομεῖνἀγαθοὶοἰκοδόμοιἔσονται,ἐκδὲ

19W.D.Ross,Αριστοτέλης,ό,π.σ.265.
20Κ.Τσάτσος,Πολιτική,θεωρίαπολιτικήςδεοντολογίας,επανέκδοση,Οιεκδόσειςτων

φίλων,Αθήνα2000,σσ.54-55.
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τοῦκακῶςκακοί.εἰγὰρμὴοὕτωςεἶχεν,οὐδὲνἂνἔδειτοῦδιδάξοντος,

ἀλλὰπάντεςἂνἐγίνοντοἀγαθοὶἢκακοί.οὕτω δὴκαὶἐπὶτῶνἀρετῶν

ἔχει»21.

Στο Β́ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, ο Αριστοτέλης

πραγματεύεταιτο θέμα των αρετών καιπροχωρείσε συγκεκριμένες

διαπιστώσεις.Εξετάζειτηγένεσηκαιταχαρακτηριστικάτωνδιανοητικών

καιτωνηθικώναρετώνώστενακαταλήξειστοντελικόορισμότηςαρετής.

Ειδικότερα,οΑριστοτέληςυποστηρίζειότιηδιανοητικήαρετήχρωστάει

τηγένεσηκαιτηναύξησητηςκατάκύριολόγοστηδιδασκαλίακαιγι’αυτό

χρειάζεταιπείρα καιχρόνος,«…ἐμπειρίαςδεῖταικαὶχρόνου…»,ενώ η

ηθική αρετή είναιαποτέλεσμα του έθους,δηλαδή του εθισμού,της

συνήθειας,τηςάσκησηςσ’ένασυγκεκριμένοτρόποσυμπεριφοράς,«…ἐξ

ἔθουςπεριγίνεται…»(ΗθικάΝικομάχεια,1103a17).

Οιπολίτες,ανκαιείναιανόμοιοιμεταξύ τους,έχουνωςκοινή

αποστολήτησωτηρίατηςπόλης:«ἡσωτηρίατῆςκοινωνίαςἔργονἐστί,

κοινωνία δ'ἐστὶν ἡ πολιτεία». Η επίτευξη του εν λόγω σκοπού

προϋποθέτειτηνκαλλιέργειατουσυνόλουτηςαρετής(«τῆςὅληςἀρετῆς»)

πουαποβλέπειστοσυμφέροντηςπόλης:«διὸτὴνἀρετὴνἀναγκαῖονεἶναι

τοῦπολίτουπρὸςτὴνπολιτείαν»22.Γι’αυτόοιπολίτεςπρέπεινακάνουν

καθετίπουτοεξασφαλίζει(«δεῖπράττειν»)καινααποφεύγουνκαθετίπου

το εμποδίζει(«δεῖμὴ πράττειν»),ακολουθώντας τις υποδείξεις των

παιδαγωγώνκαιτωννόμωνοιοποίοικαθορίζουνταδικαιώματακαιτις

υποχρεώσεις των πολιτών καιτους καθιστούν ενάρετους.Κατά τον

φιλόσοφο,οιαρετέςείναιοιεπαινετές,υπότηνέννοιατωνκανονιστικά

αποδεκτώνέξεων.Η«ἕξις»στηνορολογίατουΑριστοτέληορίζεταιωςη

ικανότηταναπροβαίνουμεσεμίαπράξημετάαπόσυνεχείςεπαναλήψεις,

οιοποίεςεπιφέρουντελειότεροαποτέλεσμα(ΗθικάΝικομάχεια,1106b36).

Η αρετή,επομένως,προκύπτειαπόδραστηριότητακαιεπίπονηάσκηση,

δηλαδήαπότηνπρακτικήδραστηριότητακαιόχιαπόδιδασκαλία.

21 Χ.Τερέζης,«Παιδαγωγικέςπτυχέςτηςηθικήςκαιτηςπολιτικήςφιλοσοφίαςτου
Αριστοτέλη»,στοΚ.Βουδούρης(επιμ.),ΗηθικήφιλοσοφίατωνΕλλήνων,Αθήνα1996,σσ.
88-90.

22 Τ.Πεντζοπούλου– Βαλαλά,«Η Δημοκρατίακαιηευθύνητωνπολιτικώνκατάτον
Αριστοτέλη»,στο Δ.Κούτρας (επιμ.),Η Πολιτική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη καιοι
επιδράσειςτης,εκδ.ΕταιρείαΑριστοτελικώνμελετώντο«Λύκειον»,Αθήνα1999,σ.101.
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Γιανακαταστείδυνατόννακατατάξουμετιςαρετές,θαπρέπεινα

τις συσχετίσουμε με βάση το πόσες είναι οι ανθρώπινες

δραστηριότητες.Καιοιβασικέςανθρώπινεςδραστηριότητεςείναιδύο.α)

Η «λογική», που αντιστοιχεί στην διανοητική ενέργεια και β) η

«δραστηριότητα»,πουσυμμορφώνεταιμετηλογική,πουαντιστοιχείστην

ηθική βούληση. Κατ’αυτόν τον τρόπο χωρίζουμε τις αρετές σε

διανοητικές,δηλαδήτηνσοφίακαιτηφρόνηση,οιοποίεςδημιουργούνται

απότηδιδασκαλία,καιστιςηθικές,δηλαδήτηβούλησηκαιγενικάτον

ηθικόβίοπουπροκύπτειαπότονσυνεχήεθισμό,εξ’έθους.Τέτοιεςαρετές

είναιηγενναιοδωρίακαιησωφροσύνη.ΚατάτονΑριστοτέλη,ηθικήαρετή

ορίζεταιως:«Ηαρετήείναιέξηπουοφείλεταισεελεύθερηεπιλογή,και

διατηρείταισεσχετικήμεεμάςμεσότητα,μεσότηταπουκαθορίζεταιαπό

τηλογικήκαιόπωςθατηνκαθόριζεοφρόνιμοςάνθρωπος».Κάθεαρετή

αποτελεί μια μέση κατάσταση μεταξύ δύο ακροτήτων,δηλαδή της

έλλειψηςκαιτηςυπερβολής(ΗθικάΝικομάχεια,1102a5-35),ωστόσοδεν

επιδέχεταικαμιάυπερβολήγιατίαποτελείκάτιαπόλυτο.Έτσιοάνθρωπος

προκειμένουνακαταστείενάρετοςκαισπουδαίος,πρέπειοιφυσικέςτου

προδιαθέσεις,οεθισμόςκαιολόγοςναείναισεαρμονία.Οπεπαιδευμένος

που χαρακτηρίζεταιαπό τη φρόνηση δεναρκείνα σταματήσεισ’ένα

οποιοδήποτεάρτιοεπίτευγμα,αλλάείναιανάγκηναέχειτησυνείδησητης

αναφοράςτουεπιτεύγματόςτουστηνιδέα.Στηναριστοτελικήπολιτική

σκέψηηηθικήβγήκεαπότηνυπερβατικήτηςδιάστασηκαιστράφηκεστα

θέματατηςκαθημερινήςζωής23.

Καμιάαπότιςηθικέςαρετέςδενείναιέμφυτηστουςανθρώπους,

δενγεννιούνταιεντόςμαςούτεσύμφωναμετηφύσηούτεαντίθετασε

αυτή, αλλά εμείς έχουμε την ικανότητα να δεχόμαστε εκ του

περιβάλλοντοςαυτέςτιςαρετέςκαινατελειοποιούμαστεωςπροςτις

αρχέςτουςμετονεθισμό(ΗθικάΝικομάχεια,Β,1103a23-25).Επιθυμία

κάθενομοθέτηείναιναδιαμορφώνεικαλούςτουςπολίτεςμετονεθισμό.

Έτσι,όσοιδενεπιτύχουνμιατέτοιαστόχευση,αποτυγχάνουνωςπολίτες.

Καιεδώακριβώςέγκειταιηδιαφοράτουκαλούπολιτεύματοςαπότοκακό

πολίτευμα:«… καὶδιαφέρειτούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης»

(Ηθικά Νικομάχεια 1103b 5-6).Επειδή οι συνήθειες του ανθρώπου

23M.LGill,AristotleonSubstance.TheParadoxofUnity,Princeton,NewJersey1989,σσ.76-78.
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προέρχονταιαπόαντίστοιχεςενέργειες,πρέπειναπροσδίδουμεσεαυτές

τιςενέργειεςένανσυγκεκριμένοχαρακτήρα.

ΧρειάζεταιναεπισημανθείπωςγιατονΑριστοτέληηαπόκτησητων

σωστώνσυνηθειώνέχεικεφαλαιώδησημασίαναγίνεταιαπότηνεανική

ηλικία(ΗθικάΝικομάχεια,Β,1103b21-25).Συνεπώς,κατάτονΑριστοτέλη,

υπάρχειάμεσησυνάρτησηηθικήςκαιπολιτικής,όπωςήδηπροαναφέραμε.

Γι’αυτόακριβώς,χρέοςτηςπολιτείαςείναιοεθισμόςτωνπολιτώνστην

ηθικήαρετή,φυσικάέπειτααπόσυνεργασίαμετιςδιανοητικέςαρετές.

Επομένως,ακρογωνιαίοςλίθοςστο οικοδόμημα τηςαρίστηςπολιτείας

αποτελεί η καλλιέργεια των αρετών, καθώς σ’αυτή βασίζεται

ολοκληρωτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ευκταίου κράτους.Οι

ηθικέςαρετές,όπωςηανδρεία,ησωφροσύνη,ηδικαιοσύνηκαιηφρόνηση,

είναι θεμελιώδειςαρετέςγιατηνκοινωνικήδιάρθρωσηκαιτηθεσμική

οργάνωσητηςπολιτείας24.

Μέσω τωνδιαδικασιώντηςαγωγήςμπορείνασυγκροτηθείεκείνος

ο πολίτηςπου μεσυνειδητό τρόπο θα κατακτήσειτιςηθικέςαρετές,

στοχεύοντας στηνπολιτική ποιότητα της κοινωνίας,με συνέπεια την

ολοκλήρωσή της.Προς αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών από τους

πολίτεςπουπαρασύρονταισεενέργειεςμηηθικέςκαιαπολαύσειςχυδαίες,

είναιαπαραίτητοιοιθεσμοίεκείνοιοιοποίοιθαελέγχουνκαιθαοδηγούν

προςτηνπραγμάτωσητηςηθικής,μεαρμόδιουςγιατονενλόγω στόχο

τουςνομοθέτες,οιοποίοιμετουςνόμουςθαασκούνπαιδαγωγικόέργο

στηνκοινωνία.Ονομοθέτηςείναιτοπολιτικόεκείνοπρόσωποστοοποίοη

πολιτείαέχειαναθέσειτηδιαμόρφωσητουεκπαιδευτικούσυστήματος,

ώστεοιμέλλοντεςπολίτεςνααποκτήσουντιςαρετέςεκείνεςπουθατους

οδηγήσουνστηνευδαιμονία.Ηπαιδείαείναιοθεσμόςεκείνοςπουσυνδέει

τηνηθικήμετηνπολιτική25.Η πολιτικήεξουσία,ότανσυγκροτείταιαπό

τέτοια άτομα,θεμελιώνειτηντέλειαδημοκρατία,τηνιδεατήπολιτειακή

μορφή,σύμφωναμετηνοποίαπρόκειταιγιατησυγκρότησημιαςπολιτικής

κοινωνίαςελευθέρωςβουλομένωνανθρώπων,όπουαίρεταιηαντίφαση

αυτονομίαςετερονομίαςγιατίηαυτόνομηβούλησητωνατόμωνσυμπίπτει

24 Ι.Γ.Καλογεράκος,Παιδεία καιπολιτική αριστεία.Ο δρόμος προς τηναρετή στο
αριστοτελικόιδανικόκράτος,2ηέκδ.,Gutenberg,Αθήνα2016,σσ.70-73.
25C.Τerezis,‘EducationasaMeanofPoliticsandEthicsMeetinginAristotle.PHILOTHEΟS,
InternationalJournalforPhilosophyandTheology,5(2005),σσ.197-202.
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μετηβούλησητηςπολιτικήςεξουσίας26.

Γιανααποκτήσουνοινέοιτηναρετήπρέπειναανατραφούνμετους

σωστούςνόμουςπουθατουςκαθοδηγήσουνστημετριοπαθήζωήκαιστην

ακλόνητηκαρτερία.Ονόμοςτηςπολιτικήςκοινότηταςενέχειτοστοιχείο

τουκαταναγκασμούγιαναεξασφαλίζειαπόταμέλητηςτηναπαραίτητη

πειθαρχία.Μόνοονόμοςτηςπόληςέχειαυτήτηδύναμηκαταναγκασμού

καιηάσκησητηςεξουσίαςτουνόμουείναιπερισσότεροανεκτήαπόόλους.

Ηανάγκηγιανομοθέτεςπροκύπτειαπότηνανάγκηγιατηδιδασκαλίακαι

τηνεξοικείωσημετηναρετήστοπλαίσιοτηςπόλης-κράτους.Ητέχνητης

νομοθεσίαςείναιηγενικήγνώση,ηγνώσητουκαθ’όλου.Οιπολιτικοί

άνδρες,παρ’όλο που διαθέτουν μια μεγάλη εμπειρία στα πολιτικά

πράγματα,δενείναισεθέσηναδιδάξουντηνπολιτικήτέχνη27.

Λαμβάνονταςυπόψηλοιπόν,τοχαρακτήρατωνδιανοητικώνκαι

τωνηθικώναρετώνγίνεταιφανερόότιηκύριαευθύνηγιατημετάδοση

τωνδιανοητικώναρετώνβαραίνειτοδάσκαλοκαιτηδιδασκαλίατουγιατί

τόσοηαπόκτησηόσοκαιηαύξησητουςεξαρτώνταισεμέγιστοβαθμόαπό

τηνέκτασητουχρόνουπουαπαιτείταικαιαπότηνπείραπουαποκτάτο

άτομομετηνπάροδοτουχρόνου.Οδάσκαλοςλοιπόν,βοηθάειτονέοκαι

τουσυμπαραστέκεται,ώστεναγίνειφορέαςτηςγνώσης,τηςσοφίας,της

σύνεσηςκαιτηςφρόνησης.

26Ι. Γ. Καλογεράκος, «ΥπερβολήκαιυπεροχήστηνηθικήφιλοσοφίατουΑριστοτέλη»,
Φιλοσοφία,27-28(1997-1998),σσ.28-29.
27P.L.Phillips Simpson,A PhilosophicalCommentaryon the Politics ofAristotle,The
UniversityofNorthCarolinaPress.σσ.10-20.
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2.2.Σχέσηηθικήςκαιπολιτικής

ΗπολιτικήφιλοσοφίατουΑριστοτέληδενθεωρείταιανεξάρτητη

απότηνηθικήφιλοσοφίατουκαιαυτόγίνεταιαντιληπτόαπότηθεωρία

τουγιατηνπολιτικήτελεολογία,τηνανθρώπινηφύσηκαιτηνκοινωνική

οντολογία που εφαρμόζειστα πολιτικά και ηθικά έργα του28.Μια

αξιολογική απόφανση για το περιεχόμενο της παιδείας είναι η

ωφελιμιστικήαξίατωνγνώσεωνπουκατέχεταικαιπροκύπτειαπότην

εφαρμογήτουςκαικυρίωςμιααυταξίαπουπαραπέμπειστηνεπιστημονική

τεκμηρίωσήτους.Κυρίαρχαόμωςοιγνώσειςπρέπεινασυνυφαίνονταιμε

την κατάκτηση αξιών και την ανάπτυξη μιας ηθικής στάσης ως

πρωτεύουσαςσυμπεριφοράςτουατόμου.Ωςεκτούτου,ηανάπτυξηαξιών

καιηδιαμόρφωσηενόςηθικούπλαισίου,μέσαστοοποίοθαλειτουργούνοι

γνώσεις,είναιαναγκαία.Θα μπορούσε να υποστηριχθείότιη ηθική,

περιλαμβάνειτοπεριεχόμενοτηςίδιας,τηςηθικότηταςαλλάκυρίαρχα,το

περιεχόμενοτωναξιώνμεέμφασηστηνηθικήμόρφωσηκαιεκπαίδευση29.

ΗηθικήγιατονΑριστοτέληαποτελείβασικόκομμάτιτηςπολιτικής

καιγι’αυτόδεναναφέρεταιποτέστηνηθικήωςχωριστήεπιστήμηαλλά

μόνοωςσπουδήτουανθρώπινουχαρακτήρα.Οανθρωποκεντρικόςαυτός

χαρακτήραςτηςαριστοτελικήςηθικής,καιειδικότεραηεπίγνωσητης

συνύπαρξηςτουλογικούκαιμηλογικούμέρουςτηςανθρώπινηςφύσης

όπως καιτης κοινωνικής φύσης του ανθρώπου από τη μια καιτο

τελεολογικόστοιχείοτηςαριστοτελικήςσκέψης,απότηνάλλη,κατά το

οποίο ο άνθρωπος πρέπει για να φτάσει στην τελείωση του να

πραγματώσειτηναρετή, οδηγούνστηστενήσχέσητηςηθικήςμετην

πολιτική.ΑντικείμενοτηςΗθικήςείναιημελέτητόσοτηςανθρώπινης

συμπεριφοράςμεμονωμέναόσοκαιωςμέλοςτουκοινωνικούσυνόλουστο

οποίοανήκεικαιαναπτύσσειτηδράσητου.Επιπρόσθετα,αντικείμενοτης

Πολιτικήςείναιναενθαρρύνειτηνηθικότητατουανθρώπουαλλάκαινα

εξαναγκάζειμετονόμοτουςφαύλουςσεηθικήβελτίωση.«…Τὸγὰρτῆς

πολιτικῆςτέλοςἄριστονἐτίθεμεν,αὕτηδὲπλείστηνἐπιμέλειανποιεῖται

28 Ε.Λεοντσίνη,«Η έννοια του κοινού συμφέροντος στην αριστοτελική πολιτική
φιλοσοφία»,στο Αριστοτέλης:Παιδεία,Πολιτισμός,Πολιτική,Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών,Θεσσαλονίκη2018,σ.107.
29 Γ.Καρυφύλλης,Γνωσιολογικά καιηθικά ζητήματα στη φιλοσοφία της παιδείας,
Θεσσαλονίκη,Βάνιας,Θεσσαλονίκη1999,σ.50.
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καὶποιούςτινάςκαὶἀγαθούςτοὺςπολίταςποιῆσαικαὶπρακτικοὺςτῶν

καλῶν…»(Ηθ.Νικ.,1099b29-32).

Σύμφωνα,μετονΑριστοτέλη,σκοπόςτηςπολιτείαςείναιηηθική

βελτίωση τωνπολιτώνώστε να επιτευχθείτο «εὖ ζῆν» καιτο «εὖ

πράττειν».ΜίαλεπτομερήεικόνααυτούτουκράτουςδίνειοΑριστοτέλης

στοΖ́ καιΉ βιβλίοτωνΠολιτικώνόπουπροτείνονταισυγκεκριμέναμέτρα

γιατηναγωγήτωνπολιτών.Αναλυτικότερα,τονίζεταιηαναγκαιότητατης

δημόσιας εκπαίδευσης καιπροβάλλεταιο ειρηνικός χαρακτήρας του

ιδανικού κράτους. Επιπρόσθετα, η ηθική αποστολή του κράτους

προβάλλεταιαπότοφιλόσοφοστοΊβιβλίοτωνΗθικώνΝικομαχείωνόπου

δίνεταιέμφαση στη σημασία τωννόμωνγια τηνηθική βελτίωση του

ανθρώπου30.

Ηορθήάσκησητηςτέχνηςτουἄρχειναπότοκράτοςκαιησύνδεσή

τηςμετοκοινόσυμφέροντωνπολιτών,ανεξάρτητααπότοπολίτευματης

πόλης,αποτελείβασικόθέματηςαριστοτελικήςφιλοσοφίας31:οὐγὰρτοῦ

παρόντοςσυμφέροντος ἡ πολιτικὴ ἐφίεται,ἀλλ̓ εἰςἅπαντα τὸνβίον»

(Ηθ.Νικ.,VIII.9.1160.a21).

Ηπόλιςέχειένασκοπό,ένατέλοςδηλαδή,πουείναιτοανθρώπινο

αγαθό,ηαγαθήζωή,ηευδαιμονίακαιόλοισυνεργάζονταιγιααυτότοκοινό

αγαθό.Με λίγα λόγια θα μπορούσε να επισημανθεί ότι,καθώς ο

Αριστοτέληςθεωρούσεβασικήπροϋπόθεσητηςευδαιμονίαςτηςπόλης

τηνηθικήβελτίωσητουκάθεατόμουξεχωριστά,ηηθικήείναιάρρηκτα

συνδεδεμένη με την πολιτική,όπου το κράτος με τους νόμους έχει

αναλάβειτονπαιδευτικόαυτόρόλοτηςηθικήςβελτίωσης32.

30Δ.Κούτρας,ΗΠρακτικήφιλοσοφίατουΑριστοτέλους,τομ.Α,Ηθική,Αθήνα2002,σσ.7-
8.
31 Ε.Λεοντσίνη,«Η έννοια του κοινού συμφέροντος στην αριστοτελική πολιτική
φιλοσοφία»,ό.π.,σσ.36-43.
32E.Leontsini,TheAppropriationofAristotleintheLiberal-CommunitarianDebate,Richard

Stalley(προλ.),SaripolosLibrary,Athens2007,σσ.55-59.
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2.3.Παιδείακαιπολιτεύματα

Η παιδεία αποτελεί το θεμέλιο του πολιτεύματος καθώς

δημιουργείκαιαναπαράγειτέτοιους πολίτες,ώστε να στηριχθούν οι

αντίστοιχες πολιτειακές εκδοχές.Καιδεν υπάρχειαμφιβολία ότιτο

πετυχημένο σύστημα εκπαίδευσης είναι εκείνο που καταφέρνει να

διαμορφώνειτους νέους σύμφωνα με τις αρχές που θα κληθούν να

υπηρετήσουνωςενήλικοικαιπουβέβαιαθαταυτιστούνμετηναρετή:

«Επιπλέονόπωςσεόλεςτιςικανότητεςκαιτιςδεξιότητεςυπάρχουν

τρόποιναπροπαιδεύεταικαιναασκείταικανείςεκτωνπροτέρωνστις

αντίστοιχεςεργασίες,γίνεταιφανερό συνεπώςότιανάλογα πρέπεινα

ισχύουνκαιγιατιςπράξειςτηςαρετής»(Πολιτικά,1337a18-21).

Κάθεπολίτευμαχρειάζεταιναδιαμορφώσειτονπολίτησύμφωναμε

τιςανάγκεςτου,διαφορετικάθαφθαρεί.Ανδεχτούμεότιοπολίτηςστη

δημοκρατίαπρέπειναέχειδικαίωμαλόγουκαιψήφου,δηλαδήκριτική

σκέψηκαιδιάθεσηγιαέλεγχοτηςεξουσίαςαπαιτώνταςσυμμετοχήκαι

διαφάνεια,ώστεναπάρειτιςσωστέςαποφάσεις,οπολίτηςτηςολιγαρχίας

πρέπειναγνωρίζειναείναιυποτακτικός,ναμηναμφισβητείτιςβουλές

τηςεξουσίαςκαινααποδέχεται,ωςκάτιφυσικό,τοναποκλεισμότουαπό

τιςδιαδικασίεςτωνπολιτειακώναποφάσεων.Οιεκδιαμέτρουαντίθετες

εκδοχέςτουπολίτηκαθρεφτίζουντιςδιαφορέςτωνπολιτευμάτωνπου

οφείλουναπ’τηναρχήναπροστατέψουντηλειτουργίατους.

Έναςπολίτηςολιγαρχικούτύπουείναιόχιμόνοάχρηστοςαλλάκαι

βλαπτικός σε μια υγιή δημοκρατία.Όσο για το δημοκρατικό πολίτη,

κρίνεταιμάλλονεπικίνδυνοςσεμιαολιγαρχία33:«Πράγματιεπιβάλλεταιοι

νέοιναεκπαιδεύονταισύμφωναμετοπολίτευμα,διότιηνοοτροπίαπου

καλλιεργείκάθεπολίτευμααποτελείσυνήθωςπαράγοντακαιδιατήρησής

του αλλά και αρχικής εγκαθίδρυσής του,όπως για παράδειγμα η

δημοκρατική νοοτροπία εγκαθιστά το δημοκρατικό πολίτευμα καιη

ολιγαρχικήτηνολιγαρχία»(Πολιτικά,1337a14-17).

ΟΑριστοτέληςδείχνειγιαμιαακόμηφοράτηδυσαρέσκειάτουγια

την αθηναϊκή πραγματικότητα,αφού σε τελική ανάλυση κάθε γονιός

33Λ.Μπαρτζελιώτης,Πόλιςκαιπολιτικήεπιστήμη,Τυπωθήτω -Γ.Δαρδανός,Αθήνα1997,

σσ.67-70.
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μάθαινεστοπαιδίτουαυτάπουοίδιοςέκρινεαξιόλογααπευθυνόμενοςσε

ιδιωτικούςδασκάλους.Η κοινή εκπαίδευση περιοριζότανεστιςμικρές

ηλικίεςκαιείχεωςβασικόκορμότηνανάγνωση,τηγραφή,τημουσική,τη

γυμναστική καιτη ζωγραφική:«Τέσσερα περίπουμαθήματα αποτελούν

συνήθωςτοπρόγραμμασπουδών:οιστοιχειώδειςγνώσεις,ηγυμναστική,η

μουσικήκαιτέταρτοηιχνογραφία/ζωγραφικήπουδιδάσκουνμερικοί.Οι

στοιχειώδεις γνώσεις» (εννοείται ανάγνωση – γραφή – πρακτική

αριθμητική)«διδάσκονται,επειδήείναιχρήσιμεςκαιεξυπηρετούνπολλές

ανάγκεςτηςζωής,καιηγυμναστική,επειδήοδηγείσεανδρεία»(Πολιτικά,

1337b23-27).
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2.4.Ηπαιδείακαιηπολιτικήκαιδιακρίσειςανάμεσασταδύοφύλα

Ηπόληαποτελείταιαπόάντρεςκαιγυναίκεςκαιπρέπειναπρονοεί

γιατοσύνολοτουπληθυσμούτηςεάνθέλειναευδαιμονήσει«ἀναγκαῖον

πρὸςτὴνπολιτείανβλέπονταςπαιδεύεινκαὶτοὺςπαῖδαςκαὶτὰςγυναῖκας,

εἴπερτιδιαφέρειπρὸςτὸτὴνπόλινεἶναισπουδαίανκαὶτοὺςπαῖδαςεἶναι

σπουδαίους καὶτὰς γυναῖκας σπουδαίας».O Kullmann,μελετητής της

πολιτικής σκέψης του Αριστοτέλη,εντοπίζειτην ανάγκη να υπάρξει

παιδείατωνγυναικώνγιατηνπρόοδοτηςπόληςαφούαυτέςαποτελούν

τουςμισούςελεύθερουςπολίτες34.

ΟΑριστοτέληςφαίνεταιπιοαδιάλλακτοςσχετικάμετηνκοινωνική

κινητικότητα.Συγκεκριμέναόσοναφοράντηναδυναμίατηςγυναίκαςνα

κυβερνήσεικαιαποκτήσειπλήρηπαιδείατηναποδίδεισεφυσικάαίτια.Πιο

αναλυτικά,η αδυναμία της οφείλεται στο ἄκυρον βουλευτικόν»της,

σύμφωναμετοοποίο,όπωςεπιχειρηματολογεί,«ὁμὲνγὰρδοῦλοςὅλως

οὐκἔχειτὸβουλευτικόν,τὸδὲθῆλυἔχειμέν,ἀλλ’ἄκυρον,ὁδὲπαῖςἔχει

μέν,ἀλλ’ἀτελές»(Πολιτικά,Α,13,1260a 12-14).Αυτό σημαίνειότιη

γυναίκαβρίσκειταμέσαγιατηνεπιτέλεσηενόςσκοπούαλλάδενμπορεί

νατονπραγματοποιήσει,διότιτοσυναίσθημαυπερισχύειτηςλογικής.Η

γυναίκεςμπορούννασκέπτονται,αλλάδενελέγχουνταπάθητουςκαιδεν

επιτυγχάνουντηνπρακτικήσοφίακαιτιςηθικέςαρετές,όπωςοιάντρες.

Έτσιηγυναίκαμπορείναλαμβάνειτηνστοιχειώδηεκπαίδευση,αλλάδεν

μπορείνα συνεχίσειστην ανώτερη εκπαίδευση.Αντίθετα οιάντρες

διαθέτουν τις βουλευτικές ικανότητες καιμε την πρέπουσα παιδεία

οδηγούνταιστηναρετή.Γίνεταισαφέςότιηενασχόλησητηςγυναίκαςμε

τα κοινά είναιανέφικτη «ἀναγκαῖον πρὸς τὴν πολιτείαν βλέποντας

παιδεύεινκαὶτοὺςπαῖδαςκαὶτὰςγυναῖκας,εἴπερτιδιαφέρειπρὸςτὸτὴν

πόλινεἶναισπουδαίανκαὶτοὺςπαῖδαςεἶναισπουδαίουςκαὶτὰςγυναῖκας

σπουδαίας»(Πολιτικά,A,13,1260b15-18).

34W.Kullmann,ΗπολιτικήσκέψητουΑριστοτέλη,μτφρ.Α.Ρεγκάκος,Μ.Ι.Ε.Τ.,Αθήνα2003,

σ.88.
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Κεφάλαιο3:Ηπολιτικήσημασίατηςπαιδείας

ΟΑριστοτέληςέχειαναπτύξειτιςαπόψειςτουπερίπαιδείαςστα

ηθικάκείμενάτουαλλάκυρίωςσταΠολιτικάκαιέχειπροσδώσειστο

περιεχόμενότουςευρύτατεςδιαστάσεις,οιοποίεςυπερβαίνουνκατάπολύ

τις μονοσήμαντες αλλά καιτις αόριστα γενικευμένες θεωρήσεις.Στα

κεφάλαιαΗκαιΘτωνΠολιτικών,οφιλόσοφοςπραγματεύεταιτηφύσητων

κανονισμώνεκείνωνπουπροσιδιάζειναδιέπουντηνπαιδεία.Ανωστόσο

το κεφαλαιώδες ερώτημα αναφέρεταιστην ιδιαίτερη στόχευση της

παιδείας,δηλαδή στηνανάπτυξη της σκέψης ή στηνδιαμόρφωση του

ήθους,τότευπάρχεισύγχυση καιστηνανεύρεση του καταλληλότερου

εκπαιδευτικούσυστήματος.Ησύγχυσηοφείλεταιστοότιδενείναιάνετηη

επιλογή της μιας ή της άλλης εκδοχής,ενώ η σύνθεσή τους δενθα

αποτελούσελογικόήπρακτικόατόπημα35.

ΜετηνπολιτικήφιλοσοφίατουοΑριστοτέληςσυμπλήρωσετην

ηθικήτου,κυρίωςστηνκοινωνικήτηςδιάσταση.Όρισετηνπολιτικήως

τέχνητουοργανωμένουομαδικούβίουτωνανθρώπωνκαιείναιαυτόςπου

χαρακτήρισετονάνθρωπο«φύσειπολιτικόνζώον».Κατάαυτόντοντρόπο,

δίδαξεότιοάνθρωποςμέσασεμιαπολιτικήκοινωνίαμπορείναεπιτύχει

τηνηθικήτελείωσήτουκαιότιοισκοποίτουατόμουκαιτουσυνόλου

ταυτίζονταιστην οργανωμένη κοινωνία καιπραγματώνονταιμε τον

καλύτεροδυνατότρόπομέσασ’αυτή.Διαχωρίζονταςφυσικά,τοκράτος

από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ανθρώπων,το προσδιόρισε ως σύνθετο

σχήμαμεσυστατικάστοιχείατουςπολίτες,πουείναιισότιμαμέλητου,που

δικαιούνται να μετέχουν στη διακυβέρνηση και στην απονομή της

δικαιοσύνης.Παρατήρησεότιεφόσοντοκράτοςδημιουργήθηκεαπότην

ανάγκηναδιασφαλιστούνοικατάλληλεςπροϋποθέσειςκαισυνθήκεςγια

τηνπραγμάτωσητουσκοπούτηςζωήςτωνατόμων,αυτόςοσκοπόςδεν

μπορείναπραγματωθείπαράμόνοπάνω σεκάποιαηθικήβάση,γιατίκαιη

ίδιαηαξίατουανθρώπουωςμέλουςτηςκοινότηταςστηρίζεταιγενικά

στηνηθικότητακαιειδικάστοδίκαιο.

ΑπότηναρχήαυτήςείδεοΑριστοτέληςναπροκύπτειτοκύριο

35Σ.Γαλάνη,ΟιπροτάσειςπερίπαιδείαςτουΑριστοτέληωςαντίδοτοστιςκοινωνικέςκαι

πολιτικέςεκτροπές(παθογένειες)τηςσύγχρονηςεποχής,2012,σσ.90-92.
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γνώρισμα του κράτους,η «αυτάρκεια»,η δυνατότητά του δηλαδή να

δημιουργείμεδικέςτουδυνάμειςτουςόρουςζωήςγιατουςπολίτεςτου.

Στηναυτάρκειατουκράτουςπεριέλαβεστοιχείαυλικάκαιπνευματικά,

δηλαδήαπότημιαταμέσαδιατροφής,τα«επιτηδεύματα»,ταόπλακαιτα

χρήματακαιαπότηνάλλητουςθεσμούς,τιςαρχέςκαιταόργανάτους,τη

δημόσιαλατρείακαικάθεπολιτιστικόστοιχείοπουβρίσκειγενικότερη

αποδοχήκαιευνοείτουςσκοπούςτουσυνόλου36.

ΤοπολίτευμαοΑριστοτέληςτοπροσδιόρισεωςκαταστατικόχάρτη

του κράτους αναφορικά με τους βασικούς παράγοντές του καιτις

αρμοδιότητέςτους.Τογεγονόςότιτοπολίτευμαπαρουσιάζειποικίλες

μορφέςμέσαστηνιστορίατηςανθρώπινηςκοινωνίαςτοαπέδωσεστον

τρόπο που μοιράζεταιη δύναμη ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία του

κράτους καικυρίως στη διαφορά που υπάρχειανάμεσα στους λίγους

συνήθωςπλουσίουςκαιτουςπολλούςφτωχούςπολίτες.Διαπίστωσεότι

τοπολίτευμαμπορείναπαρουσιάζεταισετρειςκύριεςμορφέςκαιτρεις

εκτροπέςαπόαυτές.Οιτρειςκύριεςμορφέςτουπολιτεύματοςείναιη

βασιλεία,ηαριστοκρατίακαιηδημοκρατίαμεαντίστοιχεςεκτροπέςαπό

αυτέςτηντυραννίδα,τηνολιγαρχίακαιτηνοχλοκρατία.Πάνω σ’αυτόο

Αριστοτέληςεξήγησεότιστηβασιλείακαιτηντυραννίδαηεξουσίαείναι

σταχέριαενός,στηναριστοκρατίακαιτηνολιγαρχίασταχέριαλίγωνκαι

στηδημοκρατίακαιτηνοχλοκρατίασταχέριατωνπολλών.Τελικάόμως,

όπωςκαιοΠλάτων,πριναπόαυτόν,τείνειναπιστέψειότιτοπολίτευμα,

όπωςδείχνουνταίδιαταπράγματα,μπορείναπαρουσιάζεταιμόνοσεδύο

μορφές,στηνπρώτηαπόαυτέςτομέτροτοδίνειτοκοινόκαλόκαιστη

δεύτερητοσυμφέροντουάρχοντα37.

Γενικά,σπουδαίουλικόπολιτικούστοχασμούαποτελείηαναφορά

τουΑριστοτέληστααίτιατηςφθοράςαλλάκαιτουςτρόπουςδιατήρησης

τωνπολιτευμάτων,καθώςκαιηαντίληψητουφιλοσόφουότιηκύρια

προϋπόθεσηγιατηδιατήρησηενόςπολιτεύματοςείναιηαληθινήγνώση

των αιτιών της φθοράς του.Τα πολιτεύματα κατά τον Αριστοτέλη

φθείρονταιόταναποκλίνουναπότοντελικότουςσκοπό,οοποίοςείναιη

ευδαιμονίατηςπόλης.Η ευδαιμονίατουσυνόλουτηςπόληςδύναταινα

36Β.Μπραχάλα,Αριστοτέλης,ηΖωή&τοΈργοτου(2005-2006),Διαθέσιμοστονδικτυακό

τόπο:http://www.metafysiko.gr/?p=1329,σσ.69-70.
37Β.Μπραχάλα,αυτόθι.
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επιτευχθείμόνοόταντοπολίτευμαστοχεύεισταθεράπροςτοόφελοςτου

κοινούσυμφέροντος,όχιμόνογιατο«κύριον»τηςπόληςαλλάκαιγιατους

υπόλοιπουςπολίτες:Η άποψηπωςτοπλήθοςπρέπειναέχεικυρίαρχη

εξουσίαπαράοιάριστοικαιοιλίγοι,θαφαινόταναποδεκτήμεαρκετή

δόσηαλήθειαςίσωςαλλάκαιμεκάποιεςενστάσεις.Γιατίοιπολλοί,ανκαι

ξεχωριστάοκαθέναςτουςδενείναισπουδαίοςάντρας,ενδέχεται,όταν

συγκεντρωθούν,ναείναικαλύτεροιαπότονάριστο,όχιβέβαιαοκαθένας

χωριστάαλλάωςσύνολο,όπωςακριβώςσυμβαίνειναείναιανώτερατα

δείπναπουγίνονταιμετησυνεισφοράόλωνόσοισυμμετέχουν,απόεκείνα

πουγίνονταιμεέξοδαενόςμόνοανθρώπου.Καθώςείναιπολλοί,οκαθένας

διαθέτεικάποιαλίγηαρετήκαιφρόνηση,καιέτσιενωμένοιοιπολλοί

παρουσιάζονταισανέναςάνθρωποςμεπολλάπόδια,μεπολλάχέριακαι

πολλέςαισθήσειςκαιεπομένωςμεανάλογοήθοςκαιδιάνοια.Γι’αυτόκαι

συνάγουνασφαλέστερασυμπεράσματαοιπολλοίγιαταμουσικάκαιτα

ποιητικά έργα.Γιατίοιάνθρωποιστη διαφορετικότητά τους κρίνουν

διαφορετικόμέροςτουέργου,στοσύνολότουςόμωςκρίνουντοσύνολο

τουέργου.(Πολιτικά,Γ,10,1280b40-1281b10).

Μιααπότιςβασικέςαρχέςδιατήρησηςτωνπολιτευμάτωνείναιη

παροχή της κατάλληλης παιδείας για το κατάλληλο πολίτευμα.Ο

Αριστοτέλης,σκεπτόμενοςρεαλιστικά,αντιλαμβάνεταιπωςηδιατήρηση

ενόςπολιτεύματοςσχετίζεταιάμεσαμετηνπαιδείαπουπροσλαμβάνειο

πολίτηςκάθεκοινωνίας.Γιαναδιατηρηθείέναδημοκρατικόπολίτευμα,

είναισημαντικό η παιδεία που παρέχεταιστους πολίτες του να είναι

δημοκρατική,όπως βέβαιακαιοτρόποςζωήςσυνολικά.Τοίδιοισχύει

κατάτονΑριστοτέληκαιγιαοποιοδήποτεάλλοπολίτευμα38.

Η περιγραφή των πολιτευμάτων στο Θ’βιβλίο των Ηθικών

Νικομαχείωνέδειξε,ανκαιμεόχιιδιαίτερησαφήνεια,όπωςείδαμε,ότιοι

φιλικοίόπωςκαιοιδικαιικοίδεσμοίανάμεσαστουςπολίτεςμιαςπόλης

ποικίλλουνανάλογαμετοποιαείναιηκυρίαρχηαρχήκαισετιαποσκοπεί.

Γι’αυτό καιο Αριστοτέλης επανέρχεταιστο Ιβιβλίο θέλοντας να

προσδιορίσειμε ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια το περιεχόμενο που θα

μπορούσε να έχειη πολιτική φιλία.Μάλιστα,ο όροςπου θεωρείότι

ανταποκρίνεταικαλύτερα στην φύση της είναιη ομόνοια.Αντίθετα

38Α.Μπαγιόνας,ΕλευθερίακαιδουλείαστονΑριστοτέλη,Ζήτρος,Θεσσαλονίκη2003,σσ.
47-49.
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πρόκειταιγια συμφωνία μεταξύ τωνπολιτώνή καιμεταξύ πολιτικών

παρατάξεωνσχετικάμεθέματαπουαναφέρονταιστοδημόσιοσυμφέρον,η

οποίακαισυνοδεύεταιαπότηνλήψηκοινώναποφάσεωνκαιεκτέλεση

αυτών(Ηθ.Νικ.Ι,1167).Μιαπόληομονοείότανοιπολίτεςσυμφωνούνγια

τοτιείναιευεργετικόναγίνει,ορθολογικάεπιλέγουνταίδιαπράγματακαι

εκπληρώνουνκοινάσχέδια39.

Ηζωήτωνπολιτώνσεέναιδανικόκράτος,κατάτονΑριστοτέλη,

δενμπορείναεκδηλώνεταιπαράμόνονμετηνάσκησητηςαρετήςγιατο

καλότουσυνόλουκαιμετηνπροσφοράπολλώνευκαιριώνγιατηχαρά

τουωραίου.Τέτοιοκράτοςόμως,τόνισεοίδιος,δενμπορείναυπάρξει

χωρίςτηναγωγήτωνπολιτών,πουείναιμετάτοπολίτευματοδεύτερο

απότααναγκαίαμέσαγιατηνπραγμάτωσητωνσκοπώντουκράτους.Έτσι

οΑριστοτέληςέκανεφανερήτηνανάγκηναμορφώνονταιταπαιδιάως

μελλοντικοίπολίτες,σύμφωναμεένασύστημααγωγήςοργανωμένοκαι

εποπτευόμενοαπότοκράτος,κυρίωςόμωςενιαίο,όπωςενιαίοςπίστεψε

πωςείναικαιοσκοπόςτουκράτους.

Αναφορικάμετοθέματηςαγωγήςπαρατήρησεακόμηότιδενείναι

αρκετόναπροσφέρειηδιδασκαλίαστουςμελλοντικούςπολίτεςχρήσιμες

γνώσειςαλλά πρέπεικαινα τουςεθίζειστη χαρά τουκαλούκαιτου

ωραίου,δηλαδήνατουςπροετοιμάζειώστενακάνουνπράξειςαρετής.Σ’

αυτήτηναποστολήτηςαγωγήςπίστευεότιείναιανάγκηναεντοπίζεταιτο

μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κράτους καιακολουθώντας το κλασικό

ιδανικότηςεποχήςτουγιαπνεύμαγεμάτουγεία,έδινε,όπωςκαιοΠλάτων

πριναπόαυτόν,μεγάλησημασίαστηνισόρροπηανάπτυξητης«γυμναστικής

αγωγής»καιτης«μουσικήςαγωγής»40.

Συνεπώς,μελετώντας τα Πολιτικά του Αριστοτέλη συναντάμε,

ανάμεσασεπολλάάλλα,τηνεκτίμησηότιηεκπαίδευσηαποτελείέναν

δυναμικόκοινωνικόθεσμόκαιότιείναιδυνατόνναεπηρεάσειδραστικά

τηνπολιτικήεξέλιξη.Ήδηεισαγωγικάχρειάζεταιναεπισημανθείότιο

Σταγειρίτης δεν αντιμετωπίζειτην εκπαίδευση -καιγενικότερα την

παιδεία - μεμονωμένα και σε αυστηρά περιορισμέναεπιστημολογικά

39 Ε.Λεοντσίνη,«Αριστοτελική πολιτική φιλία καιφιλελεύθερη κοινότητα»,στο Κ.
Βουδούρης&Δ.Γεωργοβασίλης,Δ.(επιμ.),Ηελληνικήφιλοσοφίακαιταπροβλήματατης
εποχήςμας,ό.π.,σσ.93-113.
40Β.Μπραχάλα,ό.π.,σ.76.
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πλαίσια.Τηςπροσδίδειέναευρύτεροπεριεχόμενοκαιτηνεξετάζειως

τμήμα τωναναζητήσεώντου για το «τέλος»του «όλου»,δηλαδή της

κοινωνίαςωςπολιτικούοργανισμού.Παράλληλα,ότιεπεξεργάζεταιτα

σχετικάερωτήματάτουόχιτόσουπότοπρίσμαενόςπαιδαγωγούαλλά

κυρίωςυπότιςαπαιτήσειςπουθέτειοφιλοσοφικόςλόγοςστηνπεριοχή

της πολιτικής ανάλυσης. Διατυπώνει βέβαια προτάσεις διδακτικής

μεθοδολογίας,αλλάτιςεντάσσεισ’ένανευρύτεροπολιτικόσχεδιασμό41.

41S.Everson,AristotleontheFoundationoftheState,στοAristotle:CriticalAssessments,vol.
IV,1999,σ.67.
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3.1.Τοιδανικόκράτος

Ηαριστοτελικήπολιτικήσκέψηδέχεταιτηνπόληωςολότηταπου

προκύπτειμέσααπότηκράσητωνμερών:Ὅτιμὲνοὖνἡπόλιςκαὶφύσεικαὶ

πρότερονἢἕκαστος,δῆλον·εἰγὰρμὴαὐτάρκηςἕκαστοςχωρισθείς,ὁμοίωςτοῖς

ἄλλοις μέρεσινἕξειπρὸς ταὸ ὅλον,ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖνἢ μηδὲν

δεόμενοςδι’αύτάρκειανοὐθὲνμέροςπόλεως,ὥστεἢθηρίονἢθεός.Φύσειμὲν

οὖνἡὁρμὴἐνπᾶσινἐπὶτὴντοιαύτηνκοινωνίαν·ὁδὲπρῶτοςσυστήσαςμεγίστων

ἀγαθῶναἴτιος.Ὥσπεργὰρκαὶτελεωθεὶςβέλτιστοντῶνζῴωνἄνθρωποςἐστιν,

οὕτω καὶχωρισθεὶςνόμουκαὶδίκηςχείριστονπάντων(Πολιτικά,Α,3,

1252a25-1253a31).Αυτήηπρόταξητηςολότηταςπροκύπτεικαθώςστην

τάξηπουεπικρατείστηφύσηηπόλη,δηλαδήτοόλονπροηγείταιτης

οικογένειαςκαιτουκάθεανθρώπουωςάτομο,δηλαδήτομέρος:Ἡ δ’ἐκ

πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις,ἢδη πᾶσης ἒχουσα πέρας τῆς

αὐταρκείαςὡςἔποςεἰπεῖν,γινομένημὲντοῦζῆνἓνεκεν,οὖσαδὲτοῦεὖζῆν.Διὸ

πᾶσαπόλιςφύσειἒστιν,εἴπερκαὶαἱπρῶταικοινωνίαι.Τέλοςγὰραὓτηἐκείνων,ἡ

δὲφύσιςτέλοςἐστὶν·οἷονγὰρἕκαστόνἐστιτῆςγενέσεωςτελεσθείσης,ταύτην

φαμὲντὴνφύσινεἶναιἑκάστου,ὥσπερἀνθρώπουἵππουκαὶοἰκίας.Ἔτιτὸοὗ

ἕνεκακαὶτὸτέλοςβέλτιστον·ἡδ’αύτάρκειακαὶτέλοςκαὶβέλτιστον(Πολιτικά,

Α,2,1252b27-1253a1).

Γιανακαταλήξεισ’αυτήτηνιδέαοΑριστοτέληςξεκινάαπότην

εμπειρικήπαρατήρησηότι«ανπάψειναυπάρχειτοσώμαωςσύνολο,δεθα

υπάρχειπιαούτεπόδιούτεχέρι».Γενικεύονταςαυτότοσυμπέρασμαο

Αριστοτέληςδιατυπώνειτηνάποψηότι«τοόλονπροηγείταιτουμέρους,

επιπλέονηπόληυπάρχειεκφύσεωςμετονόημαότιαυτήείναιτοόλον

προςτοοποίοτείνειτοάτομο».Ταυτόχρονα,ηαναγκαιότητατουνόμου

διαφαίνεταιαπότογεγονόςπωςηδικαιοσύνηείναισυστατικόστοιχείο

τηςπόληςγι’αυτόκαισταΗθικάΝικομάχεια1134a30επισημαίνειπωςη

δικαιοσύνη υπάρχειμόνο μεταξύ των ανθρώπων που οιμεταξύ τους

σχέσειςρυθμίζονταιαπότονόμο.

Το ιδεώδες του Αριστοτέλη είναιμία κοινωνίαστηνοποία κάθε

πολίτηςέχει τοεξαρχήςκαθορισμένοέργοτουκαιτοεπιτελείπιστά.

ΠροϋπόθεσηγιατοιδανικόκράτοςτουΑριστοτέληείναιναεκπληρώνουν

όλοιοιπολίτεςσεμεγάλοβαθμότηναπαίτησηγιααρετή.Όσοιπολίτες

είναιπολιτικά ενεργοί,μπορούνκαιελέγχουντονχρόνο τουςκαιδεν
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ασχολούνται με ταπεινές

εργασίες:δεῖ γαρ σχολῆς και προς την γένεσιν τῆς ἀρετῆς καί πρός τάς πρά

ξεις τας πολιτικάς(Πολιτικά,V.II9,1329a1).Ο στόχοςτουκράτουςδεν

συνίσταταιστονπλούτοαλλάστηναξιοπρεπήζωήγιατουςανθρώπους.Η

ευδαιμονία συνίσταταιστηνενεργοποίηση των έξοχων ιδιοτήτων των

επιμέρουςπολιτών.Τοιδανικόκράτοςχρειάζεταιναέχειμέτριομέγεθος,

ναέχειτόσουςκατοίκουςκαιτόσηέκταση,ώστεναμπορούννατραφούν

όλοιαπόταπροϊόντα,αλλάσυγχρόνωςναείναιτόσομικρό,ώστεναμπορεί

ναεπιθεωρείταιεύκολα.

ΈργοτηςπολιτικήςθεωρίαςτουΑριστοτέληείναινακαθορίσειτη

δεοντολογίατουιδανικούηγέτη,οοποίοςοφείλεινατοποθετείκαινα

οδηγείορθά τηνπολιτείαμέσαστοσύνολοτωνπολιτειών.Συγκεκριμένα,

για το σκοπό αυτό απαιτείορθή οργάνωση τηςεσωτερικήςζωήςτης

πολιτείας,προαγωγήτηςπολιτιστικήςτηςαποστολής,ορθήτοποθέτηση

μέσασ’αυτήνόλωντωνυποκειμένωντηςπράξηςκαιορθήπαιδεία.Κατά

συνέπεια,πρέπειοιεξουσιαστέςναείναιάξιοιγι’αυτάταέργα.Οηγέτης-

φιλόσοφοςπρέπειναέχεικοινωνικήσυνείδηση,υπερεθνικήκαιεθνική

καθώς και ηθική και κοινωνική συνείδηση για την οργάνωση της

εσωτερικήςζωής,αλλάκυρίωςοφείλουνναείναιπαιδαγωγοίδιαθέτοντας

τιςηθικέςαλλάκαιτιςυλικέςδυνάμεις.

Ο Αριστοτέληςπροσδιορίζειτηνανάγκηοικείωσηςτηςπολιτικής

αξιολογίαςκατ’άτομοόταναναφέρει:«σκοπόςμαςδενείναιναμάθουμετι

είναιαρετή,αλλάτοναγίνουμεενάρετοι»42.Ταξινομείτιςανάγκεςτου

κράτους με τον εξής τρόπο:

«τροφή, τέχναι, ὅπλα, χρημάτων τις εὐπορία, ἡ περί το θεῖον ἐπιμέλεια καὶ

κρίσις».Ως εκ τούτου το κράτος χρειάζεταιέξικοινωνικές τάξεις:

γεωργούς,τεχνίτες,στρατιώτες,πλούσιους ανθρώπους,ιερείς και

δικαστές.Απόαυτούςκατάλληλοιπολίτεςμεπολιτικάδικαιώματαείναι

μόνοόσοιδιαθέτουνπεριουσίακαιδενασχολούνταιμεταπεινέςεργασίες,

δηλαδήμόνοόσοιεκπληρώνουντοιδανικότηςκαλοκαγαθίας.

Μόνο ο ελεύθερος άνθρωπος είναιικανός να εκπληρώσειτις

αρετές της σοφίας, της γενναιότητας, της σωφροσύνης και της

42Μ.WeberM.(1919),Ηπολιτικήωςεπάγγελμα,μτφ.Μ.Κυπραίου1954,σσ.37-38.
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δικαιοσύνης.Ο στόχοςτωνπολιτικώναξιωματούχωνπρέπειναείναιη

εξασφάλισητηςελευθερίαςκαιτηςειρήνης.Ηδιακυβέρνησηελεύθερων

πολιτώνείναιπροτιμότερηαπότηδεσποτικήδιακυβέρνηση.Ονομοθέτης

οφείλεινα θεσπίσειτους νόμους για να εξασφαλίσειτην κατάλληλη

διαπαιδαγώγηση(«παίδευσιν»)τηςνεολαίας.Ηαγωγήτωννέωνείναιέργο

τηςκοινωνίας.Η εκπαίδευσηπουπαρέχειτοκράτοςοφείλειναείναι

ενιαία για όλους τους πολίτες και σύμφωνη με το πνεύμα του

πολιτεύματος:«τό παιδεύεσθαι πρός τάς πολιτείας»(Πολιτικά,1310a12

-18).Γιαναεξοικειωθούνοιπολίτεςμετοπολίτευμαμεεθισμόκαιαγωγή,

χρειάζεταιέναεκπαιδευτικόπρόγραμμαπουναακολουθείτονκανόνατης

ορθήςμεσότηταςκαιναεπιδιώκειτοανθρωπίνωςεφικτό43.

Ο Αριστοτέλης δεν ενδιαφέρεται να νομιμοποιήσει ένα

συγκεκριμένοπολίτευμααλλάναθέσειτουςόρουςορθήςδιακυβέρνησης,

οιοποίοισυνδέονταιμετηναντίληψήτουπερίαρετής.Η νομοθεσίαθα

πρέπεινα προσανατολίζεταιπρος την ιδέα της μεσότητας που είναι

εσωτερικόστοιχείοτηςαρετήςκαι ωςτελικόςσκοπόςτηςπαιδείας

πρέπειναείναιηαρετή,ηοποίαοδηγείστηνευδαιμονίατονανθρώπινοβίο

μέσαστηνκοινότητα44.

Η εκπαίδευσηέχειωςσκοπότηδιαμόρφωσητωνκαλώνπολιτών

«περίδὲτῆς καθ'ἔκαστονπαιδείας,καθ'ηνἁπλῶς ἀνήρ ἀγαθὸς ἐστὶ,

πότεροντῆςπολιτικὴςἐστὶνἑτέρας,ὔστερονδιοριστέον»(Πολιτικά,Η,

1130a26-29).Καλόςάνθρωποςείναιοφορέαςτωνηθικών,όπωςκαιτων

διανοητικώναρετών.Οκαλόςκαισπουδαίοςπολίτηςείναιαυτόςπουέχει

τηνικανότητα να κυβερνάεικαινα κυβερνιέταιεξίσουμεεπιτυχία.Η

αρετή τουκαλούανθρώπουείναιμία,ενιαία καιτέλεια.Αντίθετα δεν

υπάρχειενότητα στην αρετή του πολίτη.Ανάλογα με το είδος του

πολιτεύματοςηαρετήτουπολίτηπροσλαμβάνειδιαφορετικόπεριεχόμενο.

Για παράδειγμα,οιπολίτες του αριστοκρατικού πολιτεύματος έχουν

διαφορετικά καθήκοντα καιδιαφορετικές ευθύνες σε σχέση με τους

πολίτεςτουπολιτεύματοςτηςολιγαρχίας.Ακόμασταφαύλαπολιτεύματα

οιδανικόςγι’αυτάπολίτηςείναιπαράλληλαφαύλοςωςάνθρωπος.Η

43 Ι.Düring,Ο Αριστοτέληςπαρουσίαση καιερμηνεία τηςσκέψηςτου,τόμ.Β,ΜΙΕΤ,
Αθήνα1994,σσ.101-102.
44C.C.W.Taylor,‘Politics’,στο J.Barnes(επιμ.),The CambridgeCompanion to Aristotle,

CambridgeUniversityPress,Cambridge1995,σσ.66-69.
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αρετήτουκαλούπολίτηδενταυτίζεται,επομένως,μετηναρετήτουκαλού

ανθρώπου,καθώςητελευταίαείναιμίακαιτέλεια.Δενείναιαπαραίτητοή

εφικτό οιπολίτες μιας σπουδαίας πόλης να είναισπουδαίοικαιως

άνθρωποι,ηαρετήτουαγαθούπολίτηείναιόμως,απαραίτητηγιαναείναι

ηπόληάριστηκαιθαπρέπειναυπάρχεισεόλους.Βέβαια,είναιπολύ

σημαντικόγιαμιαπόληοιαγαθοίπολίτεςναείναικαιαγαθοίάνθρωποι,οι

οποίοιναδιακρίνονταιγιατιςηθικέςκαιτιςδιανοητικέςτουςαρετές.

Κοινός σκοπός τωνπολιτώνόλωντωνπολιτευμάτωνπάντως είναιη

διατήρηση του συγκεκριμένου πολιτεύματος.Επιπλέονοιπολίτες των

ορθών πολιτευμάτων έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που είναι η

προάσπισητουγενικούσυμφέροντος.Παρ’όλααυτά,ακόμακαισταορθά

πολιτεύματαυπάρχουνποιοτικέςδιαφορέςστηνέννοιατουπολίτη.Σε

αυτήντηνπερίπτωσηοιαγαθοίπολίτες,όνταςκαισπουδαίοιάνθρωποι,

δεν είναι καλοί με την περιορισμένη σημασία της λέξης, αλλά

συμπεριφέρονταιμεβάσηαξίεςπουδενεκφράζουνμόνοένασυγκεκριμένο

είδοςπολιτεύματος,αλλάπαράλληλαπροσεγγίζουντηναπόλυτηέννοια

του«καλός».Τοπολίτευμαδενείναικαιδενπρέπειναείναιδίκαιογιαμια

συγκεκριμένηομάδαπολιτών,αλλάγιαόλουςμετρόποσυλλογικόκαιέχει

σχέσημετηνκαθαυτήουσίατουπολιτικούβίου.Βέβαια,ηπαιδείατων

νέωνπροσλαμβάνειδιαφορετικόπεριεχόμενογιακάθεπολίτευμα.

Τοκάθεπολίτευμαέχειτοδικότουήθοςπουκαλλιεργείστους

πολίτεςμέσω τηςαγωγής,προκειμένουαυτόναμπορέσειναεπιβιώσει.

Συγκεκριμένα,τοδημοκρατικόπολίτευμακαλλιεργείτοδημοκρατικόήθος,

όπωςτοολιγαρχικόπολίτευμακαιτοολιγαρχικόήθος.Απότηνάλλη,είναι

δυνατόναδιαμορφώνειτοσυγκεκριμένοήθοςτωνπολιτών,τοήθοςτου

πολιτεύματοςκαιησυγκεκριμένηαγωγήνααποτελείτηνπροϋπόθεσηγια

την επικράτησηενόςσυγκεκριμένουπολιτεύματος.Γιαπαράδειγμα,είναι

δυνατόν πρώτα να θεσμοθετείταιτο δημοκρατικό είδος αγωγής που

προετοιμάζειτουςπολίτες,ώστεναδέχονταιτοδημοκρατικόπολίτευμα

χωρίςαντιδράσεις.Μεαυτόντοντρόποθεμελιώνεταικαιαποκτάγερές

βάσεις το δημοκρατικό πολίτευμα καιμειώνονταιοιπιθανότητες να

καταλυθεί45.

45Τ.Πεντζοπούλου – Βαλαλά,«Η δημοκρατία καιη ευθύνη τωνπολιτικώνκατά τον

Αριστοτέλη»,στο Δ.Κούτρας (επιμ.),Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη καιοι

επιδράσειςτης,ΕταιρείαΑριστοτελικώνμελετώντο«Λύκειον»,Αθήνα1999,σσ.82-86.
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3.2.Σχέσηνομοθεσίας,παιδείαςκαιπολιτικής

Το εκπαιδευτικό σύστημα που προτείνειο Αριστοτέλης δενθα

εξαντλείταιμόνο στην παροχή μορφωτικών αγαθών,αλλά στοχεύει

απώτεραστοναπροστατεύσειτοισχύονπολίτευμα.Γι’αυτότονσκοπόοι

πολίτεςθαπροετοιμάζονταιαπότηνπαιδικήηλικίατους.Σύμφωναμετις

πολιτικέςθέσειςτουΑριστοτέλη,τοκράτοςείναιμιακοινωνίαομοίωνκαι

ίσωνπολιτών.Γι’αυτόκαιενδιαφέρεταιγιατηνκατάρτισήτουςκαιτη

δράση τουςκαι,επομένως,φροντίζειόλοινα τύχουντηςαρωγήςτης

εκπαίδευσης,καθιστώνταςτηνέτσισυλλογικόαγαθό.Επιπλέον,σκοπός

τουκράτουςείναιηλειτουργίατηςκοινωνίαςυπότουςκανόνεςτουορθού

λόγου.Καιαυτόμπορείνασυμβείμόνομετηνσυνδρομήενόςέλλογου

νομοθέτηπουθαπαρεμβαίνειρυθμιστικάκαιόπουπρέπει.Οπροσωπικός

καιδημόσιοςβίοςτωνπολιτώνθαβελτιώνεται,εφόσονθαδημιουργούνται

οισυνθήκες εκείνες για να αναπτυχθείη αρετή καινα κατακτηθείη

ελευθερία,γιαναοδηγηθείοκάθεπολίτηςστηνπνευματικήκαικοινωνική

τελείωσήτου.

Συγχρόνως,θαοδηγείταικαιηκοινωνίαστηντέλειαμορφήτης.Μια

κοινωνίαπουθακαταστείικανήναεκφράζειαξιολογικέςκρίσειςηίδιαγια

τοκαλόκαιτοκακό,τοδίκαιοκαιτοάδικο,θαμπορείναοικοδομείμια

συνειδητή συλλογική ηθική,οδηγώντας και στην πραγμάτωση του

«τέλους»της46.

Γιατονφιλόσοφο,ηνομοθεσίαμεαρωγότηνπαιδείαπρέπειναεπιδιώκει

την δραστηριοποίηση των πολιτών κυρίως σε ζητήματα εσωτερικής

πολιτικήςκαιόχιεξωτερικής,προτρέπονταςσεέργαδημιουργίαςκαιστην

αποβολή της όποιας πρόθεσης περιέχειτο ιδιοκτησιακό φρόνημα.Η

ευδαιμονία ως τελολογικός σκοπός δενμπορείνα συνυφανθείμε την

στρατιωτικήζωήήτηνβαρβαρότητα.Θαμπορούσαμενασυμπεράνουμε

λοιπόν,ότιγιατηναγωγήτωνπολιτώνοΑριστοτέληςεισάγειτονόμοπου

θακαθορίζειτοπεριεχόμενότης,τονπρογραμματισμόκαιτουςστόχους

της.Ηαγωγήείναιυπόθεσηόλωντωνπολιτώνκαιόχιμιαςολιγαρχικής

ομάδας.Ο νόμος λειτουργείαπελευθερωτικά,διότιδιασφαλίζειτις

46C.Τerezis,EducationasaMeanofPoliticsandEthicsMeetinginAristotle,όπ.,σσ.197-202.
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προϋποθέσεις,για να εκδηλώνονταιοιατομικές δυνατότητες καιο

νομοθέτηςείναιτοπρόσωποπουχωρίςίδιοόφελοςεισάγειτηναξίατου

αντικειμενικούδικαίου.Έτσι,θακαθορίσειτοπεριεχόμενοκαιτηδομήτου

εκπαιδευτικούσχεδιασμούκαιθαελέγχειτηνεφαρμογήτου,μεαπώτατο

σκοπόναπροωθείστηνδιαδικασίατηςαγωγήςτιςηθικέςκαιπολιτικές

αρχέςαποκλείονταςπαράγοντεςπουθααλλοίωναντηνπολιτικήηθική

(δημαγωγοί)47.

47C.Τerezis,αυτόθι,σ.65.
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3.3.Παιδείακαιδικαιοσύνη

Δικαιοσύνη,κατάτονΑριστοτέλη,είναιηεκτέλεσηαπότονκάθε

πολίτητουέργουπουτουέχειανατεθείανάλογαμετιςικανότητέςτου,

γιατίδενείναιδυνατόνόλοιοιπολίτες να είναιόμοιοιμεταξύ τους

(Πολιτικά,Γ,1276b 41-42).Οινόμοιείναιεπίσης οιεκφραστές του

εκάστοτεπολιτεύματος,καθώςαποτελούντονμηχανισμότηςπολιτείας

πουτοαναπαράγεικαιτοσυντηρεί.Η διατήρησηκαιηδιαιώνισητου

πολιτεύματος είναιάρρηκτα συνδεδεμένες με τους νόμους,οιοποίοι

αναλαμβάνουνναμεταλαμπαδεύσουνστουςπολίτεςτιςαρχέςκαιτιςαξίες

του,μεσκοπόνατοαποδεχτούν.

Ονομοθέτηςοφείλειναλαμβάνεικάθεδυνατόμέτροώστεναμην

επικρατήσουνοιφαύλοινόμοι,ίδιοντωνπαρεκβατικώνπολιτευμάτων

(ολιγαρχία,δημοκρατία,τυραννία),οιοποίοιδεν εξασφαλίζουν ορθή

διαπαιδαγώγηση,εφ’όσον επιδίωξή τους αποτελείτο συμφέρον των

αρχόντωνκαιόχιτωναρχομένων48.Στόχοςλοιπόντωννομοθετώνπρέπει

να είναιοιορθοίκαιδίκαιοινόμοι,οιοποίοιεξασφαλίζουν«τὸ κοινῇ

συμφέρον»(ΗθικάΝικομάχεια,Θ1160a14).

Για τον Αριστοτέλη ο άνθρωπος έχειτη δυνατότητα να γίνει

ενάρετοςμετηνάσκησηκαιτονεθισμόκαιεπομένως,ηαρετήσυνδέεται

μετηνεκπαίδευση.Παράλληλα,όμως,ηδικαιοσύνη,πουείναιηύψιστη

αρετή,έχειάμεσησχέσημετηνεκπαίδευση.Οάνθρωποςπρώτασυνηθίζει

σταδίκαιαέργακαιύστεραμαθαίνειτηδικαιοσύνη.Κατάσυνέπεια,όταν

εθιστείσεαυτέςτιςπράξεις,θαγίνειδίκαιος.Διότιμεβάσητονορισμόη

δικαιοσύνηείναιησυνήθειαήηκατάστασηπουοδηγείστηντάσηνακάνει

κάποιος δίκαιες πράξεις «ὁρωμεν δή πάντος τὴν τοιαύτην ἔξιν

βουλομένουςλέγεινδικαιοσύνην,ἀφ’ηςπρακτικοίτῶνδικαίωνεἰσίκαὶαφ

ηςδικαιοπραγουὐσικαὶβούλονταιτὰδίκαια»(ΗθικάΝικομάχεια,1129a4-6).

Εδώ επεμβαίνειορόλοςτηςεκπαίδευσηςπουεντοπίζεταιστηνάσκηση

τωνδίκαιωνπράξεων.Ταυτόχρονα,θαπρέπειοάνθρωποςναγνωρίζει

ποιες πράξεις είναιδίκαιες.Ρόλος του παιδαγωγού σε αυτό είναινα

συμβάλλειστηγνώσηαυτώντωνπράξεων.Όπωςκάθεαρετήέτσικαιη

48 Χρ.Τερέζης,1996),«Παιδαγωγικέςπτυχέςτηςηθικήςκαιτηςπολιτικήςφιλοσοφίας
τουΑριστοτέλη»,στοΚ.Βουδούρης(επιμ.)ΗΗθικήΦιλοσοφίατωνΕλλήνων,ό.π.,σσ.57-
58.
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δικαιοσύνηδενυπάρχειστονάνθρωποαπότηφύσητου,γιατίσεαυτήντην

περίπτωσηθαήτανπάνταδίκαιος.Η αρετήτηςδικαιοσύνηςδενείναι

έμφυτη στονάνθρωπο,γιατίσεαυτήντηνπερίπτωση ο άνθρωποςθα

έπραττεπάντα το δίκαιο καιδεθα υπήρχανπεριπτώσειςαδικίας.Θα

εφαρμόζοντανπάνταοικανόνεςδικαίουκαιδεθαεπιβάλλονταναπότην

πολιτεία ποινές,αφού κανένας δε θα ήτανπαραβάτης τωννόμων.Ο

άνθρωποςέχειγεννηθείμετηνιδιότηταναδέχεταιτιςδιάφορεςαρετές

καινατιςτελειοποιείμετησυνήθεια.Ανκαιδενείναιπροικισμένοςαπό

τηφύσητουνακάνειδίκαιεςπράξεις,ωστόσοέχειτηδυνατότητααπότη

φύσητουναγίνειδίκαιοςμέσωτουεθισμού49.

ΟΑριστοτέληςδίνειέμφασηστονπρακτικόχαρακτήρατηςαγωγής,

θεωρώνταςτονπιοαποτελεσματικόκαιπιοουσιαστικόαπότοντρόπο

εκείνο τηςδιδασκαλίαςπουστηρίζεταιαποκλειστικά σεεπιφανειακές

θεωρητικέςγνώσεις.Μόνοτοθεωρητικόυπόβαθρογύρω απότηνέννοια

τηςδικαιοσύνηςκαισχετικάμεταχαρακτηριστικάτηςδίκαιηςπράξηςδεν

αρκείγια να είναικάποιος δίκαιος.Η γνώση τωναρχώνδικαίου δεν

αποτελείεχέγγυογιατηνυποχρεωτικήπρακτικήεφαρμογή,καθώςείναι

δυνατόνοάνθρωποςναγνωρίζειτηναξίατουδικαίουκαιτις θετικές

συνέπειεςπουέχειαυτόγιατονίδιοκαιτοκοινωνικόσύνολο,αλλάπαρ'

όλααυτάναμηνεφαρμόζειστηνπράξηαυτέςτιςθεωρητικέςτουγνώσεις.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεταιστη μη συστηματική άσκηση σεπράξεις

δικαίουαπότηνεανικήηλικία.ΟΑριστοτέληςσυμφωνείμετονΠλάτωνα

ότιοάνθρωποςθαπρέπειναδιαπαιδαγωγείταιαπότηνεανικήτουηλικία,

γιατίμόνομεαυτόντοντρόποθαμπορέσειναασκηθείκαινααισθάνεται

χαράήλύπηγιαπράγματαπουπρέπει.Αυτόςπρέπειναείναιγιατον

φιλόσοφο ο βασικότερος στόχος της εκπαίδευσης.Η ηθική αρετή

σχετίζεταιμε τις ηδονές καιτις λύπες.Όποιος χαίρεται,επειδή δεν

συμμετέχειστιςσωματικέςηδονέςείναισώφρων,ενώ αυτόςπουλυπάται

είναιακόλαστος.Αυτόςπουαντιμετωπίζειτουςκινδύνουςκαιδενλυπάται

είναι ανδρείος,ενώ αυτός που λυπάται είναι δειλός.Μια σωστή

διαπαιδαγώγησηθαπρέπειναγίνεταιμεπρογραμματισμόκαιναξεκινάει

από την παιδική ηλικία,ώστε να έχει και τα καλύτερα δυνατά

49Κ.Κατσιμάνης,ΠρακτικήφιλοσοφίακαιπολιτικόήθοςτουΣωκράτη,Αθήνα1981,σσ.68-

70.
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αποτελέσματα. Είναι αναγκαίο ο άνθρωπος από μικρή ηλικία να

συμπεριφέρεταιμετρόποσύμφωνομεαυτέςτιςαρχέςγιανααποκτήσει

σταθερή διάθεση ψυχής,συνείδηση του δικαίου και να μπορεί να

χαρακτηριστείδίκαιοςπολίτης50.

50Αυτόθι.
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3.4.Παιδεία

Η παιδείααποτελείένασυλλογικόαγαθόκαισκοπόςτηςείναινα

οδηγήσειτονπολίτηστηνπροσωπική«τελείωσήτου»και,κατ’επέκταση

στην«ευδαίμονα»πολιτεία,διατηρώνταςτοισχύονπολίτευμα51.Ηπαιδεία

αποτελείτονσυνδετικόιστότηςπολιτικήςμετηνηθική.ΟΑριστοτέλης

ξεκινάαπότηθέσηότιείναι«ὁἄνθρωποςφύσειπολιτικὸνζῷον»52,γι’αυτό

θεωρεί την αγωγή ως μέρος της πολιτικής. Όταν ο άνθρωπος

καλλιεργηθείψυχοσωματικά,πολιτικάκαιανθρωπιστικά,θαείναιχρηστός

πολίτης,άξιος γιαμιαευτυχισμένηζωήσταπλαίσιατηςπόληςκράτους.

Μάλισταηπαιδείαθαπροσφέρειστονάνθρωποό,τιδενμπορείνατου

προσφέρειηφύση.Τονοδηγείστηνελευθερία,τηνκαλοσύνηκαιτηναρετή

(Πολιτικά,1338a).

Τοπολίτευμαείναιάρρηκτασυνδεδεμένομετοπολιτικόπνεύμα

των νέων.Έτσιένα υπέροχο πνεύμα γίνεταιαίτιο για ένα υπέροχο

πολίτευμα.Τοναζεικανείς«χάριντηςπολιτείας»(Πολιτικά,1337a27-29)

σε καμία περίπτωση δεναποτελείδουλεία αλλά ευδαιμονία τόσο της

πολιτείας όσο καιτου πολίτη.Χρέος της πολιτείας είναιη διά βίου

εκπαίδευσηκαιδιαπαιδαγώγησητωνπολιτώνπεριορίζονταςστοακέραιο

τηνατομικήπρωτοβουλία(Πολιτικά,1337a22).Εξάλλου,τοάτομοχωρίς

τηνπολιτική κοινωνία είναιάνευ σημασίας.Γι’αυτό ο κάθε πολίτης

οφείλειναδιαπαιδαγωγείταισταπλαίσιαμιαςδημοκρατικήςπολιτείας,

όπουθαευνοείταιηπρόοδοςτηςδημοκρατικήςζωής.Συνεπώςηαρετή

τουπολίτηβρίσκεταισεάμεσηεξάρτησηαπότηνπαιδείακαιτουςνόμους.

Παρόλο που η εκπαίδευση έχειδημόσιο χαρακτήρα,ωστόσο το

εκπαιδευτικόσύστημαθαπρέπειναείναιέτσιδομημένοώστεναενισχύει

την προδιάθεση καιτις φυσικές ιδιότητες του κάθε ατόμου.Βέβαια,

51Ὅτιμὲνοὖνἡπόλιςκαὶφύσεικαὶπρότερονἢἕκαστος,δῆλον·εἰγὰρμὴαὐτάρκης
ἕκαστοςχωρισθείς,ὁμοίωςτοῖςἄλλοιςμέρεσινἕξειπρὸςταὸὅλον,ὁδὲμὴδυνάμενος
κοινωνεῖνἢμηδὲνδεόμενοςδι’αύτάρκειανοὐθὲνμέροςπόλεως,ὥστεἢθηρίονἢθεός.
Φύσειμὲνοὖνἡὁρμὴἐνπᾶσινἐπὶτὴντοιαύτηνκοινωνίαν·ὁ δὲπρῶτοςσυστήσας
μεγίστωνἀγαθῶναἴτιος.Ὥσπεργὰρκαὶτελεωθεὶςβέλτιστοντῶνζῴωνἄνθρωποςἐστιν,
οὕτωκαὶχωρισθεὶςνόμουκαὶδίκηςχείριστονπάντων(Πολιτικά,Α,3,1252a25-1253a31).
52ἐκτούτωνοὖνφανερὸνὅτιτῶνφύσειἡπόλιςἐστί,καὶὅτιὁἄνθρωποςφύσειπολιτικὸν
ζῷον,καὶὁἄπολιςδιὰφύσινκαιοὐδιὰτύχηνἤτοιφαῦλόςἐστιν,ἢκρείττωνἢἄνθρωπος·
ὥσπερκαὶὁὑφ’Ὁμήρουλοιδορηθείς«ἀφρήτωρἀθέμιστοςἀνέστιος»(Πολιτικά,Α,3,
1252b27-1253a5).
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βασικές προϋποθέσεις για τη μόρφωση είναιη ανθρώπινη φύση,η

συνήθειακαιηλογική.Στησυνέχειαμετησυνήθειακαιτηβοήθειατων

δασκάλωνθααρχίσειημαθησιακήδιαδικασίαεκείνηκατάτηνοποίαοι

μαθητές θα πράττουν τα ωραία,τα αναγκαία καιωφέλιμα.Η ψυχή

διαιρείταιστοέλλογοτμήματηςκαιστοάλογο.Ανώτεροεκτωνδύοείναι

το πρώτο,το οποίο πρέπεινα υπηρετείταιαπό το δεύτερο.Σαφώςη

παρεχόμενη παιδεία θα πρέπεινα είναικατάλληλα δομημένη.Καιτο

έλλογο μέρος όμως της ψυχής υφίσταται διάκριση ανάμεσα στο

θεωρητικόκαιτοπρακτικότουτμήμα.

Στηνπερίπτωσηαυτήεπίσηςοθεωρητικόςλόγοςυπερτερείέναντι

του πρακτικού. Επομένως. το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να

προετοιμάζειόχιαποβλέποντας στον πόλεμο αλλά στην ειρήνη που

αποτελείπροϋπόθεσητουθεωρητικούβίου(Πολιτικά,H,1335b31-33).Οι

αρετέςτουσώματοςπρέπειναυπηρετούντιςαρετέςτηςψυχής.Στην

πόληπρέπειναυπερτερούνοιαρετέςτηςανδρείας,ασχολίας,θεωρίας,

δικαιοσύνης,σωφροσύνης,καρτερίας αλλά καιη φιλοσοφία.Επειδή ο

άνθρωποςαπότηγέννησήτουφέρειενδυνάμειτοορεκτικό,θυμικόκαι

βουλητικόστοιχείο,ενώ ολόγοςκαιονουςαναπτύσσονταιμετοπέρασμα

τουχρόνου,γι’αυτόθεωρείοΑριστοτέληςπωςπρέπειναπροηγείταιη

εκπαίδευσητουσώματοςαπόαυτήτηςψυχής.Δηλαδήτοάλογομέρος

καλλιεργείταιπρώτιστα,προκειμένουναυπηρετήσειτοέλλογο,δηλαδή

τηνψυχή.Ηαγωγήπουστοχεύειστηνάσκησητηςαρετής,θασυμβάλλει

καιστηνευδαιμονίακαικατάσυνέπειαστηνηδονήκαιτην απόλαυση.Με

τηδιευκρίνισηότιηευδαιμονίαείναιανεξάρτητηαπόταυλικάαγαθάκαι

ότιοευδαίμωνείναιαυτόςπουωςλογικόον,καταφέρνεινααποδώσειτα

μέγιστα53.

   Βέβαιαστοθέματηςαγωγήςμπορείκανείςνασυναντήσειάτομα

με φυσικές προδιαθέσεις,όπως επίσης καιάτομα φαύλα,τέτοια που

αντιστέκονταιστο έργο της αγωγής,αλλά καιάλλα που ενώ είναι

ανεπίδεκταπαιδείας,ωστόσοκαθίστανταισπουδαίοιάνδρες.Έτσι,είναι

καθόλαεύλογοτογεγονόςσεμιαπόληναυπάρχουνόλεςοιδιαβαθμίσεις,

γιατίάλλο είναιτο δέον κιάλλο αυτό που οιφυσικές καταβολές

καθορίζουν.Ανεξάρτητααπόαυτόόλοιοιπολίτεςπρέπειναμορφώνονται,

53W.D.Ross,Αριστοτέλης,ό.π.,σ.67.
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γιαναυπάρξειομαλήκοινωνικήσυμβίωσηκαιευρυθμία54.

     Στην όλη αγωγή τονίζεται τόσο η πλευρά του ηθικού

οικοδομήματος όσο καιαυτή της διανοητικής ανάπτυξης,που χρήζει

μακρόχρονηςυποστήριξηςαπόαξιόπιστουςδασκάλους(Πολιτικά,Ζ,1322a

40-42)σωστούοικογενειακούκαικοινωνικούπεριβάλλοντοςαλλάκαιτης

κληρονομικότητας.Το ηθικό ιδεώδες της αρετής πρέπεινα αποτελεί

μέληματουατόμου-πολίτη(Πολιτικά,H,1336b2-14).Ηαρετήπροκύπτει

ωςαποτέλεσματης άσκησηςτηςψυχήςαπέναντιστιςορμές καιταπάθη.

Περαιτέρω οιηθικέςαρετέςπ.χ.γενναιοδωρία,σωφροσύνηαπορρέουν

απότηνάσκησητουανθρώπουναξεχωρίσειμετολόγοκαιτιςπράξειςτου

απόταζώακαιαποκτώνταιμετονεθισμό,ενώ οιδιανοητικές,όπωςη

σοφία,ησύνεσηκαιηφρόνηση,αποκτώνταιμετημάθηση55.

ΟιαρχαίοιΈλληνεςείχανεπιλέξειτόσο τα χρήσιμα όσο καιτα

ωφέλιμαμαθήματαγιατουςμαθητές.Σίγουραόμωςηπαιδεία,αντην

εξετάσουμε από τη συστηματική καιμε κανονιστικούς όρους ανιούσα

πλευράτης,πρέπειναβασίζεταισταήθηκαιμετάναακολουθήσειτη

διαδικασία που έχειως άξονά της τηνλογική.Στο ανωτέρω πλαίσιο,

ιδιαίτερημνείακαισχολαστικήενασχόλησηγίνεταιγιατοανπρέπειη

μουσικήνα διδάσκεται.Συγκεκριμένα,οΣταγειρίτηςεξετάζει:πού,ως

καλλιτεχνικήενασχόλησηκαιωςπηγήαισθητικώνπροϊόντων,ημουσική

αποσκοπείκαιποιαόργαναπρέπειναχρησιμοποιούνταικαθώςκαιποιες

αρμονίεςκαιμελωδίεςείναιοικαταλληλότερεςγιατηνμουσικήαγωγή

τωννέωντηςεποχήςτου.Ηυφήτουζητήματοςαυτούείναιτέτοιαπου

θέτειτηνεκπαίδευσησεμιαδιαφορετικήπροοπτικήαπότηνμονοσήμαντη

κατάρτισηκαιτηνκατοχήγνώσεων.Έρχεταινααναδείξειτιςδιαστάσεις

πουμπορείναπροσλάβειηαγωγήμέσααπόμιαπαροχήκαισυγχρόνως

ενασχόλησηπουδενκινείταιαποκλειστικώςστονεπιστημονικόκαιστον

τομέατηςαπόκτησηςπρακτικώνκαιεφαρμοσμένωνεπιτηδειοτήτων56.

54Αυτόθι.
55Κ.Τσάτσος,ΗκοινωνικήφιλοσοφίατωνΑρχαίωνΕλλήνων,Εστία,Αθήνα1970,σ.77.
56 Σ.Γαλάνης,ΟιπροτάσειςπερίπαιδείαςτουΑριστοτέληωςαντίδοτοστιςκοινωνικές
καιπολιτικέςεκτροπές(παθογένειες)τηςσύγχρονηςεποχής,ό.π.,σσ.29-31.
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3.5.Κοινήπαιδεία

Για τον Αριστοτέλη η παιδεία αποτελείκοινωνικό θεσμό:«Τὸ

σπουδαίαν εἶναιτὴν πόλιν οὐκέτιτύχης ἔργον,ὰλλά ὲπιστήμης καὶ

προαιρέσεως57 (…)Ανάγκηουνσκεπτέον πώςἀνήργίγνεταισπουδαίος(…)

ἀγαθοίκαὶσπουδαίοιγίνονταιοἰάνθρωποιδιὰτριῶν,ἐστιδεταῦτατὰ

τρία φύσις, έθος, λόγος(…)τὸ δὲ λοιπόν ἔργον παιδείας(…)»

(Πολιτικά, 1332a30–b10).Ο Αριστοτέληςστοχάζεταιπάνω στοάριστο

πολίτευμα,στουςστόχουςτηςπαιδείας,τουςσκοπούςτηςδιδασκαλίας

καιτηναγωγήπουδιαμορφώνειελεύθερουςπολίτεςστοέβδομοκαιστο

όγδοοβιβλίοτων Πολιτικών.

Συμπεραίνειότιπροϋπόθεση για τηνσυγκρότηση καιτηνεξέλιξη του

άριστουπολιτεύματοςείναιηκατάλληληπαιδεία,καισυνεπώςοινέοι

πρέπειναμορφώνονταικατάπωςαρμόζειστοπολίτευματηςπόληςτους,

διότιηπαραμέλησητηςαγωγήςτωνπολιτώναποβαίνειεπιβλαβήςγιατο

ίδιοτοπολίτευμα.Συνάμαόμωςείναιαναγκαίαηκοινήδιαπαιδαγώγησησε

όλουςτουςπολίτες,εφόσονκοινοίείναικαιοιστόχοιτηςπόλης.Εν

συνεχείαπαραθέτειτιςαπόψειςτουγιατοσυγκεκριμένοπρόγραμματης

αγωγής που διαμορφώνει αληθινά ελεύθερους πολίτες (Πολιτικά,

1337a33–1340b19):«…σήμερα υπάρχειδιαφωνίαωςπροςτοεκπαιδευτικό

πρόγραμμαπουπρέπειναεφαρμοσθεί,αφούδενπαραδέχονταιόλοιότιτα

ίδιαπρέπειναμαθαίνουνοινέοιούτεόταντηναρετή,ούτεόταντονάριστο

βίο πρόκειταινα επιδιώξουν,ούτε είναιξεκαθαρισμένο ανη παιδεία

πρέπεινα έχειστόχο τηςτηνανάπτυξη τουπνεύματοςμάλλονή την

διάπλαση του ήθους της ψυχής.Από τις συγκεχυμένες αυτές γνώμες

παρεμποδίζεταιηανεύρεσητουσωστούπαιδαγωγικούσυστήματοςκαιδε

μπορούμεναξεύρουμετιπρέπειναεπιδιώκουμε:ταχρήσιμαγιατηζωή,

τασχετικάμετηναπόκτησηαρετής,ήταπεριττάστολίδια;Γιατίτοκαθένα

απ’αυτάέχειτουςυποστηριχτέςκαιτουςεπικριτέςτου(Πολιτικά,1337b).

Ηπαιδείαείναιτοθεμέλιοτουπολιτεύματος,αφούδημιουργείκαι

αναπαράγει τέτοιους πολίτες,ώστε να στηριχθούν οι αντίστοιχες

πολιτειακές εκδοχές.Καιδεν υπάρχειαμφιβολία ότιτο πετυχημένο

σύστημαεκπαίδευσηςείναιεκείνοπουκαταφέρνειναδιαμορφώνειτους

57Π.Λεκατσάς,Αριστοτέλης. Πολιτικά.Ι–ΙΙ,Ζαχαρόπουλος,Αθήνα1939,σ.59.
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νέουςσύμφωναμετιςαρχέςπουθακληθούνναυπηρετήσουνωςενήλικοι

καιπουβέβαιαθαταυτιστούνμετηναρετή:«Επιπλέονόπωςσεόλεςτις

ικανότητεςκαιτιςδεξιότητεςυπάρχουντρόποιναπροπαιδεύεταικαινα

ασκείταικανείς εκ τωνπροτέρωνστις αντίστοιχες εργασίες,γίνεται

φανερό συνεπώς ότιανάλογα πρέπεινα ισχύουνκαιγια τις πράξεις

τηςαρετής»(Πολιτικά,1337a18–21).Αυτόςείναικαιοκύριοςλόγοςπουη

παιδείαπρέπειναείναικοινήγιαόλους:«(…)ηπαιδείαεπιβάλλεταινα

είναιμίακαιηίδιαγιαόλουςκαιναφροντίζειγι’αυτήτοδημόσιοκαιόχιοι

ιδιώτες,όπωςσυμβαίνεισήμεραναφροντίζειτημόρφωσητωνπαιδιών

τουοκαθέναςιδιωτικά,διδάσκονταςμαθήματατηςδικήςτουπροτίμησης»

(Πολιτικά,1337a22-26).

ΓιατονΑριστοτέληείναιλάθοςναθεωρείκάποιοςτονεαυτότου

υπεράνω τηςδημόσιαςεκπαίδευσης,αφούεντάσσεταιμέσαστοόλο(την

πόλη)καιοφείλειναλάβειτιςανάλογεςαρχές.Ηυπεροχήτουόλου(πόλη)

έναντιτουμέρους(πολίτης)δενείναιμόνοέναθεωρητικόενδεχόμενο,

αλλάμιαπραγματικότηταπουπρέπειναλαμβάνεταιπολύσοβαρά.Κιεδώ

δεγίνεταιλόγοςγιατηνκαταπιεστικήεκδοχήτηςυποταγήςαπέναντισε

αρχέςπουθέτουνάλλοι,αλλάγιατηναπαραίτητησυμμετοχήστιςαξίες

τηςπολιτείας,πουοπωσδήποτεοφείλεικάποιοςναγνωρίζει:«Συγχρόνως

όμωςείναιλάθοςκάποιοςπολίτηςνανομίζειότιτουανήκειηπαιδεία.

Αντίθεταόλοιανήκουνστηνπόλη,γιατίοκαθέναςείναιμόριοτηςπόλης,

καιη φροντίδα πουαπό τη φύση δείχνεικάθεμόριο,αποβλέπειστην

φροντίδατουσυνόλου»(Πολιτικά,1337a27-30).

3.6.Μουσικήπαιδεία

Η«μουσική»αποτελείμάθημαιδιαίτερηςαξίας,ηοποίασυνίσταται

σετρίαμέρη,τολόγο,τηναρμονίακαιτορυθμό.Αρμονίακαιρυθμός

οφείλουν να υποτάσσονταιστο λόγο.Συνεπώς,μόνο οιλόγοιτων

ποιημάτωνπουσυνοδεύονταιαπόρυθμόήμελωδίατουίδιουχαρακτήρα

αποτελούν μοναδικό κριτήριο κάθε αισθητικής ή ηθικής κριτικής.

Επομένως,τοπεριεχόμενοτηςκάθεμορφήςκαιείδουςποίησηςπερνάει

από ιδιαίτερη λογοκρισία καιέλεγχο,ώστε να προφυλάξειαπό κάθε
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χαλαρότητα καιεξευτελισμό την ψυχή καιπεραιτέρω την πόλη58.Ο

ΑριστοτέληςαφιερώνειδιευρυμένοτμήμαστοΘκεφάλαιοτωνΠολιτικών

στημουσικήπαιδεία,ξεκινώνταςναθέτειποικίλαερωτήματα.Πρώτααπ’

όλαχρήζειδιερεύνησηςγιατοανπρέπειναπεριλαμβάνεταιημουσική

στην παιδεία.Το γενικό ερώτημα εξειδικεύεταισε τρία ουσιαστικά

ερωτήματα αναφορικά με το αν μπορείνα δοθείμια ικανοποιητική

απάντηση στο τιείναιαυτή:μόρφωση,παιχνίδιή ευχάριστη ασχολία

(Πολιτικά,Θ,1339b11-14).

Κατάαυτόντοντρόπο,τονίζεταιπωςόλοιθεωρούντημουσική

ευχαρίστηση.Ευχαρίστηση εμπεριέχεταικαιστηνδιασκέδαση καιστην

καλλιέργεια.Άρα,η μουσική συμβάλλεικαιπροωθείκαιτα δυο.Τα

ευχάριστα πράγματα αρμόζουν στον απώτερο σκοπό αλλά καιστην

ανάπαυση(Πολιτικά,Θ,1339b 25-27).Ο απώτερος σκοπός δεν ενέχει

οποιαδήποτεηδονή,ούτεστοχεύειμόνοσταμελλοντικά.Εξετάζονταςο

Αριστοτέληςτημουσικήαπότηνσκοπιάτηςδιασκέδασης,φαίνεταινατην

διακρίνεισεδιασκέδασηπουαφοράαποκλειστικάτηνευχαρίστησηκαισε

αυτήπουείναιχρήσιμη,γιατίαναπαύεικαιαναζωογονείτοννου(Πολιτικά,

Θ,1339b27-31).Αναφορικάμετοανβοηθάστηνδιάπλασητουήθουςκαι

της ψυχής,πρέπεινα αποδειχθείότιεπιδρά στη διαμόρφωση του

χαρακτήρα.Οφιλόσοφοςτηνσυνδέειμετονγενικόχαρακτήρατηςψυχής,

αποδεικνύοντας την εν λόγω επιστημονική επισήμανση μέσω του

ενθουσιασμούπουαυτήπροκαλεί,οοποίοςεπιδράστονψυχικόχαρακτήρα

(Πολιτικά,Θ,1340a5-8).Ο συλλογισμόςέχειωςεξής:ημουσικήδίδει

ευχαρίστηση.Η αρετήσυνίσταταιστησωστήαίσθησητηςευχαρίστησης

που απορρέειαπό τις σωστές πράξεις καιτα ευπρεπή ήθη.Με την

κατάλληληαγωγήημουσικήθαπροάγεικαιτοσωστόσυναίσθηματης

ευχαρίστησης,δηλαδήουσιαστικάσυντελείστηνπροαγωγήτηςαρετής

(Πολιτικά,Θ,1340a10-12).

Αναφερόμενος στις υπόλοιπες αισθήσεις,όπως τηναφή καιτη

γεύση,σημειώνειπωςδενπροκαλούνπαρόμοιεςεντυπώσειςπληντης

όρασης.Τααντικείμενατηςόρασηςωςέναμικρόβαθμόμόνοαπεικονίζουν

ψυχικέςκαταστάσεις.Καιηενλόγω απεικόνισηπαρουσιάζεταισεόλους.

Φέρειωςπαράδειγματηνανδρεία,τηνοποίαμπορείναυπαινίσσεταιτο

58E.Lippman,MusicalThoughtinAncientGreece,NewYork1964,σσ.112-113.
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ανθρώπινοσώμα(π.χ.άγαλμα)υπότηνεπίδρασητουσυναισθήματοςτου

κινδύνουκαιόχινατηναπεικονίζει.Ημουσικήόμωςέχειτηνδυνατότητα

ναοδηγείτηνψυχήστηνανδρεία(Πολιτικά,Θ,1340a28-38).Οιμελωδίες

είναιμιμήσειςηθών,καιαυτόγίνεταιφανερόαπότηνφύσητηςαρμονίας,η

οποία,όταναλλάζει,αλλάζουνκαιτασυναισθήματατουακροατήκαιοι

διαθέσειςτου.

Ο Αριστοτέλης αναφέρειτους τρόπους της αρμονίας καιτις

αντιστοιχίσειςτουςσεσυναισθήματα:οΜιξολυδικός,όπουηψυχήκλαίει

καιθλίβεται,οΙωνικόςκαιΛυδικός,πουτηνχαλαρώνει,οΔωρικός,που

γαληνεύειτηνψυχήκαιοΦρυγικός,πουεμπνέειενθουσιασμό.Τοίδιο

γίνεταικαιμε τους ρυθμούς.Έτσι,είναικατεξοχήνπροφανές πως η

μουσική διαπλάθειμεκάποιο τρόπο τηνψυχή.Γι’αυτό καιπρέπεινα

διαπαιδαγωγούμετουςνέουςμετηνδιδασκαλίατης.ΣτοέργοτουΠερί

ΨυχήςοΑριστοτέληςθεωρείπωςηψυχήείναιαρμονίαήότιπεριέχει

αρμονία (Πολιτικά, Θ, 1340a 38-42). Υπάρχουν και απόψεις που

καταφέρονταιενάντιαστηνάσκησημετηνμουσική,διότιυποστηρίζεται

ότιγίνονταιβάναυσοιόσοιτηνασκούν.Χρήζειδιερεύνησηςμέχριποιου

σημείουπρέπειναεπεκτείνεταιημουσικήπαιδεία,μεποιεςμελωδίεςκαι

ρυθμούς,ακόμακαιμεποιαόργαναπρέπειναδιδάσκεται.Είναισημαντικό

λοιπόνηδιδασκαλίατηςναγίνεταιμετέτοιοτρόποώστεναμηνκαθιστά

τοσώμαβάναυσοκαιάχρηστογιατηνπολιτικήκαιτονπόλεμο(Πολιτικά,

Θ,1340a20-42).



62

3.7.Ηδιαχείρισητουελεύθερουχρόνουωςμορφωτικούαγαθού 

Καίριαςκαιδιαχρονικήςσημασίαςστονεκπαιδευτικό κόσμο του

Αριστοτέληείναιηέννοιατουελεύθερουχρόνου,τονααποκτήσειδηλαδή

κανείς μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία τα εχέγγυα να τον

διαχειρίζεταιέτσι,ώστενατελειωθείηθικάκαιπνευματικά.Πρόκειταιγια

μια μορφή χρόνου που διατίθεται για ελεύθερη δημιουργία και

αυτοδιάθεση,πουτροφοδοτείτονστοχασμόκαιδύναταιναοδηγήσειστην

ευδαιμονία.«Ὥστεφανερὸνὅτιδεῖκαὶπρὸςτὴνἐντῇδιαγωγῇσχολὴν

μανθάνεινἄττακαὶπαιδεύεσθαι,καὶταῦταμὲντὰπαιδεύματακαὶταύτας

τὰςμαθήσειςἑαυτῶνεἶναιχάριν,τὰςδὲπρὸςτὴνἀσχολίανὡςἀναγκαίας

καὶχάρινἄλλων»(Πολιτικά,1338a10-13).

Στην πρώτη περίπτωση (στην παιδιάν)μέσα από την ανάπαυση

εξυπηρετείταιπρακτικάμιαεξωτερικήανάγκη,αυτήτηςεργασίας,γιατην

οποίαοελεύθεροςχρόνοςαποτελεί«φάρμακο»,οσκοπόςείναισυχνάμη

προσδιορίσιμοςκαισίγουρα ανεκπλήρωτος: «ὁ μὲνγὰρ ἀσχολῶνἕνεκα

τινος ἀσχολεῖτέλους ὡς οὐχ ὑπάρχοντος». Αντίθετα,στηνπερίπτωση

της σχολής οχρόνοςαυτόςκαθ’εαυτόναποτελείευδαιμονία,ευχαρίστηση,

μακαριότητα, καθώς είναι αφιερωμένος σε έναν απώτατο, ήδη

εκπληρωμένο σκοπό: «ἡ δ́ εὐδαιμονία τέλος ἐστίν». Καταληκτικά,

ειδοποιός διαφορά των δυο είναιαφενός ο σκοπός καιαφετέρου ο

δέκτης των ενεργειών του ελεύθερου χρόνου, αφού συχνά στην

περίπτωση της παιδιάς αποκτούμε γνώσεις ή ξεκουραζόμαστε για να

αποδώσουμε έπειτα σε κάτιάλλο ή αποσκοπώντας στηνευχαρίστηση

κάποιουάλλου,ενώ κατάτην σχολήν, οάνθρωποςέχεισυλλέξειόλεςτου

τιςδυνάμεις,ηπαιδευτικήδιαδικασίααποφέρεικαρπούςαποκλειστικά

στον ίδιο,οδηγείστην ανάδειξη των δημιουργικών ικανοτήτων,σε

ουσιαστική ενδοσκόπηση του ατόμου,με σκοπό την κατάκτηση ενός

«τελειωμένου»στόχου,ενόςολοκληρωμένουπολίτη.

ΗθέσητουΑριστοτέληγιατησπουδαιότητατουελεύθερουχρόνου,

τονίζεται ακόμη περισσότερο με την παρατήρησή του ότι

η ἀσχολία υπάρχειγιαχάρητηςσχόληςμετονίδιοτρόποπουυπάρχειο

πόλεμοςγιαχάρητηςειρήνης:ηειρήνηπαρέχειτηνευκαιρίαγια σχολήν,

ενώ,ανοιπολίτες δενέχουντηνκατάλληλη αγωγή,δενμπορούννα
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εκμεταλλευτούντααγαθάτηςνίκηςσεκαιρόειρήνης: «αἱγὰρπλεῖσται

τῶντοιούτωνπόλεωνπολεμοῦσαιμὲνσῴζονται,κατακτησάμεναιδὲτὴν

ἀρχὴνἀπόλλυνται.τὴνγὰρ βαφὴν ἀνιᾶσιν,ὥσπερ ὁ σίδηρος,εἰρήνην

ἄγοντες.αἴτιος δ̓ ὁ νομοθέτης οὐ παιδεύσας δύνασθαι σχολάζειν

(Πολιτικά,VII,1334a6-10).Στόχος,λοιπόν,αδιαμφισβήτητος,τοναμπορεί

κανείςναπολεμά,αλλάακόμηπερισσότεροτοναγεύεταιτααγαθάτου

ελεύθερουχρόνουκαιτηςειρήνης: δεῖμὲνγὰρἀσχολεῖνδύνασθαικαὶ

πολεμεῖν,μᾶλλονδ̓ εἰρήνηνἄγεινκαὶσχολάζειν(Πολιτικά,1333a45-1333b

1).Μιακοινωνία,λοιπόν,οφείλεικαταρχάςναπαρέχειελεύθεροχρόνοκαι

κατά δεύτερον να προετοιμάζει τους νέους,ώστε να μπορούν να

αξιοποιήσουντονελεύθεροχρόνοτους.

Η εκπαίδευση οφείλεινα επιφορτιστείμε τη μαθητεία στην

αξιοποίησητουελεύθερουχρόνουπροκειμένουναευοδωθείοσυλλογικός

στόχος της ευδαιμονίας,του αναστοχασμού καιτης εποικοδομητικής

ανάπαυσης,πουθααναδείκνυετιςκλίσειςκαιτηδημιουργικότητατων

παιδιών,θαπαραχωρούσεπρότυπαμίμησης,θαδιασφάλιζετηναξιοποίηση

των πνευματικών ικανοτήτων των μελλοντικών πολιτών και θα

δρομολογούσετηνευδαιμονίατηςπόλεως.

Ο Αριστοτέληςαφιέρωσεαρκετέςσελίδεςστοθέματηςσχόλης,

τόσοσταΗθικάΝικομάχειαόσοκαισταΠολιτικάτου.Οιαπόψειςτου

σχετικά μετηναναψυχή έχουνπροεκτάσειςστηνεποχή μας,ειδικά η

επιμονήτουότιησχόληείναιπιοσημαντικήαπότηνεργασίακαιότιοι

άνθρωποικάνουνκακήχρήσητης,ανδενείναιεκπαιδευμένοιναπερνούν

τηνώρατουςμεεποικοδομητικούςτρόπους.Ησχόληείναιοχρόνοςπου

είμαστε ελεύθεροι από τις απαιτήσεις της εργασίας μας και μας

επιτρέπεταιναεπιλέγουμεπώςθαπεράσουμεαυτόντονχρόνο.Δενείναι

τυχαίο που η αντίστοιχη αγγλική λέξη για την ανάπαυλαν (leisure)

προέρχεταιαπότολατινικόlicere (επιτρέπειν).ΣύμφωναμετηνEdithHall

ο Αριστοτέλης θα συμφωνούσε ότιη εκπαίδευση είναιη λύση στο

«πρόβλημα»τηςεποικοδομητικήςαξιοποίησηςτηςσχόλης.Στόχοςτης

εργασίας είναισυνήθως η βιολογική υποστήριξη της ζωής μας αλλά

στόχοςτηςσχόληςμπορείκαιπρέπειναείναιηυποστήριξηάλλωνπτυχών

τηςζωήςμαςπουμαςκαθιστούνακριβώςαποκλειστικάανθρώπινους:της

ψυχής,τουνου,τωνπροσωπικώνκαικοινωνικώνμαςσχέσεων.Ησχόλη
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λοιπόνσπαταλιέται,ανδεντηχρησιμοποιήσουμεγιακάποιοσκοπό59.

59Ε.Hall,Αριστοτέλης.Ηαρχαίασοφίαστησύγχρονηζωή,μτφρ.Β.Ζεύκη,Διόπτρα,Αθήνα

2019,σσ.39-41.
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3.8.Γυμναστική

Επειδή ο άνθρωπος από τη γέννησή του φέρειεν δυνάμειτο

ορεκτικό,τοθυμικόκαιτοβουλητικόστοιχείο,ενώ ολόγοςκαιονους

αναπτύσσονταιμετοπέρασματουχρόνου,γι’αυτόθεωρείοΑριστοτέλης

πωςπρέπειναπροηγείταιηεκπαίδευσητουσώματοςαπόαυτήτηςψυχής.

Δηλαδή το άλογο μέρος καλλιεργείται πρώτιστα, προκειμένου να

υπηρετήσειτοέλλογο,δηλαδήτηνψυχή(Πολιτικά,H,1333a3).Ηαγωγή,η

οποίαστοχεύειστηνάσκησητηςαρετής,θασυμβάλλεικαιστηνευδαιμονία

καικατάσυνέπειακαιστηνηδονήκαιτηναπόλαυση.Μετηδιευκρίνισηότι

ηευδαιμονίαείναιανεξάρτητηαπόταυλικάαγαθάκαιότιοευδαίμωνείναι

αυτόςπουωςλογικόον,καταφέρνεινααποδώσειταμέγιστα60.

Βέβαιαστοθέματηςαγωγήςμπορείκανείςνασυναντήσειάτομαμε

φυσικές προδιαθέσεις,όπως επίσης καιάτομα φαύλα,τέτοια που

αντιστέκονταιστο έργο της αγωγής,αλλά καιάλλα που ενώ είναι

ανεπίδεκταπαιδείας,ωστόσοκαθίστανταισπουδαίοιάνδρες.Έτσι,είναι

καθόλαεύλογοτογεγονόςσεμιαπόληναυπάρχουνόλεςοιδιαβαθμίσεις,

γιατίάλλο είναιτο δέον κιάλλο αυτό που οιφυσικές καταβολές

καθορίζουν.Ανεξάρτητααπόαυτόόλοιοιπολίτεςπρέπειναμορφώνονται,

γιαναυπάρξειομαλήκοινωνικήσυμβίωσηκαιευρυθμία61.

Γίνεταιφανερόλοιπόνπωςηπαιδείαείναιαπαραίτητοναβασίζεται

καταρχάςσταήθηκαιμετάναακολουθήσειεκείνηπουβασίζεταιστην

λογική,ενώ επίσηςηεκπαίδευσητουσώματοςναπροηγείταιαυτήςτου

νου.Γι’αυτόστηναρχαίαΕλλάδαανέθεταν,καταρχάς,οιγονείςτατέκνα

τουςστονγυμναστήκαι,ακολούθως,στονπαιδοτρίβη(Πολιτικά,Θ,1338a

30-42).Όσοναφοράστονγυμναστήκαιστηνεκπαίδευσητωννέων,θα

έπρεπε -κατά τους συλλογισμούς του φιλοσόφου-τηνπρώτη θέση να

έχουνταευγενήαθλήματακαιόχιησκληρήεκγύμναση,διότιηδεύτερη

καθιστάτουςανθρώπουςβάναυσους(χρήσιμουςμόνοστηνπολιτική)και

όχιενάρετους.Μέχριλοιπόντηνεφηβείαηγυμναστικήθαπρέπειναείναι

ελαφρά,χωρίςαυστηρήδίαιτα,γιαναυπάρχειφυσιολογικήανάπτυξητου

σώματος.Αφού παρέλθουν τρία έτη,ο χρόνος είναικατάλληλος για

επίπονες ασκήσεις και αναγκαστική δίαιτα. Ποτέ δεν πρέπει να

60D.Ross,Αριστοτέλης,ό.π.,σ.81.
61Αυτόθι,σ.83.
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συμβαδίζουνκουραστικήαγωγήτουσώματοςκαιτουνου,διότιτοένα

επιδρά καιαδυνατίζειτο άλλο.Το κριτήριο είναισαφώς ρεαλιστικό,

καθότιθέτειεπιτακτικά τον παράγοντα της ισόρροπης λειτουργίας-

ανάπτυξηςτουοργανισμούωςσυνόλου(Πολιτικά,Θ,1338b38-41).
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3.9.Σύγκριση Αριστοτέλη-Πλάτωνα για την πολιτική σημασία της

παιδείας

 Οιθέσεις τωνδύο αυτώνφιλοσόφωνγια το μείζονθέμα της

παιδείαςκαιτηςεξέλιξηςτωνεκπαιδευτικώνσυστημάτωνείναιδιάχυτες

σε όλο το έργο τους,εντοπίζονταιόμως κυρίως στους πλατωνικούς

διαλόγουςΠολιτείακαιΝόμοι,καθώςκαι,όπωςέχειήδηαναφερθεί,στα

ΠολιτικάτουΑριστοτέλη,όπουορόλοςτηςπαιδείαςείναικαίριοςγιατη

συγκρότησημιαςαναπτυγμένηςκοινωνίας.

Ηπλατωνικήπαιδείασυνιστάτο«ἔνμέγα»,πουθασυγκροτήσειτο

άτομοηθικάκαιπνευματικάαλλάκαιοθεμέλιοςλίθοςπάνω στοοποίοθα

θεμελιωθείηιδεώδηςπολιτεία(Πλάτωνος,Πολιτεία423e).Ηανατροφή,η

διαπαιδαγώγηση,ηκαλλιέργεια,η«Ιθάκη»γιατηνεύρεσητηςαλήθειας

ξεπερνώντας κάθε είδους ψευδαισθήσεις,αμάθειες καισκοταδισμούς 

αποτελούν τα σημαντικά εχέγγυα που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο

απομακρυνθείαπότημεταβλητότητατωναισθήσεωνστονάφθαρτοκόσμο

τωνιδεών(Πλάτωνος,Πολιτεία421e).Ηδιαδικασίαφθοράςτωναγαθών

καιφιλοσοφικώνφύσεωνσυμπίπτειμεμιααρνητικήμαθησιακήδιαδικασία

«κακήπαιδαγωγία»(Πολιτεία,491e),μέσααπότηνοποίασυγκροτείταιτο

πραγματικόστηφθαρμένηθετικήμορφήτουκαικάθεδυνατότηταύπαρξης

τέλειαςπολιτείαςέγκειταιπλέονστηδιαφοράτηςσεαυτόπουτηςείναι

με την τωρινή μορφή της άχρηστο και περιθωριακό και στους

πραγματικούςφιλοσόφουςαφήνοντάςτουςνακυβερνήσουνήαναθέτοντάς

τουςτηνεκπαίδευσητωναυριανώναρχόντων62.

Ωστόσο κάτοχοιγερήςκαιουσιαστικήςπαιδείαςοφείλουνναείναι

όχιμόνοοιφύλακεςαλλάκαιοιάρχοντεςοιοποίοιθαρυθμίσουντα 

εκπαιδευτικάθέματακαιθασυμβάλλουνσεμια«ἀκριβεστέρανπαιδείαν»

τωννέων μεστόχοτηγνώσητηςαρετής καιτηνέμπρακτηεφαρμογήτης.

Σαφώςλοιπόν,γιατονΠλάτωναιδανικήπολιτεία χωρίςαγωγήκαιπαιδεία

δενοείται.Έτσιτοπλατωνικόιδεώδεςστηρίζεταικαιεξαρτάταιαπότην

ισότιμηπαιδαγωγικήκαιπνευματικήκατάρτισητωνατόμωναλλάκαιτην

ηθική διάπλασήτουςπουδιαμορφώνεταιαπότοιδεώδεςτηςανδρείας,

τηςτιμής,τουσεβασμούκαιαφοσίωσηςστηνπατρίδα,καιτηνυπακοή

62Α.Koyre,ΦιλοσοφίακαιΠολιτεία,μτφρ.Λ.Κασίμη,Αλεξάνδρεια,Αθήνα1996,σ.54.
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στουςνόμους.Τότεμόνοηπολιτείαλειτουργείωςαρωγόςτηςκοινωνικής

ευδαιμονίας ενώ οιάνθρωποιδενπέφτουνθύματατηςκακοδαιμονίας

ένεκατηςαμάθειάςτους63.

Βασικοίστόχοιστο πλατωνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναιη

ύπαρξη δημόσιας εκπαίδευσης,η κοινή εκπαίδευση για άνδρες και

γυναίκες,μεάλλαλόγιαηισότητατωνδύοφύλωνσεόλεςτιςβαθμίδες

τηςεκπαίδευσης,ηδιαμόρφωσηακμαίουπνεύματοςαλλάκαισώματος,η

ηθική αναμόρφωση του πολίτη ενισχύοντας μέσα του τις αρετές της

δικαιοσύνης,δηλαδήτησοφία,τηνανδρείακαιτησωφροσύνη,καθώςκαιη

απομάκρυνσηαπόκάθεείδουςμονομέρεια64.Κατάσυνέπεια,ηδιαμόρφωση

τουνεανικούμυαλούαπαιτείπολύμεγάληπροσοχή.Γιατολόγοαυτό,η

ποίησηπουγια προγενέστερεςεποχέςυπήρξεβασικόεργαλείομάθησης-

παιδείας,τώρα περνά αυστηρό κριτικό έλεγχο.Ο ψεύτικος-εικονικός

κόσμοςπουπαρουσιάζει,ηασέβεια,οφόβοςστοθάνατο,ηαδικίακαιη

άσχημηεικόναπουπροβάλλειγιατουςθεούς,ημεγάληαγάπηγιατοχρήμα

είναιμερικάαπόταθέματαπουαποτελούντροχοπέδηστησφυρηλάτηση

μιας ακμαίας ψυχής, έτοιμης να αγωνιστεί για οτιδήποτε. Αυτά

χαλαρώνουντη σταθερότητα τηςψυχής,αποδυναμώνουντονάνθρωπο

κάνοντάςτονεπιρρεπήστιςοποιεσδήποτεαπολαύσειςμεαποτέλεσμανα

ευθύνονταιγιατηδιαφθοράτωνηθών,τηψυχικήτουςαλλοτρίωσηκαιτην

παρακμήτηςπολιτείας.Οιποιητέςόφειλανναπροβάλλουνσταέργατους

υψηλάπρότυπασυμπεριφοράς,τέτοιαπουθαενισχύουντοθάρρος,το

ήθος,τιςαρετές,τηνευσέβεια,καιθαεπιδιώκουνόχιμόνοτην τέρψη

αλλάκαιτηνωφελιμότητα(Πολιτεία,Ι.607a-e).

Απότηνάλλη,ταμαθηματικάκατέχουνσημαντικότατηθέσησεόλο

το πλατωνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί αυτά εξασφαλίζουν

επικυρωμένηγνώσητωναιώνιωνκαιαμετάβλητωνόντωνκαιαληθειών.

Αυτόσημαίνειότιανεξοικειωθούμεμετηνέννοιατουμέτρου,μπορούμε

ναασχοληθούμεμετανοητάαντικείμενακαινααπαλλαχθούμεαπότα

αισθητά.Σταμαθηματικάσυγκαταλέγονταιηαριθμητική,ηγεωμετρία,η

στερεομετρία,ηαστρονομίακαιηαρμονική(Πολιτεία,Ζ.522c).

63Δ.Σακορράφου,ΠλάτωνοςΚοινωνιολογικαίκαιπαιδαγωγικαίαρχαί, Εμμ.Πετράκη,
Χανιά1957,σσ.89-92.
64Κ.Νασιάκου,Η παιδείαστονΠλάτωνα,στοΓ.Αραμπατζής(επιμ.),Πλάτων:Αφιέρωμα

στονΔ.Ανδριόπουλο,τ.Α,Παπαδήμας,Αθήνα2002,σσ.317-343.
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Την προσφορά τους ο φιλόσοφος την εντόπιζε στην επίλυση

προβλημάτωντηςκαθημερινήςζωής,στηνοικονομία,τηδικαιοσύνηκαι

στιςτέχνες(Πολιτεία,Ζ.522c-529d).Παίζουναξιόλογορόλοστηνεξέλιξη

τουχαρακτήρα,γιατίυποβάλλουντοάτομοσετέτοιουςερεθισμούςπουτο

αναγκάζουν σε σύντονη πνευματική ενεργοποίηση.Ξυπνούν από τη

νωθρότητακαιαμάθειαλόγω φύσηςκαικάνουντονάνθρωπο«ευμαθή,

μνήμονακαιαγχίνουν»(Nόμοι,817e-818a).Επειδήαπώτατοςσκοπόςείναι

ηδιαμόρφωση«καλούκαγαθούπολίτη»,ογενναίοςάνθρωποςμεηρωικό

φρόνημα,οελεύθεροςκαιχαριτωμένος,οειρηνοποιόςκαισώφρονας και

οιαρμονίεςαπότοχώροτηςμουσικήςπρέπειναπερνούναπόαυστηρό

έλεγχοκαιλογοκρισία.Αρμονίεςτύπου«μιξολυδικής»ή«συντονολυδικής» 

λόγω τουθρηνώδηχαρακτήρατουςή«λυδικής»και«ιωνικής»πουωθούν

στη μαλθακότητα και χαλάρωση αποτρέπονται από το πλατωνικό

πρόγραμμασπουδών.Αντίθεταυποστηρίζονταιαρμονίεςτύπου«δωρικού»

και«ιωνικού»,ηπρώτηγιατοθαρραλέουχαρακτήρατης,ενώ ηδεύτερη

γιατοειρηνικόκαισωφρονιστικότης65.

Ταίδιαισχύουνκαιγιατουςρυθμούςπουπρέπειμεευλάβειανα

υπακούνστο λόγο ώστενα μη γίνονταιαφορμή για παρεκτροπέςτων

νεαρώνφυλάκωναπότοκόσμιοκαιευπρεπές.Μουσικήπουκαταφέρνεινα

στρέψειτονάνθρωποστοκαλό,την αρετή,τοωραίοκαιαληθινό,στο

απλό,καισυνάμαμουσικήσοφίαμεεπιστημονικήκαιφιλοσοφικήχροιά

υποστηρίζεταιαλλά καιολοκληρώνειτο πλατωνικό εκπαιδευτικό του

σύστημα66.

Επειδήοάνθρωποςαντιμετωπίζεταιωςενιαίαψυχοσωματικήκαι

πνευματική οντότητα67,η σύζευξη της μουσικής με τη γυμναστική θα

συμβάλλειστηνυποταγήτουσωματικούστοιχείουστοπνευματικό.Το

σώμαθααγγίξειτηνψυχή.Η γυμναστικήθαεπηρεάσειτοπνευματικό

τμήματηςψυχήςενώ ημουσικήθακαλλιεργήσειτολογικόήφιλοσοφικό

τηςτμήμα.Μουσικήκαιγυμναστικήθαεναρμονίσουντηλογικήκαιτο

πνεύμακιαυτέςτηνεπιθυμία,ώστεηαρμονίατωντριώναρχώντηςψυχής

καιηαρμονίαψυχήςσώματοςναοφείλονταιστηνηθικήεπίδρασητωνδυο

65 Ι.Καλογεράκος,Παιδεία καιπολιτειακή αριστεία.Ο δρόμος προς τηναρετή στο
αριστοτελικόιδανικόκράτος,ό.π.,σ.76.
66Ε.Lippman,MusicalThoughtinAncientGreece,NewYork1964,σσ.88-90
67Αυτόθι.
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σημαντικώνβαθμίδωντηςεκπαίδευσης.Οποιαδήποτευπερβολήμπορείνα

οδηγήσειστησκληρότηταήμαλθακότητα.Πάντωςοαληθινόςμουσικός

είναιεκείνοςπουκαταφέρνειναενώσειτηγυμναστικήκαιμουσικήστις

τέλειεςαναλογίεςτηςκαιστησυνέχειανατιςπροσφέρειμεμέτροως

δώροστηνψυχή68.

ΣύμφωναμετονΠλάτωναηγυμναστικήείναιαδελφήτηςμουσικής

(Πολιτεία,404b).Για την επίτευξη της ψυχοσωματικής ανάπτυξης του

ατόμουεπιβάλλεταιησύμμετρησωματικήάσκησηκαιτωνδύο.Εξάλλουοι

φύλακεςέχουναπόλυτηανάγκηαπόσωματικήάσκησητέτοιαπουθατους

βοηθήσεινα σταθούν ανάλογοιτων περιστάσεων στο πολεμικό τους

επάγγελμα και τις υποχρεώσεις τους.Η γυμναστική δεν αποτελεί

αυτοσκοπό για να κερδίσουν τα μετάλλια και τη δόξα,αλλά για να

καλλιεργήσουν το θάρρος τους καινα διαπλάσουν το πνεύμα τους.

Υπερβολικήγυμναστικήθαοδηγούσεσετραχύτητακαιβιαιότητα,όπως

καιηυπερβολικήμουσικήθαέπλαθεμαλθακόκαιυποταγμένοάτομο.Έτσι

η πλατωνική γυμναστική συμβάλλει στην υποταγή του ανθρώπινου

σώματος στο πνεύμα,στην καλλιέργεια καλού χαρακτήρα (Πολιτεία,

410c)στονεμβολιασμότηςψυχήςμεαυτοπειθαρχία,στηχαλιναγώγηση

της «θυμοειδούς φύσης»,στην προστασία από τη θηλυπρέπεια και

μαλθακότητα αλλά καιτη βαρβαρότητα καιαναισθησία.Η μουσική

δρώντας ως αντιφάρμακο της σωματικής άσκησης,που παρέχει η

γυμναστική,τουςκάνεινααποκτούνευρυθμίακαιοιδιηγήσειςτηςήθος

μετρημένο.Γι’αυτόπαράλληλαμετημουσικήκαιγυμναστικήφρόντιζεο

Πλάτωνναπαρέχεταικαλήλογοτεχνικήμόρφωση,ηθική,θρησκευτικήκαι

πολιτικήαγωγή,ώστεηορθήπαιδείανασυμβάλλειουσιαστικάστηπλήρη

ανάπτυξητουατόμουαλλάκαιστηνπροστασίατουαπόμονομέρειεςκάθε

είδουςπουθαοδηγούσανστοναποπροσανατολισμότουςαπότοαληθινό

καιτοκαλόκαιαγαθό.

Όμως,ενώόλαταπαραπάνωμαθήματαβοηθούντοάτομοναφθάσει

στηνκορυφήτουορατούκαιναστραφείηψυχήπροςτονκόσμοτωνιδεών,

ηδιαλεκτικήθεωρείταιηπεμπτουσίατηςπαιδείας,ηκορωνίδαεκείνηπου

θαοδηγήσειτονάνθρωποαπελευθερώνοντάςτοναπότιςαισθήσειςνα

68Κ.Ιωαννίδης,Ρυθμόςκαιαρμονία.Ηουσίατηςμουσικήςκαιτουχορούστηνπλατωνική
παιδεία,Λευκωσία1973,σ.50.
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πλησιάσειτηναλήθειατωνπραγμάτων,τιςαπόλυτεςουσίεςμετάαπό

συστηματική σκέψη καιλογική έκφραση.Η ενατένιση της ιδέας του

αγαθού,τηςπηγήςτηςαλήθειαςκαιαρχήςτηςζωήςείναιαποτέλεσμα

μιας επίγειας «Ιθάκης», πολύπονης και πολύχρονης φιλοσοφικής

προσπάθειας(Πολιτεία,505a).

ΟΠλάτωνστουςΝόμουςτουσυγκεντρώνειτηθεωρίατουγιατην

πρέπουσααγωγήτουπαιδιούαπότηγέννησηωςτηνενηλικίωσήτου.Η

παιδείαενώ αποτελείδημόσιοαγαθό,όμωςηανώτερηβαθμίδαπαραμένει

προνόμιομόνοτωνλίγωνκαιηποίησηυπόκειταισεέναναυστηρόέλεγχο

(Nόμοι,801c-d).ΌσοναφοράτουςφύλακεςοΠλάτωναςαπέβλεπεστονα

τουςπαρέχειτέτοιουείδουςπαιδεία,ώστενακαλλιεργηθείμέσατουςη

ιδέα του Αγαθού, για να είναι άξιοι και σε καιρό ειρήνης να

αντεπεξέρχονταισταόσαπροβλήματαμετησοφίακαιτηνανδρείατους,

αλλά καισεκαιρό πολέμουνα είναιάξιοιγια σπουδαία έργα.Ακριβώς

επειδή η καλή λειτουργία της πολιτείας εξαρτιόταν από τη σωστή

εκπαίδευση των φυλάκων,γι’αυτό η παιδεία τους τύγχανε μεγάλης

προσοχής,φροντίδαςκαιμεθοδικούπρογραμματισμού69.

Συνοψίζοντας,διαπιστώνουμεπωςτοθέματηςπαιδείαςγιατον

Πλάτωναβρίσκεταιστηνκορωνίδατηςευρύτερηςμεταρρυθμιστικήςτου

προσπάθειας.Συντελείτόσοστηναρμονικήανάπτυξηόλωντωνδυνάμεων

καιικανοτήτωντουανθρώπου,δηλαδήκάλλος,τελειότητα,υγείαψυχής

καισώματος,πειθαρχία,καλλιέργεια συναισθημάτων καιδεσμών του

ατόμουπροςτοκοινωνικόσύνολο,ενσυναίσθησητωνδικαιωμάτωνκαι

υποχρεώσεωντου,όσο καισε μια πολιτεία που διακρίνεταιγια την

εύρυθμηλειτουργίατης,τηνυπακοήτωνπολιτώνστουςνόμουςκαιστους

άρχοντεςτηςπόλης,στονορθολογισμόκαιτηνπειθαρχίαστιςεπιταγές

της νόησης,στην εργατικότητα,στο ιδανικό της καλοκαγαθίας,στην

τήρησηκαικαλλιέργειατωνηθικώναρχών,στηναγάπηστιςαιώνιεςιδέες

καιτηνενατένισητουαγαθού.Κάθεπολίτηςγνωρίζεικαλάπωςκάθε

λανθασμένη εκτίμηση της ελευθερίας,μπορεί να λειτουργήσει ως

τροχοπέδηστηνπαιδείακαιναεπιφέρειμύριαόσακακά.

ΑπότηνάλληπλευράοΑριστοτέληςξεκινά,όπωςπροαναφέραμε,

69Α.Ρήγας & Β.Κωνσταντόπουλος,Η παιδεία των φυλάκων και η κριτική της
παραδοσιακήςαγωγήςστηνπλατωνικήΠολιτεία,1994,σσ.430-456.
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απότηθέσηότι«ὁἄνθρωποςφύσειπολιτικὸνκαὶκοινωνικὸνζῷον»,γι’αυτό

καιθεωρείπωςηαγωγήαποτελείμέροςτηςπολιτικής.Ότανοάνθρωπος

καλλιεργηθεί ψυχοσωματικά ,πολιτικά και ανθρωπιστικά,θα είναι

χρηστόςπολίτης,άξιος γιαμιαευτυχισμένηζωήσταπλαίσιατηςπόλης-

κράτους.Μάλισταηπαιδείαθαπροσφέρειστονάνθρωποό,τιδενμπορεί

νατουπροσφέρειηφύση(Πολιτικά,1337b34-35),γιατίτονοδηγείστην

ελευθερία,τηνκαλοσύνηκαιτηναρετή(Πολιτικά,1338a).

Τοπολίτευμαείναιάρρηκτασυνδεδεμένομετοπολιτικόπνεύμα

των νέων.Έτσιένα υπέροχο πνεύμα γίνεταιαίτιο για ένα υπέροχο

πολίτευμα.Τοναζεικανείς«χάριντηςπολιτείας»σεκαμίαπερίπτωσηδεν

αποτελείδουλείααλλάευδαιμονίατόσοτηςπολιτείαςόσοκαιτουπολίτη

(Πολιτικά,1337a 27-29).Χρέος της πολιτείας αποτελεί η διά βίου

εκπαίδευσηκαιδιαπαιδαγώγησητωνπολιτώνπεριορίζονταςστοακέραιο

τηνατομικήπρωτοβουλία.Εξάλλου,τοάτομοχωρίςτηνπολιτικήκοινωνία

είναιάνευσημασίας.Γι’αυτόοκάθεπολίτηςοφείλειναδιαπαιδαγωγείται

σταπλαίσιαμιαςδημοκρατικήςπολιτείας,όπουθαευνοείταιηπρόοδος

τηςδημοκρατικήςζωής.Συνεπώςηαρετήτουπολίτηβρίσκεταισεάμεση

εξάρτησηαπότηνπαιδείακαιτουςνόμους(Πολιτικά,1337a22).

Παρόλοπουηεκπαίδευσηέχειδημόσιοχαρακτήρα,ωστόσοτο

εκπαιδευτικόσύστημαθαπρέπειναείναιέτσιδομημένοώστεναενισχύει

τηνπροδιάθεση καιτις φυσικές ιδιότητες του κάθε ατόμου.Βέβαια,

βασικές προϋποθέσεις για τη μόρφωση είναιη ανθρώπινη φύση,η

συνήθειακαιηλογική.Στησυνέχειαμετησυνήθειακαιτηβοήθειατων

δασκάλωνθααρχίσειημαθησιακήδιαδικασίαεκείνηκατάτηνοποίαοι

μαθητές θα πράττουν τα ωραία,τα αναγκαία καιωφέλιμα.Η ψυχή

διαιρείταιστοέλλογοτμήματηςκαιστοάλογο.Ανώτεροεκτωνδύοείναι

το πρώτο,το οποίο πρέπεινα υπηρετείταιαπό το δεύτερο.Σαφώςη

παρεχόμενη παιδεία θα πρέπεινα είναικατάλληλα δομημένη.Καιτο

έλλογο μέρος όμως της ψυχής υφίσταται διάκριση ανάμεσα στο

θεωρητικόκαιπρακτικότουτμήμα.

Στοσημείοαυτό,επίσηςκαιεδώ οθεωρητικόςλόγοςυπερτερεί

έναντι του πρακτικού. Έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να

προετοιμάζειόχιαποβλέποντας στον πόλεμο αλλά στην ειρήνη που

αποτελείπροϋπόθεση του θεωρητικού βίου.Οιαρετές του σώματος
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πρέπεινα υπηρετούν τις αρετές της ψυχής.Στην πόλη πρέπεινα

υπερτερούν οιαρετές της ανδρείας,ασχολίας,θεωρίας,δικαιοσύνης,

σωφροσύνης,καρτερίαςαλλάκαιηφιλοσοφία(Πολιτικά,H,1335b31-33).

Το ηθικό ιδεώδες της αρετής πρέπεινα αποτελείμέλημα του

ατόμου-πολίτη70.Αυτήπροκύπτειωςαποτέλεσματης άσκησηςτηςψυχής

απέναντιστιςορμές καιταπάθη.Περαιτέρω οιηθικέςαρετές,όπωςη

γενναιοδωρία,σωφροσύνηκ.ά.,απορρέουναπότηνάσκησητουανθρώπου

ναξεχωρίσειμετολόγοκαιτιςπράξειςτουαπόταζώακαιαποκτώνταιμε

τονεθισμό,ενώοιδιανοητικές,όπωςσοφία,σύνεση,φρόνηση,αποκτώνται

μετημάθηση(ΗθικάΝικομάχεια,1103a5-7).

Κατά συνέπεια,ως προς την παρεχόμενη εκπαίδευση από την

πολιτείαπροηγείταιηεξάσκησητουσώματος,έπεταιηκαλλιέργειατου

άλογουμέρουςτηςψυχής,δηλαδήτουεπιθυμητικούτης καιακολουθείη

παίδευση στο «ορεκτικόν»,δηλαδή του νου.Όλη αυτή η εκπαίδευση

στοχεύειστοναμάθουννακρίνουνσωστάκαιναχαίρονταιμεταευπρεπή

ήθηκαιτιςκαλέςπράξεις.Βασικάκαιαναγκαίαμαθήματαπουπρέπεινα

διδάσκονταιοινέοιείναιηανάγνωση,ηγραφή,ηγυμναστική,ηιχνογραφία

καιημουσική,προκειμένουνααποκτήσουνεκείνητησωστήαγωγήπου

ταιριάζεισεελεύθερουςπολίτες,ευαισθησίεςαλλάκαιεχέγγυαγιατην

κάλυψηπρακτικών,θεωρητικώνκαιαισθητικώναναγκώντους.

Η εκπαίδευσητωνπαιδιώναρχίζειαπότηγέννησήτους.Έτσιως

τηνηλικία τωνεφτά χρονώνυποστηρίζεταιη φυσική κατάσταση των

παιδιώνμεεπιλεγμένακινητικάπαιχνίδια,ηπνευματικήμετηδιήγηση 

παραμυθιώναπόπαιδονόμουςκαιτηνπαροχήερεθισμάτωντέτοιωνπου

θαδιεγείρουντονουτους(Πολιτικά,Θ.1335a25-26).Οτιδήποτεδίνεταιστα

παιδιά πρέπεινα είναιαπαλλαγμένο από καθετίεπιβλαβές για την

ηθικότητά τους.Η επιβολή τιμωρίας καιποινώνενδείκνυνταιγια το

σωφρονισμότους.

Πάνταόμωςπροηγείταιοδιάλογοςκαιηνουθεσίαέναντιτηςβίας.

Πλήρηςελευθερίαγιασυμμετοχήσεδιάφορασυμπόσιαδίδεταιμόνοόταν

ο άνθρωπος έχειπλήρως παιδευτείκιέτσιέχειτην ωριμότητα για

αυτοπροστασία.Συγκεκριμένα,απότο5ο ωςτο7ο έτοςτηςηλικίαςγίνεται

μιαπρώτηεπαφήτωνμαθητώνμεμαθήματαπουθαδιδαχθούναργότερα

70Κ.Τσάτσος,ΗκοινωνικήφιλοσοφίατωνΑρχαίωνΕλλήνων,ό.π.,σ.93.
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(Πολιτικά,Θ,1335b22-25).Στηνηλικίατων7-14ετώνπαρέχεταιμιαπιο

θεωρητική μόρφωση. Γράμματα, γυμναστική, μουσική και γραφική

καλύπτουν το σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Στην όλη παιδευτική

διαδικασία,πουδενείναικάτιστατικόκαιμονοσήμαντο,οπαιδαγωγός

παιδεύειαλλάκαιπαιδεύεται,δεναποτελείαυθεντίαενώομαθητήςπάντα

ωφελείταιαπότοσωστόπαιδαγωγό(Πολιτικά,H,1336b21-25).

ΣτηνεποχήτουΑριστοτέληοθεσμόςτηςιδιωτικήςεκπαίδευσης

ήταν πολύ διαδεδομένος. Παιδιά εύπορων οικογενειών τύγχαναν

διδασκαλίαςκατ’οίκον,όμωςηστάσητουςαπέναντιστουςδασκάλους

τους διακρίνονταν από έλλειψη σεβασμού καιαυθάδεια.Γι’αυτό ο

Αριστοτέλης ήτανθερμός οπαδός της δημόσιας εκπαίδευσης,όπου η

πολιτείαθαπαρείχεσεόλουςανεξαίρετατηνίδιαποιότηταγνώσης,θα

καλλιεργούσετηναρετήκαιθασυνέβαλεστηνπνευματικήκαιπολιτιστική

ανάπτυξήτης.Ωςπροςτασχολεία,υπήρχανκάποιεςσχολέςμεαξιόλογους

δασκάλουςαλλάκαιπνευματικάκέντρα,όπουσπούδαζαννέοιαπόάλλες

ελληνικές πόλεις.Η γενική μόρφωση ή αλλιώς εγκύκλια μαθήματα

περιλαμβάνουν τη διδασκαλία των γραμμάτων,της γυμναστικής,της

μουσικήςκαιτηςιχνογραφίας.Όλαταμαθήματαπρέπεινασυμβάλουνστην

κάθεμορφήςυγείατωνατόμωνκαιναείναισύμφωναμετηφυσιολογική

ανάπτυξητους(Πολιτικά,H,1337b23-28).

Γενικάηαριστοτελικήεκπαίδευσητονίζειτηνηθικήάσκηση, την

ενεργητικήκαιουσιαστικήσυμμετοχήτωνπολιτώνσεπράξειςθάρρους,

δικαιοσύνης,εγκράτειας,καλλιεργείτην αγάπη για το αγαθό καιτην

αποφυγή οτιδήποτε κακού,μεριμνά για τηνκοινή,δημόσια καιχωρίς

διακρίσειςπαιδείαόλωντωνπολιτώνανακαλύπτονταςπάντατιςφυσικές

κλίσεις του καθενός χωριστά, ασκώντας τις αρετές τους και

καλλιεργώνταςεσωτερικέςτουςδυνάμειςόπωςτηφαντασία,τημνήμη,τη

θέλησηκαισκέψη,φρόνησηκαιευδαιμονία.

Γιατίπράγματι,στόχοςτηςαριστοτελικήςφιλοσοφίαςείναι το«ευ

ζην»,δηλαδήηπολιτικήωρίμανσητωνπολιτών,ηηθικήκαιπνευματική

τελείωσή τους μέσα στο πλαίσιο της πολιτείας που εξασφαλίζειτις

απαραίτητεςσυνθήκεςγιανααναζητήσειοάνθρωπος-πολίτηςτοδρόμο

προςτηνευδαιμονία,πουαποτελείπεμπτουσίαόλωντωναρετών71.

71Σακορράφου,ο.π.,σσ.64-69.
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Συγκρίνονταςτιςαπόψειςτωνδύοαυτώνφιλοσόφωνσχετικάμε

την πολιτική σημασία της παιδείας,μπορούμε να πούμε πως τόσο ο

ΠλάτωναςόσοκαιοΑριστοτέληςθεωρούντηνπροσφοράτηςπαιδείας

ύψιστης σημασίας.Η παιδεία ως δημόσιο αγαθό οφείλει να είναι

προγραμματισμένη,κατάλληλα δομημένη με στόχο την απόκτηση της

αρετήςκαιπεραιτέρω τηςευδαιμονίας.Οιπολίτεςοφείλουνναέχουν

ηθικάενδιαφέροντακαιναμεριμνούνπώςθαγίνουνενάρετοι.Ησοφία,η

ανδρεία,ησωφροσύνηκαιηδικαιοσύνησυμβάλλουνστο«είναιτεκαιζην»

τηςπολιτείας..Βασικήπροϋπόθεσητηςπαιδείαςείναιηκαλήοργάνωση

τουκράτους.Κοινήθέσηεπίσης,αποτελείπωςηεκπαίδευσητουατόμου

πρέπεινααρχίζειαπότηγέννησήτου,γι’αυτόπρέπειναελέγχεταικαιη

δημιουργίατηςοικογένειας-,μετηνκατάλληληεπιλογήδιδακτικώνμέσων,

τέτοιωνπου θα κατευθύνουνκαιθα συμβάλλουνστηνπνευματική και

σωματικήωριμότητάτους.

ΠλάτωναςκαιΑριστοτέληςπιστεύουνστηνανύψωσητηςπαιδείας

μέσα στο πνεύμα του «πολιτεύματος»,το οποίο οδηγείσε υπέροχες

μορφέςτουπνεύματος.ΟΠλάτωνας προτάσσειτησωματικήαγωγήαπό

τηνπνευματική.ΚαιοΑριστοτέληςόμωςπρεσβεύειότιεπειδήηλογική

έπεταικαισωματική ανάπτυξη προηγείται,για να καταστείτο σώμα

ισχυρό για την οικοδόμηση υγιούς οργανισμού,η γυμναστική άσκηση

πρέπειναπροηγηθείαπόκάθεάλληαγωγή72.Βασικόεπίσηςσημείοτης

εκπαίδευσης καιτων δύο φιλοσόφων ήταν η κοινή εκπαίδευση που

προόριζαντόσογιατααγόριαόσοκαιτακορίτσια.Παράλληλα,πρώτη

μορφήμάθησηςθεωρείοΠλάτωναςτηγνώσηαπότησυνήθειακαιτη

μίμησηενώ οΑριστοτέληςλέει«καιταςμαθήσειςποιείταιδιάμιμήσεως

πάντας».

Διάστασηαπόψεωνυπάρχειωςπροςτηνπροσφορά τηςποίησης,

τηνοποίααφενόςοΠλάτωναςκαταδικάζειγιατίουλικόςκόσμοςπουαυτή

προβάλλειδεναποτελείμίμησητηςιδέας άραδενωφελεί,αφετέρουο

Αριστοτέλης θεωρώντας τηντέχνη ως φαινόμενο ζωής,γι’αυτό και

θεμελιώνειτη λειτουργικότητά της μέσα στηνζωή.Έτσιη τραγωδία

αποτελείτηναλήθειατηςζωήςκαιοκαλλιτέχνηςλέειπωςμιμείταιτα

«καθόλου»κιόχιτα«καθ’έκαστον».Το«καθόλου»είναιαντικείμενοτης

72Αυτόθι.
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φιλοσοφικήςέρευναςκαιηφιλοσοφίασπουδάζεικαιγνωρίζειταόντα.

Απότηνάποψηαυτήηποίησησυγγενεύειπροςτηφιλοσοφία,αποκαλύπτει

κιαυτήμετοδικότηςτρόποτηναλήθειατωνόντων.

Μέσω τις σύγκρισης των απόψεων του Πλάτωνος και του

Αριστοτέλη για τηνέννοια της παιδείας ως προς τη συγκρότηση μια

οργανωμένης πολιτείαςτονίζεταιπωςοΑριστοτέληςέδωσειδιαίτερη

βαρύτηταστηνπαιδείαθεωρώνταςτηνένααπόταβασικάμέσαπουωθούν

τον άνθρωπο στην ευδαιμονία και στην αρετή.Καλλιεργώντας τη

φιλοσοφία συμπεριλαμβάνοντας σ’αυτή όλους τους επιστημονικούς

κλάδους δίκαια χαρακτηρίστηκε «πατέρας της σύγχρονης επιστήμης».

Αναμφίβολαηπροσφοράτουείναιαδιαμφισβήτητημέσαστοχώροτης

παιδαγωγικήςεπιστήμηςκαιέρευνας.Εξάλλουμέσααπότοεκπαιδευτικό

του σύστημα μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα χρήσιμα καιγια τη

σύγχρονηεκπαίδευση73.

73Σ.Ζιώγου-Καραστεργίου,ΗπαιδαγωγικήσκέψηαπότονΠλάτωναωςτηΜ.Μοντεσσόρι,
ΑνθολογίαΚειμένων,Κυριακίδη,Θεσσαλονίκη1996,σσ.56-62.
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Κεφάλαιο 4:Εφαρμογή των αριστοτελικών απόψεων περί

παιδείαςκαιπολιτικήςστησύγχρονηεποχή

O Αριστοτέληςαποτελείένααπότασημαντικότεραθεμέλιατης

μεταγενέστερηςφιλοσοφίαςκαιείναιγνωστόπωςαπότο1960καιμετά

έχειυπάρξειμιασημαντικήαναβίωσητωναριστοτελικώνσπουδώνκαιτης

αριστοτελικήςφιλοσοφίας,τόσοστηνηθικήόσοκαιστηνπολιτική,αλλά

καισεάλλουςκλάδουςτηςφιλοσοφίαςόπωςηοικονομικήθεωρία,αλλά

καιηγνωσιοθεωρίακαιηλογική.Σύμφωναμετηδιατύπωσηενόςαπό

τουςεγκυρότερουςσύγχρονουςμελετητέςτου,«κανέναςπριναπόαυτόν

δενείχεσυνεισφέρειτόσοπολύστηγνώσηκαικανέναςμετάαπόαυτόν

δενμπορείναφιλοδοξείνασυναγωνιστείταεπιτεύγματατου»74

Αριστοτελικήσοφίακαισύγχρονηεποχή

ΟλόκληρατμήματατηςφιλοσοφίαςτουΑριστοτέληισχύουνακόμη

καισήμερα.Hτυπικήλογικήείναιπλήρωςαριστοτελική,ηφιλοσοφίατης

επιστήμης στηρίζεται στις δικές του βασικές διακρίσεις, ενώ η

αριστοτελικήηθικήκαιπολιτικήφιλοσοφίαέχειαναβιώσειστιςμέρεςμας

καιδιατηρείσημαντικούς υποστηρικτές. Στην Ευρώπη,με την έντονη

φιλοσοφική κίνηση από την αρχή του 19ου αιώνα,η διδασκαλία του

Αριστοτέλησυνδέθηκεμετανεότεραρεύματα.Έτσι,ωφελήθηκαναπότις

αριστοτελικές θεωρίες καιτην αριστοτελική μέθοδο τόσο ο Έγελος

ΧέγκελόσοκαιοαντίπαλόςτουοΤρέντελεμπουργκ.ΕπίσηςοΜπολτσάνο

καιοΜπρεντάνο,πουάνοιξαντοδρόμογιαναπεράσειηαριστοτελική

σκέψη στη φαινομενολογία του Χούσσερλ και στον υπαρξισμό του

Χάιντεγκερ,στηθεωρίατουαντικειμένουτουΜάινογκκαιστηναπορητική

οντολογία του Χάρτμαν,στη σύγχρονη βιολογία καιστην κίνηση του

νεοβιταλισμού,ακόμη στην ψυχανάλυση του Φρόιντ και τέλος στο

νεοθετικισμόκαιστηγνωσιολογίατηςσύγχρονηςαναλυτικής75.

Στα Πολιτικά,ο Αριστοτέλης θέτει ορισμένα ερωτήματα και

74 J.Barnes(επιμ.),TheCompleteWorksofAristotle.TheRevisedOxfordTranslation,2

τόμοι,PrincetonUniversityPress,Princeton1984,σ.66.
75Μπραχάλα,ό.π,σ.81.
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επισημαίνειορισμένουςεννοιολογικούςάξονες/αρχέςτουπλαισίουγύρω

από την παιδεία στην αρχαία πόλη-πολιτεία,που θα μπορούσαν να

αποτελέσουνβασικούςάξονες/αρχές γιατοδικόμαςπροβληματισμόκαι

σκεπτικόγιαμια«φιλοσοφημένη»εκπαιδευτικήμεταρρύθμισηκαιπαιδεία

στηνυπόεξέλιξησύγχρονηελληνικήπολιτεία.

ΣύμφωναμετονΑριστοτέλη,ονομοθέτης/ηπολιτεία«πρέπεινα

φροντίσειιδιαίτεραγιατηνπαιδείατωννέων»,γιατίανδενγίνειαυτό

«βλάπτονταικαιταπολιτεύματα/οιπολιτείες»,ηπαιδείαθαπρέπεινα

είναι«κοινή»γιαόλουςτουςπολίτεςκαι«μήκατ’ιδίαν»,δηλαδή«δημόσιο

αγαθό»καιόχι«ιδιωτικό»καιηκοινή/δημόσιαπαιδείαπουνασυνάδει

προςτοντύποκαιτο«ήθος»τηςπολιτείας.«Παιδεύεσθαι[καιεθίζεσθαι]

προςταςπολιτείας»ή «οίοντοκράτος/ηπολιτεία,οίακαιηπαιδεία»και,

αντίστροφα,«οίαηπαιδεία,οίοντοκράτος/πολιτεία».

Δημοκρατική,λοιπόν,παιδεία και πνεύμα για μιαδημοκρατική

πολιτεία.Παιδεία,λοιπόν,κοινήγιαόλους,πουνασυνάδειπροςτημορφή/

το είδος της πολιτείας.Σύμφωνα με τοναρχαίο φιλόσοφο,«σήμερα

υπάρχειδιαφωνίαωςπροςτοεκπαιδευτικόπρόγραμμαπουπρέπεινα

εφαρμοστεί,ούτεείναιξεκαθαρισμένοανηπαιδείαπρέπειναέχειστόχο

τηςτηνανάπτυξητουπνεύματοςήτηνδιάπλασητουήθουςτηςψυχής.

Από τις συγκεχυμένες αυτές γνώμες παρεμποδίζεταιη ανεύρεση του

σωστούπαιδαγωγικούσυστήματοςκαιδενμπορούμεναξέρουμετιπρέπει

να επιδιώκουμε:τα χρήσιμα για τη ζωή,τα σχετικά µετηναπόκτηση

αρετήςήταπεριττάστολίδια»(Πολιτικά,1337a).

Τόσο τα ερωτήματα που έθεσε ο Αριστοτέλης,όσο και οι

απαντήσεις,αφορούσαντιςαρχαίεςπολιτείεςκαιτοναρχαίοκόσμο.Πόσο

σχετικάείναιγιατησύγχρονηεποχή,τηνεποχήτηςνεωτερικότηταςη

εκπαιδευτικήμεταρρύθμισηστησύγχρονηελληνικήπολιτεία;Τοαρχαίο

αίτημα «παιδεύεσθαιπρος τας πολιτείας» αποτελείκαιαίτημα της

νεότερηςεποχήςμετηνανάδυσητουνεωτερικού«έθνους-κράτους»και

της νεωτερικής φιλελεύθερης δημοκρατίας κατά την περίοδο του

Διαφωτισμούτο18οαιώνακαιστησυνέχειατον19οκαιτον20οαιώνα.Η

νεότερη«κατάφαντασία»δημοκρατικήπολιτεία(γιαναχρησιμοποιήσουμε

την εύστοχη έννοια «imagined communities» του BenedictAnderson)

βασίζεταιστιςαρχέςτηςελευθερίας,τηςισότητας,τηςδικαιοσύνηςκαι
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τηςαδελφοσύνης.

Παράλληλα,η δημόσια εκπαίδευση στη νεότερη φιλελεύθερη

δημοκρατική πολιτεία καλείται να αναλάβει την ευθύνη για τη

σφυρηλάτησητηςεθνικήςταυτότητας,γιατηδιαμόρφωσητουελεύθερου

καιυπεύθυνουπολίτηκαιγενικότεραγιατηνπολιτική,τηνοικονομικήκαι

τηνπολιτιστικήοικοδόμησητουσύγχρονουέθνους-κράτους76.

Η στροφή στις παιδαγωγικές αξίες της ανθρωπιστικής ηθικής

αποτελείκινητοποίησηόλωντωνδομικώνόρωντηςανθρώπινηςύπαρξης

καιτουκόσμου.Μετηνκινητοποίηση αυτή απελευθερώνονταιαπό τα

αδιέξοδάτουςόλοιοιπαράγοντεςπουεμπλέκονταιστηνπαιδαγωγική

διαδικασία και στην πολυπρόσωπη αλλοτρίωση. Ο Αριστοτέλης

διατυ¬πώνειτη χρεία αυτής της αξιολογικής τομής με μια γλαφυρή

δεοντολο¬γική πρόταση. «Οὗτοι μάλιστα δεήσονται φιλοσοφίας καί

σωφροσύνηςκαίδικαιοσύνης,ὅσῳ μᾶλλονσχολάζουσινἐνἀφθονίᾳτῶν

ἀγαθῶν» (Πολιτικά, Η, 1334a). Η δεοντολογία αυτή έμμεσα

επαναπροσδιορίζεταιμέσαστιςδιατυπώσειςτωνσύγχρονωνστοχαστών

σχετικάμετονανθρώπινο λόγοκαιτηνπορεία τουστα δρώμενατης

μεταβιομηχανικής εποχής. Οι διατυπώσεις αυτές εμφα¬νίζουν τον

ανθρώπινολόγονααποτυγχάνεισταπλαίσιατουπρογράμματοςκαιτων

στόχων του διαφωτισμού.Εμφανίζουν ακόμη τον άνθρωπο να μην

εξέρχεταιαπότηνανωριμότητάτουαπότουςνεότερουςχρόνους,γεγονός

γιατοοποίοείναιοίδιοςοάνθρωποςυπεύθυνοςόπωςδιέβλεψανοKant

καιοAdornο77.

76UNESCO,Εκπαίδευση,Ο Θησαυρός που ΚρύβειΜέσα της,Έκθεση της Διεθνούς
ΕπιτροπήςγιατηνΕκπαίδευσηστον21οαιώνα,υπότηνΠροεδρίατουJacquesDelors,
Gutenberg,Αθήνα1999,σσ.78-81.
77Κ.Ράντης,«ΕισαγωγήστηνΑρνητικήΔιαλεκτική»,Δευκαλίων,23,1(2005),σ.53.
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4.1.Αριστοτέληςκαισύγχρονηπαιδεία

Υποστηρίζεταιότιμίαδιαφοροποίησητωνστόχωντηςπαιδείαςκαι

τωνεκπαιδευτικώνδιεργασιώνμπορούνναεπιφέρουναναδιατάξειςστον

κοινωνικόκαιπολιτικόκορμότέτοιες,ώστενακατευθύνουντιςεπιλογές

προς αναστοχαστικές καιπνευματικές ανησυχίες καισε μία δίκαιη

λειτουργία των οικονομικών παραγόντων (δυνάμεων - σχέσεων),

τουλάχιστονυπότοπρίσματηςεξασφάλισηςισορροπιών.

Πρόκειταιγιαισορροπίεςπουθαμπορούσανναοδηγήσουνβαθμιαία

στην πραγμάτωση του αριστοτελικού μέτρου,δηλαδή της ρεαλιστικά

επίκαιρηςαντιμετώπισηςμίαςσυνθήκης.Βεβαίωςόλαταανωτέρω δεν

μπορούνναεπιτευχθούνμηχανιστικάμεαυτοματισμούς,αλλάαπαιτούν

βάθος χρόνου,προκειμένου να εμπεδωθείμε συνειδητούς όρους η

αναγκαιότητατωναλλαγώνεκείνωνοιοποίεςεπικαίρωςήωςπροςμία

γενική«στρατηγική»απαιτούνται78.Οιπροτάσειςποικίλλουνωςπροςτις

περίπαιδείαςπαραδόσειςπουπρέπειναακολουθηθούν,ήωςπροςτα

παραδείγματαεκείναπουθέτουναξιώσεις,μεβάσητιςαιτιολογήσειςπου

εξασφαλίζουν για εφαρμογή τους.Ιδιαίτερα όμως επανέρχεται στο

προσκήνιοηαρχαιοελληνικήπρόταση,ηοποίασυνδέθηκεμετηνανάπτυξη,

σεοριζόντιακαικάθετηδιάταξη,τηςδημοκρατίαςκαιμετηνεντυπωσιακή,

μέσααπόσυλλογικάερείσματακαιποιοτικέςανακατασκευές,εξέλιξητων

τομέωντουπολιτισμούσχεδόνσεκαθολικήκλίμακα.Ανάμεσαλοιπόνστις

προτάσειςαυτέςκεντρικήθέσηκατέχειηκαταφυγήστονΑριστοτέλη,ο

οποίοςαποτελείτηνκορυφαίαεπιστημονικήπροσωπικότητατουαρχαίου

ελληνικούκόσμου79.

Σκοπόςτηςεκπαίδευσηςείναιηβελτίωσητωνανθρώπωνμέσα

από ένα εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στις αξίες.Το σημερινό

πρόβλημα,στηνεποχήτουπραγματισμού,είναιημησυνειδητοποίησητης

ανωτερότηταςτωνποιοτικώναξιών.Μιαπραγματικήεκπαίδευσηπρέπει

ναπεριλαμβάνειτημελέτητέτοιουείδουςαξιών.Καιαυτόδενμπορείνα

γίνειμέσασεένασύστηματοοποίοσχεδιάστηκεμεστόχοτηνεξειδίκευση,

με βαθύτερο στόχο την χειραγώγηση των ανθρώπων.Η εκπαίδευση

φαίνεται να λειτουργεί ως εργαλείο κοινωνικής καταξίωσης και

78Γαλάνη,ό.π.,σσ.90-92.
79Αυτόθι.
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απελευθέρωσης,ενώ στηνπραγματικότητακαθιστάτουςανθρώπουςστην

εποχήμαςαπολύτωςεξηρτημένουςαπότιςυπηρεσίεςτουσυστήματος

τηςθεσμικήςεκπαίδευσης.

Εισάγοντας τον θεσμό της πιστοποίησης,την «ασθένεια του

διπλώματος»όπωςλέγεται,αντικατοπτρίζεταιηχειραγώγησήτουαπότις

δυνάμειςτηςαγοράς,καιαντίναεξισώνει,τοσχολείοπροξενείταξικές

διαφορές.Ησυνέπειαείναιναέρχεταισεαντίθεσημετιςρητορείεςπερί

ισότηταςκαιπροσωπικήςολοκλήρωσης80.Δενμπορείνααμφισβητηθείη

αναγκαιότητα της ύπαρξης του θεσμού του σχολείου,αλλά μπορείνα

αμφισβητηθείτοδικαίωματουσχολείουναεπιβάλεισεόλαταπαιδιάτο

κυρίαρχο μοντέλο συμπεριφοράς καιαξιών,γεγονός που έρχεταισε

αντίφασημετηνηθικήμιαςελεύθερης,πλουραλιστικήςκοινωνίας81.

80T.Husen,Ηαμφισβήτησητουσχολείου,Προτάσεις,Αθήνα1992,σσ.69-70.
81Αυτόθι.
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4.2.Δημόσιακαιιδιωτικήπαιδεία

Ο προσανατολισμός της αριστοτελικής παιδείας είναι ηθικό-

πολιτικός.Χωρίς να περιφρονείτην απόκτηση των χρήσιμων καιτη

σημασίατηςεκπαίδευσηςστηνάσκησητουνου,έδινεπροτεραιότηταστην

ηθικήδιαπαιδαγώγησητωννέων.Οιπολίτεςπρέπειναείναιικανοίνα

πράττουντααναγκαίακαιταωφέλιμα.Βασικότερος,όμως,στόχοςτου

νομοθέτη πρέπεινα είναιο ενάρετος καιδίκαιος τρόπος ζωής των

πολιτών.Γι'αυτότολόγοείναιαναγκαίοναδιδάσκονταιταωφέλιμαπου

είναιαπαραίτητα για τη ζωή των ατόμων.Χρειάζεταιτα παιδιά να

διδαχθούνόσαδενεμποδίζειτηνψυχήτουςνααποκτήσειδιάθεσηανάλογη,

ώστεναενεργούνμεδίκαιοτρόπο.Αποκτώνταςτοάτομοηθικήσυνείδηση

καιμαθαίνονταςναενεργείμεβάσητιςαρχέςτουδικαίου,εντάσσεταιστο

κοινωνικόσύνολοαποβλέπονταςστηνπροσωπικήτουευδαιμονίακαιστην

ευδαιμονίατηςπολιτείας«καιταύτηςτηνεπιμέλειανείναικοινήνκαιμη

κατ’ιδίαν»(Πολιτικά,1336b23-24).ΓιατονΑριστοτέληηεκπαίδευσηήταν

θεσμόςκοινωνικός:«Τοσπουδαίανείναιτηνπόλιν ουκέτιτύχηςέργον,

αλλάεπιστήμηςκαιπροαιρέσεως…Ανάγκηουνσκεπτέον πώςανήργίνεται

σπουδαίος….αγαθοίκαισπουδαίοιγίνονταιοιάνθρωποιδιατριών,έστιδε

ταύτα τα τρία φύσις, έθος, λόγος…τοδε λοιπόν έργον παιδείας….»

(Πολιτικά, 1332a30–b10).

Ο Αριστοτέληςείναιυποστηρικτήςτηςδημόσιαςεκπαίδευσης.Η

αγωγή του πολίτη θα πρέπει να είναι ανάλογη του είδους του

πολιτεύματοςκαιηπαιδείααντίστοιχητωνσκοπώντηςπόλης.Ονέοςθα

πρέπειαπόνωρίςναεξοικειωθείμετιςαρχέςτηςπολιτικήςηθικήςγιανα

διαμορφωθείησυμπεριφοράτουενάρετουπολίτη.Στόχοςτηςτέλειας

πολιτείαςείναιητέλειαπαιδείακαιστόχοςτηςτέλειαςπαιδείαςείναιη

τέλειαηθικήαρετή,δηλαδήαυτήτηςδικαιοσύνης.Επομένως,οφιλόσοφος

έρχεταισερήξημετουπάρχονιδιωτικόσύστημαεκπαίδευσηςπουίσχυε

στηνΑθήνα82.

ΣύμφωναμετονΑριστοτέληονέοςδενέχειέμφυταπολιτικάκαι

πνευματικάπροσόντα,αλλάαυτάθααποκτηθούνκαιθακαλλιεργηθούν

μέσω τηςεκπαιδευτικήςδιαδικασίας.Άλλωστε,γιατοφιλόσοφοτοπαιδί

82Χ.Τερέζης,Θέματααριστοτελικήςφιλοσοφίας,Τυπωθήτω,Αθήνα1998,σσ.55-57.
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είναιατελήςύπαρξη καιηπαιδείαείναιαπαραίτητη,γιαναδιορθώσειτις

αδυναμίεςπουέχειαπότηφύσητου.Ονέοςείναιδυνατόνναπαρασυρθεί

απόπάθη,ηδονές,επιθυμίεςκαιναοδηγηθείσεάδικεςπράξεις,ανδεν

αποκτήσειηθικήσυνείδησημέσααπότηνεκπαιδευτικήδιαδικασία.Γιατον

Αριστοτέληηπαιδείατωνπολιτώνδενείναιδυνατόνααφήνεταιστηντύχη,

αλλάαυτήεπιτυγχάνεταιμέσασταόριατηςπολιτείας.Είναιαναγκαίοόλοι

θα πρέπεινα συμμετέχουνστηνπαιδευτική διαδικασία.Η παιδεία θα

πρέπεινααποτελείυπόθεσηόλωντωνπολιτών.Μόνομεαυτόντοντρόπο

οιπολίτεςμπορούνναείναιδίκαιοι.Αναγκαίαπροϋπόθεσηαποτελείη

ύπαρξητωννόμωνπουθαρυθμίσουνταζητήματαεκπαίδευσηςτωννέων.

Ονομοθέτηςυποχρεούταιναφροντίζειγιατηνεκπαίδευσητωννέωνστις

πόλειςκαιγιατηνπαιδείαπρέπειναισχύειειδικήνομοθεσίαπουναείναιη

ίδιαγιαόλους.Γιατονίδιολόγο,αναγνωρίζειωςσωστότεροπαιδαγωγικό

σύστημααυτότηςΣπάρτης,γιατίεκείηπαιδείαπουπαρέχεταιείναικοινή

για όλους.Ο άνθρωπος,καθότιονπολιτικό,δενείναιδυνατό να ζει

απομονωμένοςαπότοκοινωνικόσύνολο.Αφούέχειγεννηθείγιαναζειστα

πλαίσιατηςπόλης,θαμπορέσειναοδηγηθείστηνευδαιμονία,μόνοόταν

ενεργείεντόςτηςπολιτικήςκοινότητας.Τοκράτοςέχειτονίδιοσκοπόγια

όλους,δηλαδήτηνευδαιμονία.Αυτόςοσκοπόςθαεπιτευχθείμόνομέσω

τηςεκπαίδευσηςπουθαείναιηίδιαγιαόλουςτουςπολίτες.Τοάτομο,

επειδήείναιμέροςτουόλουτηςπόλης,θαπρέπειναεκπαιδευτείμεβάση

τουςκανόνεςπουεξασφαλίζουντοκαλότουσυνόλου83.

ΓιατονΑριστοτέληοιδανικόςτρόποςαγωγήςμετηνάσκησητης

αρετήςδενείναιη προσωπική αγωγή καιη ιδιωτική παιδεία,όπου ο

καθένας αναλαμβάνεινα την προσφέρειγια τα παιδιά του αλλά η

θεσμοθετημένη εκπαίδευση από την πολιτεία.84Αναλαμβάνοντας την

ευθύνηηπολιτείαγιατηνεκπαίδευσητωννέων,δίνεισεόλουςτονίδιο

προσανατολισμό καιτο ίδιο ηθικό περιεχόμενο.Επειδή η άσκηση της

αρετήςκαιτουδικαίουείναιβασικήπροϋπόθεσηγιατηνευδαιμονίατης

πόλης,είναιαπαραίτητοτηνκύριαευθύνηναέχειηπολιτείαμεσχεδιασμό

καιοργάνωση,ώστεναοδηγηθείστακαλύτεραδυνατάαποτελέσματα.Η

δημόσια εκπαίδευση,πουοργανώνεταιαπό ένα ορθό πολίτευμα μετο

83Χρ.Τερέζης(1998),αυτόθι.
84Κ.Κατσιμάνης,ΠρακτικήφιλοσοφίακαιπολιτικόήθοςτουΣωκράτη,Αθήνα1981,σσ.74-
77.
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συλλογικόχαρακτήραπουέχει,μεταδίδειστουςνέουςτηνανάγκηγια

απόκτησητηςηθικήςποιότηταςτωνπράξεωντους.Αντιλαμβάνονταιοι

νέοιτησπουδαιότηταναανήκουνσεένασύνολοκαιότιδεναποτελούν

ξεχωριστές,ανεξάρτητες καιαυθύπαρκτες οντότητες που δεν έχουν

ανάγκητοέτεροκαιτοκοινωνικόσύνολο.Η προσωπικήευδαιμονίαθα

επιτευχθείμέσααπότησυλλογικήπροσπάθειακαιτηνευδαιμονίατου

συνόλου.Ο Αριστοτέλης για να υποστηρίξει την αναγκαιότητα της

δημόσιαςεκπαίδευσηςδιαχωρίζειτονκαλόάνθρωποαπότονκαλόπολίτη.

Η ιδιωτική εκπαίδευση αποβλέπειστη διαμόρφωση καλώνανθρώπων.

Αντίθεταηδημόσιαεκπαίδευσηέχειωςσκοπότηδιαμόρφωσητωνκαλών

πολιτών«περίδετηςκαθ'εκαστονπαιδείας,καθ'ηναπλώςανήραγαθός

εστί,πότεροντηςπολιτικήςεστίν\ετέρας,ύστερονδιοριστέον»(Πολιτικά,

Η,1230a26-29).

Δημόσιος είναιο χαρακτήρας καιτης σύγχρονης εκπαίδευσης.

Θεμελιώδηςαρχήτηςσύγχρονηςαγωγήςείναιηκαθολικήεκπαίδευση,

σύμφωναμετηνοποίακαθήκοντωνγονέωνείναιναμεριμνούνγιατη

φοίτησητωνπαιδιώντουςσεδημόσιασχολεία.Μέσω τωννόμωνόλατα

παιδιάανεξαρτήτωςαπότοφύλο,τηφυλή,τηθρησκεία,τηνοικονομική,

οικογενειακήκατάστασηήτηνκοινωνικήκαταγωγήέχουντοαναφαίρετο

δικαίωμανασυμμετέχουνστοεκπαιδευτικόσύστηματηςπολιτείας.

Μετηνκαθολικήεκπαίδευσημεταφέρεταιστιςνέεςγενιέςηπαράδοση

καιηγενικότερηπρόοδοςτηςκοινωνίας.Ησύγχρονηαγωγήαποδέχεται

τονκοινωνικοπολιτικόρόλοπουέδινεοΑριστοτέληςστηνεκπαίδευση.

Βασικόςστόχοςτηςσύγχρονηςαγωγήςείναιπαράλληλαμετηδιεύρυνση

της ατομικότητας του νέου,η ανάπτυξη της κοινωνικότητας,που

συνδέεταιμετηνπροσωπικήευτυχίααλλάκαιτηνκοινωνικήπρόοδο.Με

τα κατάλληλα παιδευτικά μέσα ο νέος θα μπορέσεινα βελτιώσειτην

κοινωνική συμπεριφορά του,να αποκτήσει νέες εμπειρίες που θα

προωθήσουντηνκοινωνικότητατουκαινααμβλύνειτονεγωκεντρισμό

του85.Τοσύγχρονοσχολείοέχεικοινωνικήαποστολή.Οιμαθητέςμέσααπό

ομαδοσυνεργατικέςμορφέςδιδασκαλίαςπροετοιμάζονταιμετοκαλύτερο

δυνατό τρόπο,συνηθίζοντας να πειθαρχούν στους σχολικούς κανόνες

85Γ.Φλουρής,ΑναλυτικάΠρογράμματαγιαμιαΝέαΕποχήστηνΕκπαίδευση,Γρηγόρης,

Αθήνα2005,σ.52.
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ώστεαργότερα,ωςπολίτες,ναμπορέσουννααποδεχτούνένασύστημα

κανόνωνδικαίουκαιναανταποκριθούνστιςοικονομικέςκοινωνικέςκαι

πολιτικές συνθήκες.Μία βασική αρχή που επικρατείστη σύγχρονη

εκπαίδευσηείναιηπροτεραιότηταπουδίνεταιστοόλοέναντιτουμέρους,

δηλαδή η τάση για ομαδικότητα, η οποία ταυτίζεται με την

κοινωνικοποίηση.Αυτή η προτεραιότητα στο όλο έναντιτου μέρους

αποτελούσεβασικήαρχήστονΑριστοτέλη,πουυποστήριξεότιηπολιτεία

απότηφύσητηςπροϋπάρχειτηςοικίαςκαιτουκαθένααπόεμάς«Και

πρότερονδητηφυσειπολιςηοικίακαιεκαστοςημωνεστι.Τογαρόλον

πρότεροναναγκαιονείναιτουμέρους»(Πολιτικά,1253a20-21).
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4.3.Παιδείακαιδιαφορετικότητα

Στο πολιτικό σύστημα του Αριστοτέλη δίνεται έμφαση στη

διαφορετικότητατωνπολιτών,τωνοποίωνηψυχήέχονταςμετηνέξη

αποκτήσειεσωτερικήδιάθεσηπροςτηναρετήκαιπράττονταςμετρόπο

ενάρετοόχιαπόκαταναγκασμό,αλλάαπόεσωτερικήανάγκη,στοχεύουν

στηνευδαιμονίατουσυνόλου.

Η πόλη δεν είναι καθόλου ένα σύνολο ομοίων, αλλά ένα

διαφορετικώνπροσωπικοτήτων.Οκαθένας μετοντρόποτουενεργείσε

ευρύτεροπλαίσιοδράσης,όπουδενέχουνθέσηπεριορισμοί.Ανηπόλη

ήτανένασύνολοομοίων,θαεπικρατούσεαπόλυτηενότητακαιηπόλη

τελικάθακαταλυόταν.Στηνουσίααποτελείπολλαπλότητα.Οιπολίτεςπου

αποτελούνταμέρητηςπόληςυπόσχονταιτηνεπιβίωσητηςπόληςμέσα

απότηδιαφορετικότητατους,διότιλειτουργούνωςισοδύναμααντίρροπα

στοιχεία που διασφαλίζουν την απαραίτητη ισορροπία.Ο νόμος έχει

αντικειμενικόχαρακτήρακαικάνειτουςπολίτεςνασυνειδητοποιήσουνότι

τοατομικότουςσυμφέρονεξασφαλίζεταιμέσααπότογενικόσυμφέρον.

Μέσα στα πλαίσια του νόμου εξασφαλίζονται οι αντικειμενικές

προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκδηλωθούν οι ατομικές

δυνατότητεςτωνπολιτών.Οιπολίτεςμέσααπότηδιαφορετικότητατους

καιόνταςηθικάσυνειδητοποιημέναάτομαενεργούνμεδίκαιοτρόπο86.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες πρέπεινα

δίνεταιέμφασηστουποκείμενοτηςαγωγήςπουείναιονέος,καιπου

εκλαμβάνεταιωςμιαιδιόρρυθμηκαιανεπανάληπτηύπαρξη,πουμετις

ατομικές διαφορές του διακρίνεταιαπό τους άλλους ανθρώπους.Η

ατομικότητα του ανθρώπου διαμορφώνεται από κληρονομικούς

παράγοντεςκαιεπιδράσειςτουφυσικούκαικοινωνικούπεριβάλλοντος

«Καιπρότερονδητηφυσειπολιςηοικίακαιεκαστοςημωνεστι.Τογαρ

όλον πρότερον αναγκαιον είναιτου μερους» (Πολιτικά,1253a 20-21).

Έχονταςωςστόχοτηνενίσχυσηαυτήςτηςατομικότηταςκαιτηνατομική-

προσωπικήανέλιξητωννέων,έχεικαθιερωθείηαρχήτηςεξατομίκευσης

86Κ.Βουδούρης,«Ηανθρώπινηφύσηκαιηγένεσητηςκοινωνίας»,στοΔ.Ζ.Ανδριόπουλος

(επιμ.),Αριστοτέλης:Οντολογία,Γνωσιοθεωρία,Ηθική,ΠολιτικήΦιλοσοφία, Παπαδήμας,

Αθήνα1997,σ.33.
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της αγωγής,κατά την οποία ο μαθητής αντιμετωπίζεται από την

εκπαιδευτικόωςιδιαίτερηοντότητα.

Σεαυτήντηνπερίπτωσηοεκπαιδευτικόςπαρεμβαίνεισύμφωναμε

τιςανάγκες,τιςικανότητεςκαιτα ενδιαφέροντα τουκάθεμαθητή.Ο

Αριστοτέληςέκανελόγογιαατομικότητατουανθρώπουμέσασταπλαίσια

τηςπολιτείας.Σύμφωνα μετα λεγόμενατουη πόληκαιτο άτομο δε

λειτουργούν αυτόνομα, αλλά οι λειτουργίες τους είναι

αλληλεξαρτώμενες87.Τοάτομοολοκληρώνεταιμόνοωςμέλοςτηςπόλης.

ΚατάτονΑριστοτέλημέσασταπλαίσιατηςκοινωνίαςδενεπικρατείη

ασυδοσίατουατόμου,γιατίσεαυτήτηνπερίπτωσηθαυπήρχεοκίνδυνος

εμφάνισηςακροτήτωνκαιαυθαιρεσιώναπόμέρουςτωνπολιτών.Αντίθετα,

κυριαρχείη ελευθερία του συνόλου,η οποία επιτυγχάνεταιμέσω της

εφαρμογήςτωννόμων.Αυτό,βέβαια,δεσημαίνειότιοινόμοιπεριορίζουν

τηνατομικήβούλησηκαιελευθερία.Οιίδιοιοιπολίτεςενεργούνμεδίκαιο

τρόπο έχοντας λάβει την κατάλληλα παιδεία και ορμώμενοι από

εσωτερική διάθεση. Ο δίκαιος πολίτης, έχοντας ηθικές αρχές,

εσωτερικεύειαυθόρμητατιςηθικέςαρετές.Γιατοννομοθέτηηηθική,που

στοχεύεινααποκτήσουνταάτομα,δενείναιδιαφορετικήαπόαυτήτου

κράτους.Μόνοστηνπερίπτωσηαπειθαρχίαςπουενέχειτονκίνδυνοναμην

οδηγηθεί η πολιτεία στην ευδαιμονία, προσλαμβάνει ο νόμος

καταναγκαστικόχαρακτήρα88.

Η σύγχρονη παιδαγωγική εκλαμβάνει την ατομικότητα ως

ανθρώπινηύπαρξηκαιδενπεριορίζειτοάτομοστορόλοτουπολίτη.Οι

στόχοιτηςεκπαίδευσηςδενείναιεναρμονισμένοιαποκλειστικάμετις

περιορισμένες ανάγκες της πολιτείας,αλλά είναιπροσαρμοσμένοιστο

πνεύμα της εποχής για πολυπολιτισμική συνύπαρξη. Η σύγχρονη

εκπαιδευτικήπράξηαποκτάδιαπολιτισμικέςδιαστάσειςμέσααπότιςνέες

συνθήκες εξέλιξης των κοινωνιών σε χώρους ώσμωσης πολλών και

διαφορετικώνπολιτισμών.Μέσα από τηνεκπαιδευτική πράξη ο νέος

μαθαίνεινασέβεταιτουςάλλουςπολιτισμούςαντιμετωπίζονταςτουςως

ισότιμουςμεαυτόντηςχώραςτου.Συνειδητοποιείότιείναιμέλοςμιας

παγκόσμιας κοινωνίας με κοινά προβλήματα,κοινούς στόχους και

παγκόσμιουςκανόνες,τουςοποίουςοφείλεινατηρήσει.Αποδέχεταιτην

87Τερέζης,1981,ό.π.,σελ.99-100.
88Αυτόθι.



88

αρχήότικάθεάνθρωποςέχειτηναξίατου,ανεξαρτήτωςτουφύλου,του

χρώματος,τηςεθνότητας,τηςταξικήςκαικοινωνικήςυπόστασης.

Κιακόμη,υιοθετείτην ιδέα ότιο ανθρωπισμός βρίσκειτην

τελείωσητουστηκοινωνικήχειραφέτησητουανθρώπουκαιτηναπαλλαγή

απόκάθεμορφήαλλοτρίωσης.Τέλος,συνειδητοποιείτηναναγκαιότητα

διαμόρφωσηςτουκόσμουμεβάσητοπνεύματουανθρωπισμούκαιτις

ιδέεςτηςελευθερίας,τηςκοινωνικήςαλληλεγγύηςκαιτηςκοινωνικής

δικαιοσύνης89.

89Κ.Μπονίδης,Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας:Θεωρία και πράξη,

Γράφημα,Θεσσαλονίκη2012,σσ.59-61.
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4.4.Παιδείακαιποινές

ΣύμφωναμετονΑριστοτέληονομοθέτηςθέτειτουςπεριορισμούς

τουκαιορίζειγιατουςνέουςκατάτηδιάρκειατηςεκπαίδευσηςτουςτον

ορθό τρόπο συμπεριφοράς τους.Οιπαιδονόμοιφροντίζουν για την

εφαρμογήτωνκανόνωναπόταπαιδιά.Τοέργοτουςεπεκτείνεταιακόμα

καιστηναπαγόρευσηχρήσηςαισχρώνεκφράσεωνκαιεκδηλώσεωναπότα

παιδιά(Πολιτικά,1336b1-6).Μιαάλλημορφήαπαγόρευσηςείναιναμη

βλέπειτοπαιδίαισχρέςπαραστάσειςκαιναδιαβάζειέργαμεαισχράλόγια.

Επιπλέον,σύμφωναμετονΑριστοτέλη,ονόμοςδεθαπρέπειναεπιτρέπει

στουςνέους,όταναυτοίδενέχουνξεπεράσειτοαπαραίτητοόριοηλικίας,

ναπαρακολουθούνιάμβουςήκωμωδίεςκαινασυμμετέχουνστασυμπόσια.

Με αυτές τις απαγορεύσεις ο φιλόσοφος πιστεύειότιτα παιδιά θα

προφυλαχθούναπότιςκακέςεπιρροές.ΟΑριστοτέληςδεναπέκλειετη

χρήσηβίαςσταπλαίσιατηςεκπαιδευτικήςδιαδικασίας.Ανοινέοιδεν

πειθαρχήσουν στους οριζόμενους κανόνες συμπεριφοράς, τότε οι

παιδονόμοιοφείλουν να επιβάλλουν ποινές,που αποσκοπούν στο να

αποτρέψουντουςνέουςναεκδηλώσουνμελλοντικάπαρόμοιαπαραβατική

συμπεριφορά.Έτσι,θεωρούσεαποτελεσματικήτηντιμωρίαμετηράβδο

καιτηνεπιβολήποινώνγιατοσωφρονισμότωννέων.Ανδιαπιστωθεί,ότι

κάποιοςλέειήκάνεικάτιαπαγορευμένοκαιείναιανήλικοςκαιελεύθερος

θα πρέπεινα τιμωρείταιμε ποινές καιραβδισμούς.Ανμάλιστα είναι

μεγαλύτεροςσεηλικία,ακόμηκαιενήλικας,θαπρέπεικατάτοφιλόσοφο

να τιμωρείταιμε ποινές ατιμωτικές,τέτοιες που δεν ταιριάζουν σε

ελεύθερουςανθρώπουςαλλάσεδούλους.Επομένως,γίνεταιφανερόότιο

Αριστοτέληςκάνειλόγοακόμακαιγιααυστηρέςποινέςσεπεριπτώσεις

ανυπακοήςκαιπειθαρχικώνπαραπτωμάτων(Πολιτικά,1136b7-10).

Η σύγχρονηπαιδαγωγικήεπιστήμηκαιηεκπαιδευτικήνομοθεσία

των περισσότερων κρατών απαγορεύουν τις σωματικές ποινές.Οι

σωματικές ποινές,σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες,οδηγούνστην

απονέκρωση των κοινωνικών αισθημάτων και στη διαμόρφωση

προσωπικοτήτωνμεπαθητικό,ύπουλο,άβουλοκαιυποκριτικόχαρακτήρα.

Προκαλούνσωματικέςβλάβες,άμβλυνσητουσυναισθήματοςκαιοδηγούν

στηναναισθησίατοπαιδίσυνηθίζονταςκαιπεριφρονώνταςαυτές.Επίσης
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οισωματικέςποινέςδημιουργούναισθήματαεκδίκησης,έχθραςκαιμίσους,

επειδήπροκαλούντοπόνοστοπαιδί,συντελούνστοντραυματισμότης

προσωπικότηταςτουκαιπροκαλούνφόβο,δειλίακαιδουλικότητα90.Ο

αυταρχικόςκαιοισχυρογνώμωνεκπαιδευτικός,αυτός,δηλαδή,πουδε

λαμβάνειυπόψητουτιςεπιλογέςκαιτιςπροτιμήσειςτωνμαθητών,αλλά

αντιμετωπίζειτα παραπτώματα τους με αυστηρότητα,όχιμόνο δεν

καταφέρνεινακαταστείλειαποτελεσματικάτηναπείθαρχησυμπεριφορά

του, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερου βαθμού

απειθαρχία. Η χρησιμοποίηση της βίας από τον εκπαιδευτικό δεν

καταπραΰνειτηνψυχήτουπαιδιού,αλλάδημιουργείψυχικάτραύματακαι

είναιπιθανήημελλοντικήυιοθέτησηβίαιηςκαιάδικηςσυμπεριφοράςκαι

απόταίδιαταπαιδιά,καθώςδιαστρέφεταιησυνείδησηκαιοχαρακτήρας

του παιδιού.Η ποινή δημιουργεί αποξένωση και απομακρύνει τον

παιδαγωγόαπότονόηματηςδιδακτικήςπράξης.Επιπλέονοινεότερεςκαι

οισύγχρονεςπαιδαγωγικέςαντιλήψεις,σεαντίθεσημετονΑριστοτέλη,

δεν αποδέχονταιτην επιβολή ποινών ως ενδεδειγμένο μέτρο για το

συνετισμό του μαθητή,αλλά ως την έσχατη λύση,κιεφόσον έχουν

εξαντληθεί όλα τα άλλα παιδαγωγικά μέσα.Προτεραιότητα για το

σύγχρονοεκπαιδευτικόέχειηεπιλογήτωναμοιβών.Οδάσκαλοςμετην

παροχήαμοιβώνπροςτουςμαθητέςείναιδυνατόννατουςενθαρρύνεικαι

νατουςπαροτρύνειγιαεκδήλωσηδίκαιηςσυμπεριφοράς.

Ο έπαινος μιας ορθής πράξης είναιαπαραίτητος,εφόσοντηρεί

κάποιεςπροϋποθέσεις.Χρειάζεταιναείναισαφής,ρεαλιστικός,δίκαιος

καιαξιοκρατικός.Αυτάτακριτήριαθαπρέπειναείναιευδιάκριτα,γιανα

λάβουνοιμαθητέςσοβαράυπόψητουςτοσυγκεκριμένοέπαινο.Οέπαινος,

όπωςκαιητιμωρία,θαπρέπεινασυνδέονταιμετηνπράξηκαιόχιμετο

μαθητήκαιμόνοσ'αυτήντηνπερίπτωσηθαέχειθετικήεπίδρασηστη

συμπεριφορά του.Ότανη δίκαιη πράξη είναιαποτέλεσμα εσωτερικών

αιτίων,όπωςείναιηευχαρίστησηπουνιώθειομαθητής,ότανείναιδίκαιος,

τότεονέοςαποτελείσυνειδητοποιημένηηθικήπροσωπικότητα91.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες η ποινή τις

περισσότερεςφορέςενεργείμόνοπροσωρινάαποτρεπτικάκαθώς,όταν

90Ε.Γ.Αραβανής,ΠειθαρχίακαιΕκπαίδευση.Ορόλοςτωνποινώνκαιτωναμοιβώνστο

σχολείοκαιστοΝηπιαγωγείο,Γρηγόρης,Αθήνα2004,σ.41.
91Χ.Καψάλης,ΠαιδαγωγικήΨυχολογία,Θεσσαλονίκη1983,σσ.49-51.



91

δενυφίσταταιπλέονηαπειλήτηςτιμωρίας,ηάδικηπράξηείναιπιθανόννα

επαναληφθεί .Βέβαια,όταν η κακή συμπεριφορά επαναλαμβάνεται

συνεχώς,η επιβολή της ποινής κρίνεταιαναπόφευκτη.Σε αυτήντην

περίπτωση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταστήσει σαφές στον

απείθαρχομαθητήότιησυνεχιζόμενηαρνητικήσυμπεριφοράτου,δεντου

αφήνειπεριθώρια να μη λάβειμέτρα,αφού διαφορετικά κινδυνεύειη

συνοχήτηςσχολικήςτάξης .Ηεπιβολήτωνποινώνδενέχειστόχοτην

εκδίκησηκαιούτεείναιαποτέλεσμαεχθρότητας.Αντίθετα,στοχεύειστη

διόρθωσηκαιστηβελτίωσητουχαρακτήρακαιτηςσυμπεριφοράςτων

μαθητών, ώστε να προσαρμοστούν στα δεδομένα του σχολικού

περιβάλλοντοςκαιναανταποκριθούνστιςαπαιτήσειςτουρόλουτους.

Αυτή είναιη αναμορφωτική θεωρία περίποινών.Η εκπαίδευση στη

σύγχρονη εποχή έχει αυτόνομο δικαίωμα στην έρευνα, ενώ ο

εκπαιδευτικόςείναιταυτόχρονα καιερευνητής.Η έλλειψη πειθαρχίας

στονεκπαιδευτικό χώρο θεωρείται αδυναμία του εκπαιδευτικού να

προσεγγίσειτο μαθητή ως προσωπικότητα καινα καλύψειτόσο τις

ακαδημαϊκές, όσο και τις προσωπικές του ανάγκες. Αντίθετα ο

Αριστοτέλης δεν αντιμετώπιζε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ως

ξεχωριστόκλάδο,αλλάωςλειτουργίατηςπολιτείας,τοποθετώνταςτην

σε συγκεκριμένο ηθικό καιπολιτικό πλαίσιο.Στη θεωρία του δίνεται

έμφασηστονπαιδαγωγόπουεπιβλέπειμεβάσητονόμοαντηρούνταιοι

κανόνες.

Η αδυναμίαπροσαρμογήςτουμαθητήκαιηέλλειψηπειθαρχίας.

χρεώνεταιστονασκούμενο,δηλαδή στονμαθητή.Γι'αυτό,άλλωστε,ο

Σταγειρίτης φιλόσοφος θεωρείαναγκαία καιτην επιβολή σωματικών

ποινών.ΒέβαιαηαποδοχήτουΑριστοτέληστηνεπιβολήτωνσωματικών

ποινώνσεορισμένεςπεριπτώσειςδεσημαίνειότιθεωρείωςπρότυπο

παιδαγωγούτοναυταρχικόπαιδαγωγό.Αντίθεταείναιαρνητικόςαπέναντι

στηναυταρχικότητατουπαιδαγωγούκαιτονίζειτηναξίατουδιαλόγουως

παιδαγωγικούμέσου92.

Κατάτονίδιοτρόπο,παιδαγωγοί,όπωςοΝeil,επισημαίνουντη

σπουδαιότητατουδημοκρατικούδιαλόγου,γιατηνεπίτευξητωνστόχων

92Ε.Κολιάδης,ΘεωρίεςµάθησηςκαιΕκπαιδευτικήΠράξη,ΤόµοςΒ'(Κοινωνικογνωστικές

θεωρίες),Αθήνα1997,σ.89.
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τηςαγωγήςκαιτηςεκπαίδευσηςμετοκαλύτεροδυνατότρόπο.Τοπρώτο

μέσο που θα πρέπεινα αξιοποιείο δάσκαλος χρειάζεταινα είναιο

διάλογος.Μέσααπότοδιάλογοοπαιδαγωγόςθατονίσειτησημασίατης

πειθαρχημένης συμπεριφοράς στους σχολικούς κανόνες και θα

διευκρινίσειστουςμαθητέςποιασυμπεριφοράπεριμένειαπόαυτούς.Ο

εκπαιδευτικόςθακαταφέρεινακερδίσειτηνεμπιστοσύνητωνμαθητών,

ότανσετακτάχρονικάδιαστήματαδιαλέγεταιμαζίτουςγιαθέματαπου

αφορούντηνπρέπουσα συμπεριφορά καιτωνδύο πλευρών,τιςτυχόν

παραλείψειςτουςκαιτασφάλματαπουέχουνδιαπράξει.Ηειλικρίνειαθα

πρέπειναείναιηβάσηαυτούτουδιαλόγου,ώστεναείναιεποικοδομητικός

καιναοδηγήσεισταεπιθυμητάαποτελέσματα,πουείναιησυμμόρφωση

στουςκανόνες93.

4.5.Παιδείακαιδικαιοσύνη

Η συνείδηση του δικαίου εδραιώνεται,αφού προηγηθεί,όπως

έχουμεήδηπροαναφέρει,ηδιαδικασίατουεθισμού.Μετηνεπανάληψηοι

δίκαιεςπράξειςγίνονταιτελικάαπόεσωτερικήανάγκη,καθώςτοάτομο

έχειπεισθείγιατηναναγκαιότηταεπιλογήςτουσυγκεκριμένουτρόπου

συμπεριφοράςκαιέχεικατανοήσειότιπρέπειναενεργείμεβάσηαυτό,όχι

μόνο για το δικό τουκαλό,αλλά για τονέτερο καιτο συμφέροντου

συνόλου.

Καλλιεργείταικατάλληλα η ψυχή καιαποκτά το άτομο διάθεση

ηθική,για να επιθυμείνα είναιδίκαιο από εσωτερική ανάγκη καιόχι

εξαιτίαςτουφόβουπουθα νιώθειγια μια πιθανή τουτιμωρία ή από

οποιοδήποτεάλλοεξαναγκασμό.Ηαγωγήμεαυτήντηδιαδικασίααποκτά

ηθικόπροσανατολισμόκαιαποβλέπειστηνανάπτυξητουχαρακτήρακαι

τηςπροσωπικότηταςτουπαιδιούμέσααπότηνυιοθέτησητωναρχώνκαι

τωνκανόνωνδικαίου94.Επομένωςείναιαναγκαίοηάσκησησεπράξεις

δικαίουναέχειτηαφετηρίατηςαπότηνπαιδικήηλικία,καθώςείναιπιο

εύκολοναεπηρεαστείκαιναεθιστείστηναρετήκαιτηδικαιοσύνη,διότι

δεν έχειακόμα διαμορφωθείο ψυχικός κόσμος του καιδεν έχει

ολοκληρωθείηπροσωπικότητατου,κάτιπουαρχίζειναγίνεταισεαυτή

τηνηλικία.Σεαυτήντηφάσητηςζωήςτουονέοςδενέχειαποκτήσειτη

93Α.Σ.Νηλ,Σάμερχιλ:Τοελεύθεροσχολείο,Καστανιώτης,Αθήνα1989,σσ.39-41.
94Κατσιμάνης,(2001),ό.π.,σσ.61-63.
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σταθερότηταστιςαπόψειςτουκαιστιςιδέεςτου,πουέχειοενήλικας,δεν

έχειακόματηδυνατότηταναπαράγειμεσυστηματικότρόποιδέες,να

σχηματίσειτηδικήτουθέση,ναδιατυπώσειτηδικήτουολοκληρωμένη

κρίσηγιατονκόσμο,αλλάαλλάζειαπόψειςκαιγνώμεςεύκολααναλόγως

τωνπεριστάσεωνκαιτωνδιαπροσωπικώντουσχέσεων.Οψυχικόςκαιο

συναισθηματικόςτουκόσμοςείναιευμετάβλητος,γεγονόςπουτονκαθιστά

ευάλωτο σε εξωτερικές επιδράσεις. Η επιθυμία για ευχαρίστηση

αναπτύσσεταισεόλουςαπότηνηπιακήηλικίακαιείναιδύσκολοτοάτομο

νααντισταθείστιςσευπερβολικόβαθμόεπιθυμίεςτους,ότανδενυπάρχει

οκατάλληλοςεθισμός.Στηνπαιδικήηλικίαοισυνθήκεςείναιιδανικέςγια

νασυνηθίσεισεένατρόποζωήςσυνυφασμένομετιςαρχέςδικαίου.Ο

μικρόςσεηλικία,δεχόμενοςτιςεπιρροέςαπότοπεριβάλλον,έχειτη

δυνατότητανασυνηθίσειναδραμεδίκαιησυμπεριφορά,προετοιμάζοντας

έτσι τη μελλοντική του ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Η βασική

παιδαγωγική αρχή του Αριστοτέλη πάνω στην οποία στηρίζει το

παιδαγωγικό του πρόγραμμα είναι η διαδικασία του εθισμού. Ο

Αριστοτέληςσυνδέειτηνέννοιατουορθούεθισμούμετηνπαιδεία,την

αγωγή,αφούθεωρείότιοεθισμόςείναιηβάσηπάνωστηνοποίαθαπρέπει

ναστηριχθείηαγωγήτωνπολιτών95.

Μεεπίπονηπροσπάθεια,ζήλοκαιαυταπάρνησηεξασφαλίζεταιο

καλόςεθισμόςστιςδίκαιεςπράξεις,πουαποτελείτοκριτήριο,τοοποίοθα

κάνειτονάνθρωποδίκαιο,αγαθόκαιθατονξεχωρίσειαπότονάδικο.

Ησύγχρονηπαιδαγωγικήψυχολογίααποδέχεταιτονρόλοτουεθισμούστη

διαμόρφωσητουδίκαιουχαρακτήρατουανθρώπου.Η επιλογήπράξεων

μιαςορισμένηςποιότητας,όπωςτωνδίκαιωνείναικατάπολύαποτέλεσμα

εθισμού,καιεπηρεάζειτηνκατοπινή προσωπική εξέλιξη καιζωή του

ανθρώπου.Από τηνάλλη,η ανθρώπινη συμπεριφορά,σύμφωνα με τις

σύγχρονεςπαιδαγωγικέςθεωρίες,δενδιαμορφώνεταιμόνομετονεθισμό.

ΣύμφωναμετηθεωρίατηςκοινωνικήςμάθησηςτουBanduraγιατημίμηση

καιτηνταύτιση,ταάτομαμικρήςηλικίαςμιμούνταισυμπεριφορέςδίκαιες

ήάδικεςμεγαλυτέρων,είτεπρόκειταιγιαμέλητηςοικογενείας,είτεγια

τονπαιδαγωγότους.Τομεγαλύτερομέροςτηςσυμπεριφοράςμαθαίνεται

χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου είδους ενίσχυσηςή τιμωρίας της

95Αυτόθι.
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συμπεριφοράςτου.Αυτόεπιτυγχάνεταιμετηνπαρατήρησηκαιτημίμηση

τηςσυμπεριφοράς.Οισυνέπειεςτηςεξαρτώνταιαπότιςψυχοπνευματικές

ικανότητεςτουατόμου,σύμφωναμετιςοποίεςυιοθετείήαποφεύγεινα

υιοθετήσειτησυμπεριφοράτουπροτύπου96.

96Ε.Κολιάδης,ΘεωρίεςΜάθησηςκαιεκπαιδευτικήπράξη,τόμ.Γ,Αθήνα2005,σ.71.
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Κεφάλαιο5:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Αριστοτέληςσυνδέειάμεσατηνπαιδείαμετηνπολιτικήτουθεωρία.

Ερμηνεύει και αναλύει διεξοδικά την έννοια της αρετής και της

δικαιοσύνης,προκειμένουναστηρίξεικαινατεκμηριώσειτηνπολιτικήτου

θεωρία.Θεωρείότιμε την επικράτηση του δικαίου πνεύματος στην

πολιτεία,ωφελείταιτοκοινωνικόσύνολο.Δεναποδέχεταιτοδίκαιοτου

ισχυρότερου,αλλάυποστηρίζειτοδικαίωμαόλωντωνπολιτώνναέχουν

αγαθά.Η δικαιοσύνη,ως ηθική αρετή που είναι,συνδέεταιμε την

προαίρεσηκαιτηλογική.ΤόσοοΑριστοτέληςόσοκαιοΠλάτων,παράτις

διαφορές που αναφέραμε, υποστήριζαν ακράδαντα την αδιάκοπη

εκπαίδευσητωνπολιτών,έωςότουαυτοίφτάσουνστηνευδαιμονίακαι

καταστούνάριστοι.Μετοντρόποαυτόθαμπορούσανμελλοντικάναζουν

στο πλαίσιο της δικαιοσύνης, της αμέριστης ευτυχίας και την

υπευθυνότηταςσεμιαοργανωμένηκαιευνομούμενηπολιτικήκοινωνία.

ΣκοπόςτουΑριστοτέληείναινααποτελέσειτοέργοτουπρακτικό

οδηγόγιατοντρόπομετονοποίοπρέπειναοργανωθείτοκράτος,ώστενα

συμβάλειστηνηθικήδιαπαιδαγώγησητωννέων.Αναφέρεταιστημερική

δικαιοσύνηπουέχειωςαντικείμενοτηνεφαρμογήτουίσουμεστόχοτην

ίσηκατανομήτωναγαθώνκαιαυτόαποδεικνύειτονπρακτικόχαρακτήρα

της.

Προσεγγίζειτοζήτηματηςπαιδείαςμεμεθοδικότητα.Αρχικάξεκαθαρίζει

τιςεμπλεκόμενεςστηνεκπαίδευσηέννοιες,θέτειτουςστόχουςκιέπειτα

τουςτρόπουςεπίτευξήςτους.Κατακλείδατωνσκοπώντηςεκπαίδευσης

παραμένειηαντίληψηότιηπόληευδαιμονείμόνομετηνπαροχήσωστής

αγωγήςσταπαιδιάτης.ΣτονΑριστοτέλη,ηπαιδείακαιοπολίτηςείναι

αλληλένδετες έννοιες. Το παιδί μορφώνεται για να μπορέσει να

εκπροσωπήσειτηνπόλητουκαιηπολιτείαμετηνσειράτηςδιαπλάθειτον

τύπο του πολίτη που θα τηνωφελήσει.Όπως ήδη αναφέρθηκε,καλό

κράτοςγιατονΑριστοτέλη,είναιαυτόπουκυβερνιέταικαλά,αυτόπου

δίνειτηνδυνατότηταστουςπολίτεςτουναζήσουνμιαπολιτισμένηζωή.

Ηπαιδείαμέσαστηνπολιτείαθέτειγιαπρώτηφοράστοκέντροτηςτον

άνθρωποκαιανάγειτηναρετήτωννέωνσεβασικήαξία.Οιεπιμέρους

αρετές,όπωςγιαπαράδειγμαηφιλία,έχουνγιατονφιλόσοφοδυναμικόκι
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ενεργητικόχαρακτήρα.Αυτόσημαίνειότιοιπαροχήαξιώναπότηνπόλη

έχειωςστόχοτηνευδαιμονίατηςπόλης,χωρίςόμωςναπαραμερίζειτην

προσωπικήευδαιμονίατουανθρώπου.Ο Αριστοτέληςσυνταιριάζειτην

κοινήπαιδείααρχικάμετην εξατομικευμένη παροχήαυτής,ανάλογαμετις

δεξιότητες καιτις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή,καιέπειτα με τη

διαμόρφωση πολύπλευρων προσωπικοτήτων,με βαθιά καλλιέργεια σε

ποικίλουςτομείςτηςγνώσης,αλλάκαισεπροσωπικέςκαικοινωνικές

δεξιότητες,πουθαμπορούνναεξασφαλίσουνσεαυτούςτηνευδαιμονία,

μακριά από κάθε είδους ισοπέδωση της σκέψης.Η δικαιοσύνη στην

εκπαίδευση,πουκακώςνοούμενησήμεραστηρίζεταιστηνπαροχήόμοιων

γνώσεωνκαι«ίσων»ευκαιριών,για τονΑριστοτέλη στηρίζεταισεμια

παιδείαπουεξατομικεύεταιμέσαστονδημόσιοχαρακτήρατης.Οκαθένας

πρέπεινα εκπαιδεύεταιανάλογα με τις ανάγκες,τη διανοητική του

ικανότητακαιτιςδεξιότητέςτου,ηαγωγήπρέπειναείναικοινή,αλλάνα

προσαρμόζεταιστιςαντιληπτικέςικανότητεςκαιστηνατομικότητατου

μαθητή.Άλλωστε,αυτόκαταφαίνεταικαιαπότοτελευταίοκομμάτιτων

Πολιτικώνπουδιασώθηκε: «δῆλονοὖνὅτιτούτουςὅρουςτρεῖςποιητέον

εἰςτὴνπαιδείαν,τότεμέσονκαὶτὸδυνατὸνκαὶτὸπρέπον» (Πολιτικά,

1342b34).

ΗστάσηαυτήτουΑριστοτέληείναιεπίκαιρηκαιθαπαραμείνει:το

κοινόκαλόκαιτοατομικόπρέπεινασυμπορεύονταιγιανααποφευχθούνοι

αξιακέςκρίσεις.ΜπορείγιατονΑριστοτέληηπόλιςναείναιφύσειύπαρξη

(«ἐκτούτωνοὖνφανερὸνὅτιτῶνφύσειἡπόλιςἐστί,καὶὅτιὁἄνθρωπος

φύσειπολιτικὸνζῷον,καὶὁἄπολιςδιὰφύσινκαὶοὐδιὰτύχηνἤτοιφαῦλός

ἐστιν,ἢκρείττωνἢἄνθρωπος», Πολιτικά,1253a1-5),ωστόσοησυντήρηση

καιηεξέλιξήτηςδενεπαφίεταιστηντύχη,αλλάστηγνώσηκαιτονσκοπό

πουεγγυώνταιτησταθερότητάτηςκαισεαυτότοεγχείρημαηπαιδεία

διαδραματίζειπρωταγωνιστικόρόλο.Έτσι,γίνεταιγιαπρώτηφοράλόγος

γιακοινήνομοθετημένηπαιδεία(«Ὅτιμὲνοὖννομοθετητέονπερὶπαιδείας

καὶταύτηνκοινὴνποιητέον,φανερόν», Πολιτικά,VIII,1337a33),γιατίμέσω

αυτήςμπορείτοάτομοναανταπεξέλθειστονρόλοτουπολίτη,να«μετέχει

κρίσεωςκαιαρχής»(Πολιτικά,1275a20-25),καθώςκαθίσταται«ἀγαθός,

σπουδαίοςκαιφρόνιμος».Οισπουδαίοιπολίτεςαποτελούναπαραίτητη

προϋπόθεση για τηνευδαιμονία της πόλης,μια στέρεη βάση,για την
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οικοδόμηση της συλλογικής ευδαιμονίας,αφού «ἡ επιμέλεια πέφυκεν

ἑκάστουμορίουβλέπεινπρὸςτὴντοῦὅλουἐπιμέλειαν» (Πολιτικά,1337a

30).

ΓιατονΑριστοτέληηηθικήδιαπαιδαγώγησητωννέωνδενπρέπει

να είναιμόνο προσωπική υπόθεση καινα στηρίζεταιστην ιδιωτική

πρωτοβουλία,αλλά αποτελείυποχρέωσητηςπολιτείας.Χρειάζεταιμε

τρόποσυγκροτημένοκαισυστηματικόκαιμετηνκατάλληληνομοθεσίανα

ορίζεταιτοπλαίσιο,μέσαστοοποίοθαπραγματοποιηθείηάσκησητων

νέωνστηναρετήτουδικαίου.Παράλληλα,ονόμος,ότανοισυνθήκεςτο

απαιτούν,συνιστάμέσοεκφοβισμούγιαόσουςδενέχουνδιαμορφωμένη

ηθικήπροσωπικότητα.Οιποινέςσυντελούνστοσωφρονισμότωνδραστών

καιστονπαραδειγματισμότωνάλλων.ΟρθόείναιγιατονΑριστοτέλητο

πολίτευμαεκείνοπουεπιτυγχάνεινακαταστήσειτουςπολίτεςενάρετους

καιδίκαιους.Έναςπρακτικόςακόμηλόγοςγιατονοποίοηπαιδείαπρέπει

ναείναικοινήκαιπροσαρμοσμένηστοεκάστοτεπολίτευμαείναιγιατίέτσι

θα λειτουργήσει ως ασφαλιστική δικλείδα για τη διατήρησή του,

συμβάλλονταςενμέρειστηνπολιτικήομαλότητατουτόπου,ηδιασάλευση

της οποίας λειτουργείπαρακωλυτικά καιστηνεκπαίδευση τωννέων.

ΣυγκεκριμένασταΠολιτικάαναφέρεταιπως «ηασφαλέστερηεγγύησηγια

τησταθερότηταενόςκράτους…είναιηαγωγήτωνπολιτώνσύμφωναμετο

πνεύματουπολιτεύματος» («μέγιστονδὲπάντωντῶνεἰρημένωνπρὸςτὸ

διαμένειντὰςπολιτείας,οὗνῦνὀλιγωροῦσιπάντες,τὸπαιδεύεσθαιπρὸς

τὰςπολιτείας»,Πολιτικά,1310a12-14).Η εκπαίδευση,λοιπόν,σύμφωναμε

τοπολίτευμα,διαπαιδαγωγείτουςπολίτεςμεσκοπότησυντήρησητου

πολιτεύματοςκαιτηναποφυγήανατροπών.Ανκαιασφαλώςηανωτέρω

πραγματικότηταοφείλειναχαρακτηρίζεικυρίωςτιςδημοκρατίες,όπουοι

πολίτες είναι συνδιαμορφωτές του πολιτεύματος, ο Αριστοτέλης

εμφανίζεταιθιασώτηςτουσπαρτιατικούεκπαιδευτικούσυστήματος,στο

πλαίσιο που αυτό επιβάλλειτη δημόσια παιδεία (όχι,όμως,καιτου

περιεχομένουτηςσπαρτιατικήςεκπαίδευσης): «Ἐπαινέσειεδ́ ἄντιςκατὰ

τοῦτο Λακεδαιμονίους·καὶγὰρ πλείστηνποιοῦνταισπουδὴνπερὶτοὺς

παῖδαςκαὶκοινῇταύτην» (Πολιτικά,1337a30).

ΗθέσητουΑριστοτέληγιατονηθικόπροσανατολισμότηςπαιδείας

είναιεπίκαιρηκαιστησύγχρονηεποχή.Βασικόςστόχοςτηςεκπαίδευσης
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θαπρέπειναείναικαιοεθισμόςτουμαθητήστηναρετήτηςδικαιοσύνης.

Είναιαναγκαίοονέοςμέσαστοσχολικόπεριβάλλονναεθιστείσεδίκαιες

πράξειςκαιναδιαμορφώσειτηνπροσωπικότητατουμεηθικότρόπο.Ο

μαθητής μέσα από την τήρηση των σχολικών κανόνων και τη

συναναστροφήτουμετουςσυμμαθητέςτου,συνειδητοποιείτηνανάγκηνα

ενεργείμεδίκαιοτρόποπροςχάριντουάλλου.Καθοριστικόςστοσημείο

αυτό είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού.Ο διάλογος είναι το πιο

αποτελεσματικό παιδαγωγικό μέσο.Αντίθετα,οιποινές θα πρέπεινα

επιλέγονται,μόνοότανέχουνεξαντληθείόλαταάλλαπαιδαγωγικάμέσα.

Σκοπός της εκπαίδευσης δενείναιη παθητική αποδοχή τωνκανόνων

δικαίου,επειδήονέοςεξαναγκάζεταιαπόεξωτερικούςπαράγοντεςσε

αυτό, αλλά οι δίκαιες πράξεις, ως αποτέλεσμα εμπέδωσης και

εσωτερίκευσηςτωνηθικώναξιών.Άρα,πρέπειναορίζονταιμενόμουςτα

θέματατηςπαιδευτικήςδιαδικασίας(«διὸνόμοιςδεῖτετάχθαιτὴντροφὴν

καὶτὰἐπιτηδεύματα»,ΗθικάΝικομάχεια,1179b34)μετέτοιοτρόπο,ώστε

μέσααπότηνατομικήάσκησηστιςπράξειςκαιστασυναισθήματαπου

συνάδουν με την αρετή («χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ»,Ηθικά

Νικομάχεια, 1104b 12), να οδηγείταιμε ασφάλεια το κοινωνικό σύνολο

στηνευδαιμονία.Οφιλόσοφοςτονίζειότικύριακαιπρωταρχικήεπιδίωξη

τουἀγαθοῦπολιτικούπρέπειναείναιηηθικήαρτίωσητωνπολιτώνμέσω

τουσεβασμούκαιτηςυπακοήςστουςθεσπισμένουςνόμους: δοκεῖδὲὁκατ’

ἀλήθειανπολιτικὸςπερὶταύτηνμάλισταπεπονῆσθαι·βούλεταιγὰρτοὺς

πολίτας ἀγαθοὺς ποιεῖν καὶτῶν νόμων ὑπηκόους»(Ηθικὰ Νικομάχεια,

1102a7-10).Οσυγκερασμόςπολιτικής,ηθικήςκαιπαιδαγωγικήςαποτελεί

τονγνώμονακάθενομοθέτη,οοποίοςοφείλειμέσασεόλαταάλλανα

γνωρίζειτηνψυχήκαινασυνυπολογίζειτηνψυχολογίατωνπολιτών,ώστε

ναδιαμορφώνειανάλογοπαιδαγωγικόσύστημα.

Οφιλόσοφοςεντοπίζειμεοξύνοιατησχέσημεταξύτηςέννοιαςτου

πολιτεύματοςκαιτηςπαιδείαςτωνελεύθερωνπολιτών.Η αμφίδρομη

αυτήσχέσηπαιδείαςκαιπολιτεύματοςδύναταιναπαίξεισημαντικόρόλο

στησταθερότητατουίδιουτουπολιτεύματος.Κάθεδιαφορετικόείδος

πολιτεύματος χρειάζεταιτην πιστή εφαρμογή καιμίας «κατάλληλης»

παιδείαςώστεναδιατηρείτηνασφάλειατουχωρίςαντιδράσειςκαιναμην

υπάρχειπιθανότηταναυπονομευθείαπόμέσα,δηλαδήαπότουςίδιους
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τουςπολίτεςτου.Είναιφανερόλοιπόν,ότιοΑριστοτέληςαντιλαμβάνεται

τονιδιαίτεραπολιτικόρόλοτηςπαιδείαςκαιτηνεπιρροήπουμπορείνα

ασκήσειστηνκοινωνικοπολιτική σταθερότητα μίας πόλης (κράτος).Η

αντίληψηαυτήκαταδεικνύειέμμεσαπωςησκέψητουΑριστοτέληείναι

ιδιαίτερα εποικοδομητική ακόμα και για το σύγχρονο πολιτικό

προβληματισμό.

ΗθεωρίατουΑριστοτέληγιατηνπαιδείαεπηρέασεκαισυνεχίζεινα

επηρεάζειτηνπαιδαγωγική καιπολιτική επιστήμη.Γι’αυτό τονλόγο

κάποιεςθέσειςτουφιλοσόφουγιατηνπαιδείαανιχνεύονταισεθεωρίες

μεταγενέστερωνπαιδαγωγώνκαιπολιτικών.

Συνοπτικά,γιατονΑριστοτέληκαλύτεροθεωρείταιτοπολίτευμα

που προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατότητες ευδαιμονίας, μιας

ευδαιμονίαςπουεξαρτάταιπρωταρχικάαπότηναρετήκαιδευτερευόντως

από τα υλικά αγαθά. Αυτή η ευδαιμονία απαιτεί καλούς πολίτες

̇πολίτεςπου πρέπεινα εκπαιδεύονται,ώστε να γίνουν πρώτα καλοί

υπήκοοικαικατ’επέκτασηκαλοίκυβερνήτες.Αυτήηεκπαίδευσηπρέπει

πρώτα να ξεκινά από το σώμα των πολιτών,έπειτα να περνά στις

επιθυμίεςκαιστησυνέχειαστονου.Αςμηνξεχνάμεπωςκάθεπολίτευμα

διαμορφώνεταικαισυντηρείταιαπότοιδιαίτεροήθοςτωνπολιτώντου.

Αποστολή,επομένως,τουκράτουςείναινακαλλιεργείαυτότοήθοςμετην

εκπαίδευση,ήθοςτοοποίοθααποτελέσειτηβάσητηςσωστήςπόλης-

κράτους.

Αυτόπουγίνεταιτελικάάμεσααντιληπτό είναιότιηπαιδεία,στην

αρχαία ελληνική σκέψη είναιβασική στην εξέλιξη της πολιτικής.Ο

Αριστοτέληςέδωσειδιαίτερηβαρύτηταστηνπαιδείαθεωρώνταςτηνένα

απόταβασικάμέσαπουωθούντονάνθρωποστηνευδαιμονίακαιστην

αρετή.Οιθέσεις του είναιενδεικτικές του ανώτερου επιπέδου της

φιλοσοφίαςτουκαιτουπνεύματοςτηςεποχήςτουκαιαξίζειναγίνει

αντικείμενομελέτηςκαιμίμησηςαπόόλουςτουςσύγχρονουςκαιειδικά

τουςανθρώπουςτουπνεύματος,τηςπολιτικήςκαιτηςεκπαίδευσης.Είναι,

τέλος,άξιοαναφοράςότιαιώνεςπρινοΑριστοτέληςυπερασπίζεταιτον

διά βίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο στοιχείο

προσωπικής εξέλιξης καικοινωνικής ευδαιμονίας.Ανκαιδενέχουμε

σαφείς αναφορές για την ενήλικη μάθηση,στα Ηθικά Νικομάχεια
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επισημαίνεταιότι«δενείναιαρκετόναπάρουνστηνιότη τουςσωστή

ανατροφήκαιπαρακολούθηση∙θαπρέπεικαιμεγάλοιναασκούνκαινα

εθίζονται…θαχρειαστούμενόμουςκαιγιααυτόκαιγιανακαλύψουνόλη

τηζωή»(«Οὐχἱκανὸνδ’ἴσωςνέουςὄνταςτροφῆςκαὶἐπιμελείαςτυχεῖν

ὀρθῆς,ἀλλ’ἐπειδὴκαὶἀνδρωθένταςδεῖἐπιτηδεύειναὐτὰκαὶἐθίζεσθαι,

καὶ περὶ ταῦτα δεοίμεθ’ἂν νόμων,καὶ ὅλως δὴ περὶ πάντα τὸν

βίον», (ΗθικάΝικομάχεια,1180a1-4).Καταλήγοντας,είναιεμφανέςότιη

δημόσια παιδεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αναγκαιότητα για την

κατάκτηση του τελικού στόχου,της ευδαιμονίας.Σε αυτόντονστόχο

πρέπει να στρατεύονται όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική

διαδικασία.Το γεγονός βέβαια ότιο φιλόσοφος απορρίπτεικάποιες

κοινωνικέςομάδεςαπότηνεκπαίδευσηφανερώνειότιαντιμετωπίζειτην

πολιτική μέσω μιας αριστοκρατικής θεώρησης.Η πόλη του είναιένα

σχολείο που εκπαιδεύεισυνεχώς τους πολίτες κυρίως μέσα από την

ιδιότητάτουςωςπολίτες:«Ηασφαλέστερηεγγύησηγιατησταθερότητα

ενόςκράτους,ηοποίαγενικώςπαραμελείται,είναιηαγωγήτωνπολιτών

σύμφωναμετοπνεύματουπολιτεύματος»(Αριστοτέλους,Πολιτικά).
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