Πολιτικά
Εισαγωγή: Ερωτήσεις
1. α) Πώς νοµίζετε ότι εξηγείται ο τίτλος αυτού του έργου του Αριστοτέλη;
β) Να δώσετε µε λίγα λόγια το περιεχόµενο του έργου.
2. Ο Αριστοτέλης τελειώνοντας τα Ἠθικὰ Νικοµάχεια γράφει: «Τώρα
που µιλήσαµε για όλα αυτά, είναι η ώρα να µιλήσουµε και για νόµους
και πολιτεύµατα».
α) Σε ποια θέµατα αναφέρεται µε το «όλα αυτά»,
β) Ποια σχέση πολιτικής και ηθικής προκύπτει από την παραπάνω
δήλωση του Αριστοτέλη;
3. Ποια σηµασία έχει η λέξη πόλις στον αρχαίο ελληνικό λόγο και ποιο
είναι το συγκεκριµένο περιεχόµενό της στα Πολιτικά του Αριστοτέλη;
4. Ποιος είναι ο στόχος της «πόλης» κατά τον Αριστοτέλη και ποια σχέση
έχει αυτός µε την «αυτάρκειά» της;
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Ενότητα 11η
(Α 1, 1)

Η πόλη είναι η τελειότερη µορφή κοινωνίας
Προτεινόµενοι στόχοι
Να κατανοήσουν οι µαθητές
• τι είναι η πόλις κατά τον Αριστοτέλη,
• την πορεία που ακολουθεί η σκέψη του για να ορίσει την έννοια.
Επισηµάνσεις
Ο ορισµός της έννοιας και η συλλογιστική πορεία του φιλοσόφου για
τον ορισµό της στην πραγµατικότητα δεν χωρίζονται. Η διάκριση µπορεί
να εξυπηρετήσει µόνο πρακτικούς σκοπούς. Ο ορισµός της «πόλης» που
δίνει ο Αριστοτέλης αρχίζει από την έννοια του γένους («κοινωνία»:
κοινωνίαν τινὰ οὖσαν) και προχωρεί στην ειδοποιό διαφορά της από τις
άλλες κοινωνίες, το «στόχο» της που είναι το «κυριότατο από όλα τα
αγαθά».

Η εξήγησή του για τη σύσταση της πόλης είναι τελεολογική

(ὁρῶµεν πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν - τοῦ γὰρ
εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσιν πάντες).
Είναι αναγκαίο να κατανοήσουν οι µαθητές την τελεολογική σκέψη
του Σταγειρίτη, ότι δηλαδή γι' αυτόν το νόηµα και ο χαρακτήρας κάθε
πράγµατος στον κόσµο πρέπει να αναζητηθεί στο σκοπό της ύπαρξής του1.
Σκοπός ύπαρξης της πόλης είναι το αγαθό, για το οποίο πάντα πράττουσι
πάντες. Έτσι ήδη από το σηµείο αυτό συνδέει ο φιλόσοφος τον
άνθρωπο/πολίτη2 (πάντες) µε την πόλη, δηλαδή την επιδίωξη του αγαθού
ως σκοπού όλων των ανθρώπων µε την επιδίωξη του αγαθού ως σκοπού
της πόλης.

1

2

Βλ. W. D. Ross, σ. 335. Επίσης βλ. σχολικό βιβλίο, σ. 167 (σχόλια) : ἡ φύσις οὐδὲν ποιεῖ
µάτην, εισαγωγή σ. 151 για το αγαθό που αποτελεί επιδίωξη όλων των ανθρώπων,
Βιβλίο του Καθηγητή σσ. 28, 42, 78 και εδώ Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 7.
Βλ. ιδίως 15η ενότητα. Εδώ δεν αναφέρεται στον «πολίτη» ονοµαστικά, το υπονοούµε µε
το «πάντες».
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Ο φιλόσοφος ακολουθεί πορεία από τα γενικά στα επιµέρους. Για την
κατανόηση της δόµησης του συλλογισµού είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε
την επανάληψη του επιθέτου πᾶς. Ο συλλογισµός µπορεί να διατυπωθεί
ως εξής3:
− κάθε πόλη (βλέπουµε ότι) είναι κοινωνία,
− κάθε κοινωνία έχει συγκροτηθεί χάριν κάποιου αγαθού,
− άρα όλες οι κοινωνίες αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό -και− η κυριότατη από όλες τις κοινωνίες αποβλέπει στο κυριότατο από
όλα τα αγαθά.
Για το τελευταίο συµπέρασµα υπονοούνται οι προτάσεις:
(α) κάθε κοινωνία αποβλέπει σε ένα αγαθό ανάλογα µε το χαρακτήρα της,
(β) οι «κατώτερες»/ατελέστερες κοινωνίες αποβλέπουν σε αντίστοιχα
αγαθά και οι ανώτερες αντίστοιχα σε ανώτερα αγαθά, άρα η
κυριότατη αποβλέπει στο κυριότατο κτλ.
Ως βοηθητικό υλικό για την κατανόηση της πρότασης ότι «η πόλη είναι
η κυριότατη από όλες τις κοινωνίες» µπορεί να δοθεί, συµπληρωµατικά
στα σχόλια του διδακτικού βιβλίου, το κείµενο του Αριστοτέλη από τα
Ἠθικὰ Νικοµάχεια 1160 a4. Για το κυριότατο αγαθό, την εὐδαιµονία, θα
χρειαστεί να θυµηθούν οι µαθητές την εισαγωγή στα Ἠθικὰ Νικοµάχεια
(σσ. 151-152) ή και να δοθεί το σχετικό χωρίο (ΗΝ 1095 a) που δείχνει
επιπλέον σαφέστατα την τελεολογική σκέψη του Αριστοτέλη.
Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1. Αρχίζοντας από την τελευταία πρόταση της ενότητας να δώσετε τον
ορισµό της πόλης που συνάγεται από το κείµενο. Ποια είναι η έννοια
γένους της πόλης και ποια η ειδοποιός της διαφορά;
2. Έχοντας υπόψη σας ότι τελεολογική σκέψη ονοµάζουµε αυτή που
αναζητεί τελικό ή τελικά αίτια (τέλος = σκοπός) για την εξήγηση των

3

Για αναλυτική διατύπωση του συλλογισµού βλ. Fr. Wolff, σσ. 31 - 42 και για ανάλυση
κάθε προκείµενης στο ίδιο, σσ. 42 -56. Η καταγραφή του συλλογισµού από µας διαφέρει
κάπως και φυσικά δεν είναι η µόνη δυνατή ούτε η µια ούτε η άλλη.
4
Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή σ. 42.
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πραγµάτων (φαινοµένων, πράξεων, όντων κτλ.), α) να γράψετε τις
φράσεις της ενότητας που δηλώνουν τελικό αίτιο και β) να τις
αναλύσετε µε απλά λόγια.
3. Να καταγράψετε τις προκείµενες του συλλογισµού του Αριστοτέλη και
το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει σχετικά µε την πόλη. Να
προσέξετε ότι τα σηµεία που επεξηγούν όρο ή όρους µιας προκείµενης
θα πρέπει να παραλειφθούν, ενώ αντίθετα θα πρέπει να γραφούν οι
προτάσεις που υπονοούνται5.
4. Να εντοπίσετε το σηµείο της ενότητας που ο Αριστοτέλης συνδέει τον
πολίτη µε την πόλη και να εξηγήσετε πώς το αντιλαµβάνεσθε.
5. Να εξηγήσετε τη σύνδεση ηθικής και πολιτικής στη σκέψη του
Αριστοτέλη (για την οποία συζητήσατε στα Ἠθικὰ Νικοµάχεια) µε
βάση το κείµενο της ενότητας.
6. Η παρατήρηση του Αριστοτέλη δῆλον ὡς πᾶσαι (=κοινωνίαι) µὲν
ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται νοµίζετε ότι είναι δυνατόν να ισχύει για τις
κοινωνίες της εποχής µας; Να στηρίξετε την απάντησή σας µε
παραδείγµατα.
7. Να συγκρίνετε την άποψη του Αριστοτέλη για τη σύσταση της πόλης
µε την άποψη του Πρωταγόρα στον οµώνυµο διάλογο και την άποψη
του Πλάτωνα στην Πολιτεία, επισηµαίνοντας πέρα από τις διαφορές
και τα κοινά τους σηµεία6.
5
6

Βλ. παραπάνω στις επισηµάνσεις.
Ο Αριστοτέλης επιθυµεί να αντικρούσει τις απόψεις των σοφιστών ότι η ύπαρξη της
πόλης είναι συµβατική, οφείλεται στο (θετό) νόµο και εποµένως είναι αντίθετη στη φύση
του ανθρώπου (Πολιτικά 1280 b 10-11 για το σοφιστή Λυκόφρονα). Ο Πρωταγόρας
ανήκει στους σοφιστές που υπερασπίζονται το νόµο, εξηγεί τη σύσταση της πόλεως από
την ανάγκη (ανάγκη προστασίας από τα θηρία, ανάγκη επιβίωσης γενικά) αλλά τονίζει
ότι χωρίς την ανάπτυξη της αἰδοῦς και της δίκης, της πολιτικής αρετής, δεν µπορούσε να
υπάρχει πόλη. Η δυνατότητα ανάπτυξης της πολιτικής αρετής ενυπάρχει στον άνθρωπο,
αλλά αναπτύσσεται µε τη διδασκαλία και τη ζωή στην κοινωνία. Κατά τον Πλάτωνα
(Πολιτεία 369 b, c) αιτία της σύστασης πόλεων είναι η έλλειψη αυτάρκειας του
ανθρώπου ως ατόµου και η αλληλεγγύη (βλ. και Νόµους 676 - 680). Η αλληλεγγύη µπορεί
να εξηγηθεί ως στάση που οδηγεί στον καταµερισµό της εργασίας και την εξειδίκευση,
στην οποία στηρίζεται η ανάπτυξη της πόλης. Η ερώτηση µπορεί να δοθεί και στην
επόµενη ενότητα ή ως εργασία για το σπίτι. Οι µαθητές έχουν διδαχτεί Πρωταγόρα και
Πολιτεία και µπορούν να ανατρέξουν στο βιβλίο τους (εισαγωγή στον Πρωταγόρα σ. 52,
κείµενο σσ. 77, 80 και εισαγωγή στην Πολιτεία σ. 96).
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Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ερωτήσεις
1. Να χρησιµοποιήσετε το επίθετο πᾶς στα τρία γένη και στους δύο
αριθµούς, σε όποιες πτώσεις θέλετε, για να γράψετε φράσεις της νέας
ελληνικής, στις οποίες θα αποδίδονται οι σηµασίες που έχει το επίθετο
στο κείµενο της ενότητας.
2. στοχάζονται : α) Να εξηγήσετε την ετυµολογική προέλευση της λέξης
και τη σηµασία της στην αρχαία και τη νέα ελληνική. β) Να αποδώσετε
τη σηµασία των παρακάτω λέξεων (κυριολεκτική ή µεταφορική ή και
τα δύο): στόχος - στοχεύω - στόχευση - στοχαστής - στοχαστικός στόχαστρο.
3. συνεστηκυῖαν, δῆλον : Να γράψετε πέντε οµόρριζα, απλά ή σύνθετα,
για κάθε λέξη (στη νέα ελληνική).
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Ενότητα 12η
(Α 2, 5-6)

Ο άνθρωπος είναι ζῷον πολιτικόν
Προτεινόµενοι στόχοι
Να κατανοήσουν οι µαθητές
• ότι ο άνθρωπος είναι προορισµένος φύσει να ζει µέσα στην πόλη, είναι
ζῷον πολιτικόν, και η αποµόνωση από την πόλη έρχεται σε αντίθεση µε
τη φύση του,
• ότι η πόλη «ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως» και σκοπός της ύπαρξής της
είναι η εὐδαιµονία των µελών της /των πολιτών,
• να διευκρινίσουν και να κατανοήσουν ορισµένους όρους της αριστοτελικής φιλοσοφίας που για πρώτη φορά συναντούν (αὐτάρκεια) ή που
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή: «φύση», «εκ φύσεως» (φύσις, φύσει).
Επισηµάνσεις
Πέρα από όσα διευκρινίζονται στο σχολικό βιβλίο (ερµηνευτικά
σχόλια) και στο Βιβλίο του Καθηγητή, θεωρούµε χρήσιµο να επισηµανθεί
ότι το «εκ φύσεως» (φύσει) δεν δηλώνει προέλευση της πόλης παρόµοια
π.χ. µε την προέλευση των αισθήσεων (στις οποίες αναφέρθηκε ο
Αριστοτέλης

στα

ΗΝ),

δεν

δηλώνει

χρονική

προτεραιότητα.

Ο

Αριστοτέλης θεωρεί «εκ φύσεως» την πόλη, όπως και τις πρώτες
κοινωνικές οντότητες από τις οποίες αυτή προήλθε, µε την έννοια ότι ο
άνθρωπος µόνος του δεν µπορεί ούτε καν να επιβιώσει πόσο µάλλον να
ευτυχήσει. Γι'αυτό «εκ φύσεως» επιζητεί το άλλο φύλο, δηµιουργεί
οικογένεια, έπειτα χωριό - κώµη, και µε τη συνένωση περισσότερων
χωριών την πόλη, που εµπεριέχει τις προηγούµενες κοινωνικές οντότητες,
αλλά και τις υπερβαίνει. Εκείνες ικανοποιούσαν µόνο µερικές ανάγκες του
ανθρώπου, ενώ η πόλη συγκροτείται µεν και αυτή για τη διασφάλιση της
ζωής (γινοµένη µὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν), αλλά στην πραγµατικότητα υπάρχει
για να εξασφαλίζει την καλή ζωή (οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν).
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Με την έννοια αυτή η πόλη είναι το τέλος όλων των προηγουµένων
κοινωνικών µορφών. Ο τελικός λόγος (το τέλος) που εξηγεί την ύπαρξη
της πόλης είναι η αὐτάρκειά7 της, δηλαδή η δυνατότητα να χαρίσει από
µόνη της στον άνθρωπο το εὖ ζῆν, την ευδαιµονία. Αφού η πόλη είναι
αυτάρκης, αντιπροσωπεύει όλα όσα ο πολίτης επιθυµεί, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να κατακτήσει το στόχο του, το υπέρτατο αγαθό,
την ευδαιµονία, για να ολοκληρωθεί, να πραγµατοποιήσει τη φύση του.
Αυτό εξηγεί γιατί από τη φύση του ο άνθρωπος είναι προορισµένος να ζει
στην πόλη, γιατί χαρακτηρίζεται ζῷον πολιτικόν και γιατί όποιος ζει - «εκ
φύσεως» - δίχως πόλη είναι κατώτερης ποιότητας άνθρωπος ή ον πάνω
από τον άνθρωπο.
Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1. Να εντοπίσετε όλους τους χαρακτηρισµούς που ο Αριστοτέλης
αποδίδει στην πόλη (στην 11η και 12η ενότητα) και να τους
χρησιµοποιήσετε για να συνθέσετε έναν ορισµό, όσο το δυνατόν
πληρέστερο, που θα τους περιλαµβάνει όλους.
2. Με βάση το κείµενο της ενότητας και τα σχόλια του βιβλίου σας να
προσδιορίσετε τα κοινά σηµεία και τις διαφορές ανάµεσα στις
διάφορες «κοινωνικές οντότητες».
3. Ποιο είναι το γένος της έννοιας πόλη και ποια η ειδοποιός διαφορά
της, όπως συνάγεται από την ενότητα;
4. Να ορίσετε τις έννοιες «φύση», «αυτάρκεια», «εκ φύσεως», «τέλος»,
«τέλειος», «τελικός λόγος» µε βάση το κείµενο της ενότητας.
5. Πώς θεµελιώνει ο Αριστοτέλης τη θέση του ότι ο άνθρωπος είναι φύσει
ζῷον πολιτικόν;
6. Πώς χαρακτηρίζει ο φιλόσοφος τον άνθρωπο που ζει, εκ φύσεως, δίχως
πόλη; Πώς εξηγείται ο χαρακτηρισµός αυτός;
7. Να συγκρίνετε τη θέση του Αριστοτέλη για τον άνθρωπο ως ζῷον
πολιτικόν µε όσα αναφέρει ο Πρωταγόρας για τον άνθρωπο (στο

7

Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 31 και 32.
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βιβλίο σας ενότητα 4η και 5η του Πρωταγόρα, σ. 80 και 84). Να λάβετε
υπόψη σας και τα ανάλογα σχόλια στις ενότητες αυτές.
8. Να επισηµάνετε στο κείµενο στοιχεία της τελεολογικής σκέψης του
Αριστοτέλη και να τα αναλύσετε µε λίγα λόγια.
9. Να εξηγήσετε τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο Αριστοτέλης.
Να γράψετε έναν από τους συλλογισµούς σε τυπική µορφή
(προκείµενες - συµπέρασµα).
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Ενότητα 13η
(Α 2, 10 - 13)

Ο ανθρώπινος λόγος η πιο µεγάλη απόδειξη ότι
ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ζῷον πολιτικόν
Προτεινόµενοι στόχοι
Να κατανοήσουν οι µαθητές
• το περιεχόµενο της έννοιας λόγος σε αντιδιαστολή προς τη φωνή των
ζώων και τη σηµασία που έχει ως απόδειξη της θέσης ότι ο άνθρωπος
είναι ζῷον πολιτικόν,
• ότι «στην τάξη της φύσης» η πόλη προηγείται από την οικογένεια και
τον καθένα µας ως άτοµο (πρότερον δὲ τῇ φύσει πόλις ἢ οἰκία καὶ
ἕκαστος ἡµῶν ἐστιν),
• ότι η πόλη προηγείται ως όλον από τα µέρη της, τους ανθρώπους, για
τους οποίους αποτελεί το φυσικό τους χώρο.
Επισηµάνσεις
Ο «λόγος» σε αντιδιαστολή προς τη «φωνή» των ζώων δηλώνει το
συµφέρον και το βλαβερό, το δίκαιο και το άδικο. Η επικοινωνία ως προς
το δίκαιο και το άδικο (η σύλληψη και έκφραση ηθικών εννοιών)
δηµιουργεί την οικία και την πόλη. Ο λόγος δεν µπορεί να νοηθεί εκτός
κοινωνίας και ο άνθρωπος µαθαίνει να χρησιµοποιεί τον ηθικό και
γλωσσικό κώδικα της κοινότητας µέσα στην οποία ζει. Μπορούµε να
πούµε ότι η φωνή είναι αναγκαία για το ζῆν ενώ ο λόγος για το εὖ ζῆν8.
Η θέση του Αριστοτέλη για την ύπαρξη της πόλεως φύσει (ενότητα 12)
επανέρχεται µε την πρόταση πρότερον τῇ φύσει πόλις ἢ οἰκία καὶ ἕκαστος
ἡµῶν, που την εξηγεί µε την προτεραιότητα του οργανικού όλου από τα
µέρη του και συγκεκριµενοποιεί µε τη σχέση του σώµατος µε τα µέλη του.

8

Βλ. Fr. Wolff, σσ. 92 - 97.
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Η προτεραιότητα αυτή είναι λογική, αφού τα µέλη ενός οργανισµού9
ορίζονται από το έργο που επιτελούν για τη λειτουργία του οργανισµού.
Έτσι το µέρος δεν µπορεί να νοηθεί χωρίς την ύπαρξη του όλου (π.χ. το
χέρι χωρίς το σώµα) µε την έννοια ότι δεν θα µπορεί να επιτελεί το
«έργον» του και δεν θα έχει τις ιδιότητες που είχε πριν, δεν θα ικανοποιεί
δηλαδή τα κριτήρια µε τα οποία το κρίνουµε (ἔργῳ - δυνάµει). Ανάλογη
είναι η σχέση του ανθρώπου µε την πόλη. Αν ο άνθρωπος αποχωριστεί
από το όλον πόλις δεν θα είναι άνθρωπος.
Τέλος µπορεί κανείς να αναφερθεί πιο αναλυτικά στην τελεολογική
σκέψη του Αριστοτέλη, στη χρήση της αναλογίας, στην πορεία σκέψης
που ακολουθεί π.χ. µέσα από ζεύγη αντίθετων εννοιών που βαίνουν
κλιµακωτά κτλ.
Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1. Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει και σε ορισµένα ζώα την ιδιότητα του
πολιτικού (= κοινωνικού) αλλά όχι µε την ίδια έννοια που δίνει στον
όρο για τον άνθρωπο. Ποιο περιεχόµενο έχει η έννοια όταν αναφέρεται
στα ζώα και ποιο όταν αναφέρεται στον άνθρωπο; Ποια είναι η
ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου από τα αγελαία ζώα;
2. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η φύση δεν κάνει τίποτε χωρίς λόγο και
αιτία. Γιατί λοιπόν α) προίκισε τα ζώα µε φωνή, β) έδωσε στον
άνθρωπο την ικανότητα του λόγου10;
3. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τα αντιθετικά ζεύγη των εννοιών
που χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης στο κείµενο και µε βάση αυτά να
εξηγήσετε ποια είναι η ειδοποιός διαφορά του «λόγου» από τη «φωνή».
4. «Η συµµετοχή σε όλα αυτά είναι που κάνει την οικογένεια και την
πόλη»: Να συσχετίσετε τη θέση του Αριστοτέλη µε το νόµο του ∆ία στο
9

Πολλοί ερευνητές κατατάσσουν τον Αριστοτέλη στους εκπροσώπους της οργανικής
αντιλήψεως περί πολιτείας, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι η πολιτική σκέψη του µπορεί να
ερµηνευθεί µόνο µε βάση το συγκεκριµένο σχήµα. Βλ. για το θέµα αυτό, καθώς για τη
φύσει ύπαρξη της πόλης και τα όρια της αναλογίας σώµατος - πόλης : Κ. Βουδούρης, σσ.
31 κ.ε., και Fr. Wolff, σσ. 97 - 99.
10
Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή σσ. 46 - 47.
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µύθο του Πρωταγόρα «τὸν µὴ δυνάµενον αἰδοῦς καὶ δίκης µετέχειν
κτείνειν ὡς νόσον πόλεως», την εξήγηση του σοφιστή «ὡς παντὶ
προσῆκον ταύτης γε µετέχειν τῆς ἀρετῆς (= πολιτικῆς ἀρετῆς) ἢ µὴ
εἶναι πόλεις» (σχολ. βιβλίο σ. 80) και µε τη θέση του Ηράκλειτου (σχολ.
βιβλίο σ. 101).
5. «Ώρα όµως να προσθέσουµε …» : Ποια είναι η θέση της πρότασης στη
δοµή της επιχειρηµατολογίας του Αριστοτέλη;
6. Με ποια επιχειρήµατα αποδεικνύει ο Αριστοτέλης α) ότι η πόλη ήρθε
στην ύπαρξη «εκ φύσεως» και β) ότι προηγείται από κάθε επιµέρους
άτοµο;
7. Να εντοπίσετε τα σηµεία στα οποία φαίνεται η τελεολογική σκέψη του
Αριστοτέλη και να τα εξηγήσετε µε λίγα λόγια.
8. Πώς αντιλαµβάνεσθε τη θέση του Αριστοτέλη ότι η πόλη προηγείται
από την οικογένεια και από τον καθένα µας ως άτοµο; Συµφωνείτε µε
τη θέση αυτή;
9. Να συσχετίσετε τη θέση του Αριστοτέλη για την ύπαρξη της πόλης «εκ
φύσεως» µε όσα υποστηρίζει ο Γλαύκων στην Πολιτεία (σχολ. βιβλίο
σ. 104).
10. Αφού διαβάσετε την άποψη του Περικλή για τη σχέση πολίτη - πόλης
(στο βιβλίο σας, σ. 123 - Θουκ. ΙΙ, 60), να τη συσχετίσετε µε την
υποχρέωση που αναθέτει ο Πλάτων στους φύλακες της Πολιτείας του
(αλληγορία σπηλαίου, σχολ. βιβλίο σ. 121) και µε τις αντιλήψεις του
Αριστοτέλη για το ίδιο θέµα. Στη συσχέτιση να λάβετε υπόψη σας τη
χρονική απόσταση των κειµένων µεταξύ τους.
11. «Ο άνθρωπος που δεν µπορεί να ζει µε τους άλλους ... ή ζώο ή θεός»: Να
αναλύσετε

τις

προσθέτοντας

θέσεις
δικά

που

σας

διατυπώνονται

επιχειρήµατα

στο

(µπορεί

χωρίο
να

είναι

αυτό,
και

παραδείγµατα από την εµπειρία σας ή από την ιστορία).
12. Να δώσετε το περιεχόµενο της έννοιας της αὐτάρκειας στον
Αριστοτέλη µε βάση τις ενότητες 12 και 13.
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Ενότητα 14η
(Α 2, 15 - 16)

Χωρίς αρετή και δικαιοσύνη ο άνθρωπος είναι το αγριότερο ζώο
Προτεινόµενοι στόχοι
Να κατανοήσουν οι µαθητές
• ότι η αρετή και η δικαιοσύνη είναι βασικές ιδιότητες του ανθρώπου ως
µέλους της πολιτικής κοινωνίας και ότι χωρίς αυτές ο άνθρωπος
µεταβάλλεται στο πιο άγριο και ανόσιο ζώο,
• ότι η δικαιοσύνη είναι συστατικό στοιχείο της πόλης, συγκρατεί την
τάξη στην πολιτική κοινωνία.
Επισηµάνσεις
Καλό είναι να συσχετισθούν οι απόψεις του Αριστοτέλη για τη
δικαιοσύνη µε αυτές του Πλάτωνα στην Πολιτεία, του Πρωταγόρα στον
οµώνυµο διάλογο αλλά και γενικότερα µε την αρχαιοελληνική παράδοση,
την οποία ακολουθεί ο Σταγειρίτης.
«Κι εκείνος όµως που πρώτος τη συγκρότησε» : Στο σηµείο αυτό θα
πρέπει να προσέξει κανείς ότι ο Αριστοτέλης δεν αντιφάσκει µε την
άποψη που διατύπωσε πριν (ενότητα 12, 13) ότι η πόλη υπάρχει φύσει,
αφού µε αυτή δεν δηλώνεται χρονική προτεραιότητα της πόλης, αλλά
δίνεται τελεολογική εξήγηση της γένεσης της πόλης (η πόλη εξηγείται από
το τέλος της, που είναι η αὐτάρκεια ή το εὖ ζῆν) και τονίζεται η συµφωνία
της µε τη φύση του ανθρώπου.
Η εξ αντιθέτου επιβεβαίωση της σηµασίας της δικαιοσύνης που
χρησιµοποιεί ο φιλόσοφος για να ενισχύσει τη θέση του, κατανοείται
εύκολα µε βάση τις εµπειρίες της κοινωνικής ζωής, τις ιστορικές γνώσεις
των µαθητών και παρόµοιες απόψεις που γνωρίζουν από κείµενα που
διδάχτηκαν.
Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1. Πώς εξηγεί ο Αριστοτέλης την τάση του ανθρώπου για ζωή στην κοινωνία;
2. Στην προηγούµενη ενότητα είδαµε την άποψη του Αριστοτέλη για την
ύπαρξη της πόλης «εκ φύσεως». Εδώ αναφέρεται σ’ εκείνον «που
73

3.

4.

5.
6.
7.

8.

11

πρώτος τη συγκρότησε». Να δείξετε ότι δεν υπάρχει αντίφαση µεταξύ
των δύο χωρίων.
Ο φιλόσοφος στο κείµενο της προηγούµενης ενότητας θεωρούσε τον
άνθρωπο το ανώτερο από όλα τα όντα. Εδώ θέτει έναν περιορισµό και
αποδεικνύει την ορθότητά του. Ποιος είναι ο περιορισµός και ποια
συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο Σταγειρίτης για την απόδειξη της θέσης
του;
Ποια ήταν η σηµασία της δικαιοσύνης στην αρχαία πόλη; Στην
απάντησή σας να αξιοποιήσετε τις γνώσεις σας από τα κείµενα της
αρχαίας γραµµατείας που διδαχτήκατε και από την αρχαία Ιστορία.
Νοµίζετε ότι η δικαιοσύνη έχει την ίδια σηµασία στη σύγχρονη
κοινωνία;
«Ο άνθρωπος γεννιέται … αρετή»: Να συσχετίσετε την άποψη αυτή µε τις
αντίστοιχες θέσεις του φιλοσόφου για την αρετή στα Ἠθικὰ Νικοµάχεια.
Ποιο νόηµα έχει ο χαρακτηρισµός “ανόσιος” που δίνει ο Αριστοτέλης
στον χωρίς αρετή άνθρωπο;
Ο Αριστοτέλης στο έργο του Ἠθικὰ Μεγάλα γράφει: ὅταν γάρ τινα
παντελῶς ἴδωµεν φαῦλον, οὐδ' ἄνθρωπόν φαµεν εἶναι ἀλλὰ θηρίον, ὡς
οὖσαν τινὰ κακίαν θηριότητα (βιβλίο Β΄, 5, 1, 2-4). Να αναλύσετε την
άποψη που εκφράζει ο Αριστοτέλης στην ενότητα που διδαχτήκατε για
τον δίχως αρετή άνθρωπο χρησιµοποιώντας και το παραπάνω χωρίο.
Να εξηγήσετε τη θέση που διατυπώνει ο Αριστοτέλης για τη δικαιοσύνη
(στην ενότητα που διδαχτήκατε) µε επιχειρήµατα από το επόµενο χωρίο
των ΗΝ (1129 b 27 - 32) αὕτη µὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη ἀρετὴ µέν ἐστι
τελεία, ἀλλ' οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ πρὸς ἕτερον (...) καὶ παροιµιαζόµενοί
φαµεν «ἐν δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ' ἀρετὴ ἔνι» καὶ τελεία µάλιστα
ἀρετή (...) ὅτι ὁ ἔχων αὐτὴν καὶ πρὸς ἕτερον δύναται τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι11.

«Η τοιαύτη δικαιοσύνη είναι τελεία αρετή, όχι όµως αυτή καθ' εαυτήν, αλλ' εφόσον
σχετίζεται προς άλλους. (…) ∆ιό και αναφέροµεν την παροιµίαν : εις την δικαιοσύνην
συµπεριλαµβάνεται κάθε άλλη αρετή. Η δικαιοσύνη είναι τελειοτάτη αρετή (…) διότι ο
κατέχων αυτήν δύναται ν' ασκεί την αρετήν και ως προς τους άλλους». (Μετάφραση: Α.
∆αλέζιος).
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9. Να εκθέσετε σε ένα µικρό δοκίµιο τα κοινά σηµεία και τις διαφορές
Πρωταγόρα - σοφιστών - Πλάτωνα µε τις βασικές θέσεις του Αριστοτέλη, όπως τις συζητήσατε στις ενότητες 11 - 14.
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Ενότητα 15η
(Γ 1, 1-2)

Ο πολίτης είναι συστατικό στοιχείο της πόλης
Προτεινόµενοι στόχοι
• να γνωρίσουν οι µαθητές το περιεχόµενο των εννοιών πολιτεία και
πολίτης, όπως αναλύονται στην ενότητα,
• να κατανοήσουν γιατί ο Αριστοτέλης µεταβαίνει από την εξέταση της
πολιτείας στην εξέταση της πόλεως και από αυτήν στον πολίτην και
ποια σχέση προσδιορίζει ανάµεσά τους,
• να κατανοήσουν τα νέα στοιχεία του ορισµού της πόλης που δίνονται
στην ενότητα και τη σχέση πολίτη - πόλης που προσδιορίζεται από
αυτά.
Επισηµάνσεις
Για τη µετάβαση από την πολιτεία στην πόλη, ο Αριστοτέλης δίνει τρεις
εξηγήσεις που προκύπτουν από την εµπειρία (α: ἀµφισβητοῦσιν ..
φάσκοντες τὴν πόλιν … τύραννον, β: τοῦ δὲ πολιτικοῦ … περὶ πόλιν, γ: ἡ
δὲ πολιτεία … ἐστὶ τάξις τις).
Η έννοια της πολιτείας12 στη συγκεκριµένη ενότητα αφορά στο
σύστηµα διακυβέρνησης που εφαρµόζεται σε µια κοινωνία.
Η ερώτηση τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις αναδεικνύει τον προβληµατισµό του
Αριστοτέλη για το ποια είναι η πραγµατική φύση της πόλης.
Η µετάβαση από την πόλη στον πολίτη, στην οποία ακολουθεί
αναλυτική13 συλλογιστική πορεία, εξηγείται από τη φύση της πόλης ως
όλου, µέρος του οποίου είναι ο πολίτης. Είναι όµως καθοριστικός ο ρόλος
του για την πολιτική τάξη και εποµένως είναι ανάγκη να αναζητηθούν
(δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος) τα χαρακτηριστικά του (ὥστε
τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον).
12

13

Βλ. Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1278 b 9 – 12: ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων
ἀρχῶν καὶ µάλιστα τῆς κυρίας πάντων. κύριον µὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ πολίτευµα τῆς
πόλεως, πολίτευµα δ' ἐστὶν ἡ πολιτεία.
Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή, σ. 52.
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1. Ποιο είναι το θέµα του τρίτου βιβλίου των Πολιτικών, όπως προκύπτει
από το κείµενο; Να συµπεριλάβετε στην απάντησή σας το σχετικό
χωρίο.
2. Πώς ορίζει ο Αριστοτέλης την πολιτεία στο κείµενο;
3. τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις: Ποιες απόψεις παραθέτει ο φιλόσοφος σχετικά µε
το περιεχόµενο της έννοιας της πόλης (για τη φύση της πόλης); Να τις
διατυπώσετε αναλυτικότερα και να γράψετε τα συµπεράσµατα που
µπορούν να εξαχθούν.
4. Από ποιο σηµείο του κειµένου υποστηρίζεται ο τίτλος που δόθηκε στο
απόσπασµα;
5. Ο άνθρωπος ως πολίτης, κατά τον Αριστοτέλη, ασκεί εξουσία έναντι
των άλλων. Να επισηµάνετε στο κείµενό σας το σηµείο στο οποίο
διακρίνεται η θέση αυτή14.
6. Πώς ορίζεται η σχέση του πολίτη µε την πόλη στο κείµενό σας από τον
Αριστοτέλη; Η σχέση που σκιαγραφείται από τον φιλόσοφο κινείται
αµφίδροµα, ή όχι, και γιατί;
7. Γιατί ο Αριστοτέλης αναζητεί στην ενότητα αυτή ένα νέο ορισµό της
πόλης, αφού την έχει ήδη ορίσει; Ποια είναι η διαφορά του ορισµού
αυτού µε ό,τι προηγήθηκε (είτε ήταν ορισµοί, είτε διευκρινίσεις,
συµπληρώσεις κ.τ.λ.);
8. Ο Αριστοτέλης προκειµένου να εξετάσει την ουσία και τις ειδικές
διαφορές των ποικίλων µορφών του πολιτικού βίου (τίς ἑκάστη τῶν
πολιτειῶν καὶ ποία τις) θεωρεί αναγκαίο να διευκρινίσει τα
εννοιολογικά εργαλεία (τις έννοιες) που θα χρησιµοποιήσει. α) Ποιες
έννοιες διευκρινίζει στην ενότητα αυτή; β) Ποιες αµφισβητήσεις
διατυπώνονταν στην εποχή του γι' αυτές; γ) Πού νοµίζετε ότι
οφείλονταν οι αµφισβητήσεις και πόσο µπορεί να απασχολούν
παρόµοια θέµατα τη σύγχρονη κοινωνία;

14

Βλ. σχολικό βιβλίο, σ. 194.
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9. Ο Αριστοτέλης µε τις πρώτες φράσεις του διατυπώνει ένα ζήτηµα: τίς
ἑκάστη τῶν πολιτειῶν καὶ ποία τις. Εκτιµάτε ότι αυτό αποτελεί µόνο
µια θεωρητική αναζήτηση του φιλοσόφου ή ότι είχε για εκείνον αλλά
και για µας15 ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον; Να παρουσιάσετε
τεκµηριωµένα τις εκτιµήσεις σας.
10. Να αναλύσετε µε συντοµία το ακόλουθο χωρίο του Αριστοτέλη από
την ενότητα: νῦν γὰρ ἀµφισβητοῦσιν, οἱ µὲν φάσκοντες τὴν πόλιν
πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν
τύραννον, µε σκοπό να περιγράψετε ποια νοοτροπία αποκαλύπτει και
αν αυτή ισχύει και σήµερα.
11. Ο ρόλος του πολίτη σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη προσδιορίζεται µε
διαφορετικό τρόπο σε κάθε πολίτευµα16. Να αναλύσετε τη θέση αυτή
αντλώντας παραδείγµατα από την προσωπική σας εµπειρία (τις
εφηµερίδες που διαβάσατε, τις ειδήσεις που ακούσατε, την ελληνική
ιστορία που διδαχτήκατε κ.λπ.).
Λεξιλογικές- Σηµασιολογικές
1. Να υπογραµµίσετε από τις επόµενες λέξεις ή φράσεις εκείνες που
αποδίδουν τη σηµασία της «πολιτείας», α) όπως την ορίζει ο
Αριστοτέλης, β) όπως τη χρησιµοποιούµε σήµερα:
πολίτευµα, πολιτική µέριµνα, εξουσία,
πολιτική τάξη, κοινωνική οµοιογένεια, πόλη.
2. τάξις: α) Να δώσετε τη σηµασία της λέξης κατά τον Αριστοτέλη και να
γράψετε παραδείγµατα µε τις σηµασίες που έχει σήµερα. β) Να
15
16

Πρβλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 27.
Ο Αριστοτέλης, λίγο πιο κάτω, επανέρχεται γράφοντας συµπερασµατικά ότι η έννοια του
πολίτη είναι κατ' ανάγκην διαφορετική σε κάθε πολίτευµα. Στη µεν δηµοκρατία ο
πολίτης είναι το ιδιαίτερα σηµαντικό και αναγκαίο πρόσωπο για τον πολιτικό βίο και
την άσκηση του πολιτεύµατος. Αντίθετα στα άλλα πολιτεύµατα ενδέχεται να είναι, δεν
είναι όµως κατ' ανάγκην. : Ὥστε καὶ τὸν πολίτην ἕτερον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν καθ’
ἑκάστην πολιτείαν. ∆ιόπερ ὁ λεχθείς ἐν µὲν δηµοκρατίᾳ µάλιστ’ ἐστὶ πολίτης, ἐν δὲ ταῖς
ἄλλαις ἐνδέχεται µὲν, οὐ µὴν ἀναγκαῖον. Ἐν ἐνίαις γὰρ οὐκ ἔστι δῆµος, οὐδ’ ἐκκλησίαν
νοµίζουσιν ἀλλὰ συγκλήτους, καὶ τὰς δίκας δικάζουσι κατὰ µέρος. (Πολιτικά 1275 b 3 9 ). Οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι ο όρος «δηµοκρατία» στον Αριστοτέλη έχει
διαφορετική σηµασία από τη σηµερινή. Βλ. παρακάτω, ενότητες 17 και 18.

78

συνθέσετε τη λέξη µε τις προθέσεις που ακολουθούν και να
σχηµατίσετε µε τις σύνθετες λέξεις ονοµατικά σύνολα: κατά, ανά, διά,
εν, παρά, από, µετά.
3. α) Να προσδιορίσετε εκείνο από τα επόµενα δύο ουσιαστικά «κλίση» «κλήση» που έχει ετυµολογική συγγένεια µε το απαρέµφατο καλεῖν.
β) Να συνθέσετε το παράγωγο ουσιαστικό µε όποιες από τις παρακάτω
προθέσεις του ταιριάζουν και να σχηµατίσετε µε τις σύνθετες λέξεις
ονοµατικά σύνολα: κατά, παρά, επί, µετά, από, εν.
4. Να γράψετε τα ρήµατα και τους ρηµατικούς τύπους του κειµένου που
δηλώνουν αντίληψη, έρευνα / εξέταση, ισχυρισµό, συµφωνία, διαφωνία, και να δώσετε ένα συνώνυµο ή αντώνυµο καθενός στα αρχαία
ελληνικά.
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Ενότητα 16η
(Γ 1, 3 – 4 / 6 / 12)

Ο πολίτης ορίζεται από τη συµµετοχή
στην πολιτική και δικαστική εξουσία
Προτεινόµενοι στόχοι
• Να κατανοήσουν οι µαθητές τα κριτήρια µε τα οποία οριοθετείται η
έννοια και η ιδιότητα του πολίτη σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη και τον
τρόπο µε τον οποίο καταλήγει ο φιλόσοφος σ’ αυτά.
Επισηµάνσεις
Ο Αριστοτέλης
α) αποκλείει από τον ορισµό του πολίτη κριτήρια που δεν θεωρεί
ικανοποιητικά (οὐ τῷ οἰκεῖν, οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων µετέχοντες … )
β) υποστηρίζει ότι η ιδιότητα του πολίτη οριοθετείται από τη
συµµετοχή του στη βουλευτική και δικαστική αρχή που ισοδυναµεί
µε τη συµµετοχή του στο σύνολο σχεδόν των λειτουργιών της πόλης
και
γ) ότι εποµένως πόλις είναι το σύνολο που αποτελείται από ενεργούς,
συµµετέχοντες στα κοινά, πολίτες.
Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1. Ο Αριστοτέλης προσδιορίζει µε σαφήνεια τα κριτήρια σύµφωνα µε τα
οποία µπορούσε κάποιος να αποκαλείται πολίτης. Ποια ήταν αυτά;
2. α) Ποιοι (ποιες κοινωνικές οµάδες) δεν είναι πολίτες σύµφωνα µε τον
Αριστοτέλη και µε ποια κριτήρια αποκλείονται17, αν και µετέχουν στην
οικονοµική και κοινωνική ζωή της πόλης (κράτους); β) Γιατί τα
κριτήρια µε τα οποία θα µπορούσε κάποιος να τους θεωρήσει πολίτες
δεν είναι ικανοποιητικά κατά τον φιλόσοφο;
17

Προκειµένου να έχουν σαφέστερη εικόνα οι µαθητές µπορούν να δοθούν οι πληροφορίες
που προσφέρει για την εποχή το πλήρες κείµενο του Αριστοτέλη. Βλ. Παράλληλα
κείµενα, αρ. 20.
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3. πολίτης δ’ ἁπλῶς … ἀρχῆς: Να συσχετίσετε το χωρίο µε τον ορισµό της
πολιτείας και της πόλεως από τις προηγούµενες ενότητες µε σκοπό να
αναζητήσετε τη σχέση πόλης, πολίτη και πολιτείας, ώστε να δείξετε πώς
προκύπτει από αυτή τη σχέση ο ορισµός του πολίτη.
4. Γιατί µια πόλη - κράτος του 4ου αι. θεωρεί απαραίτητη τη συµµετοχή
του πολίτη στη δικαστική εξουσία; Τι φανερώνει, κατά τη γνώµη σας, η
θέση αυτή για το επίπεδο του πολιτισµού της;
5. Να συγκρίνετε τον ορισµό της πόλεως που δίνεται στην ενότητα αυτή
µε όσους έχουν δοθεί στις προηγούµενες και να συνθέσετε ένα κείµενο,
όπου θα αναλύετε τι είναι πόλις σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη.
6. Ποια είναι η γνώµη σας για την πολιτεία (πολίτευµα), όπου ο πολίτης
έχει το δικαίωµα να απευθύνεται στη δικαστική αρχή για να δικαιωθεί;
7. Ποιες αρχές ή αξίες καλλιεργούνται στην προσωπικότητα του πολίτη
της κλασικής Αθήνας, όταν αυτός µπορεί να επιλύσει τα οικονοµικά
του προβλήµατα µε κανόνες δικαίου που διασφαλίζουν τις εµπορικές
συναλλαγές;
8. Τόσο ο Αριστοτέλης, όσο και ο Πλάτων θεωρούν ουσιώδες στοιχείο
για τον ορισµό του πολίτη τη συµµετοχή στη δικαστική εξουσία. Τι
κατά τη γνώµη σας φανερώνει αυτή η ταύτιση απόψεων για την
κοινωνία της εποχής τους;
9. Πώς µπορούσε ο πολίτης να λάβει µέρος στην πολιτική εξουσία στα
πλαίσια της κλασικής πόλης και τι σήµαινε αυτό για την κοινωνική του
υπόσταση; Να διατυπώσετε τις απόψεις σας αξιοποιώντας στοιχεία
από την Ιστορία.
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Λεξιλογικές- Σηµασιολογικές ερωτήσεις
1. τὸ οἰκεῖν: α) Ποια είναι η συντακτική ονοµασία της έκφρασης; Να
δώσετε τη σηµασία της και να γράψετε το ουσιαστικό που της
αντιστοιχεί. β) Να γράψετε τα οµόρριζα ουσιαστικά που ισοδυναµούν
µε τις επόµενες εκφράσεις:
Εκφράσεις

Ουσιαστικά

τὸ οἰκεῖν
τὸ λακωνίζειν
τὸ φιλοσοφεῖν
τὸ κοινωνεῖν
τὸ µετέχειν
τὸ λέγειν
τὸ εἶναι
τὸ εἰπεῖν
2. µέτοικος: Να εξηγήσετε ετυµολογικά τη λέξη και να δώσετε τη σηµασία
της. Να τη συγκρίνετε ως προς τη σηµασία της µε τις λέξεις: άποικος,
έποικος, κάτοικος, πάροικος.
3. ὑπέχειν: Να εξηγήσετε ετυµολογικά τη λέξη και να ανασυνθέσετε τον
ρηµατικό τύπο στο α΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα (ενεργητικής ή
µέσης φωνής) µε τις προθέσεις, που ακολουθούν: ανά, αντί, κατά, παρά,
επί, περί, από.
4. Να σχηµατίσετε ρήµατα και ουσιαστικά ή επίθετα (στην αρχαία
ελληνική) συγγενή ετυµολογικά προς τις επόµενες λέξεις του κειµένου
και να τις γράψετε στον πίνακα που ακολουθεί:
Λέξεις

Ρήµατα

ἀρχῆς
κρίσεως
πολίτης
δοῦλοι
δικαίων
συµβόλων
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Ουσιαστ. - Επίθετα

Ενότητα 17η
(Γ 7, 1 – 3 / 5)

Τα ορθά πολιτεύµατα και οι παρεκκλίσεις από αυτά
Προτεινόµενοι στόχοι
• να κατανοήσουν οι µαθητές τα κριτήρια διάκρισης των πολιτευµάτων
και να γνωρίσουν τα είδη των πολιτευµάτων που προκύπτουν από την
υιοθέτηση των συγκεκριµένων κριτηρίων,
• να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν ιδιαίτερα το κριτήριο18 µε το
οποίο ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τα πολιτεύµατα σε «ορθά» και σε
«παρεκκλίσεις, διαστρεβλώσεις»,
• να συµπληρώσουν τις γνώσεις τους για τις έννοιες «πολίτης», «πολιτεία» και να κατανοήσουν τη διάκριση της «δηµοκρατίας» από την
«πολιτεία».
Επισηµάνσεις
Στην πρώτη διάκριση των πολιτευµάτων µε κριτήριο τον αριθµό αυτών
που ασκούν την εξουσία ο Αριστοτέλης ακολουθεί την παράδοση (Σόλων,
Ηρόδοτος) και το δάσκαλό του Πλάτωνα (Πολιτικός), αλλά το σηµαντικό
είναι ότι θεµελιώνει τη διάκριση λογικά, παράγοντάς τη συλλογιστικά
από τον ορισµό της πολιτείας που έδωσε σε προηγούµενο χωρίο19 και από
τον ορισµό που περιέχεται στην ενότητα20.
Η δεύτερη διάκριση, σε «ορθά» πολιτεύµατα και «παρεκκλίσεις»
(παρεκβάσεις στο πρωτότυπο), που αποτελεί συµβολή του Αριστοτέλη,
18

19
20

Κατ’ επέκταση του στόχου µπορούν οι µαθητές να συζητήσουν πώς µπορεί ένα σύγχρονο
κράτος να έχει στόχο το εὖ ζῆν όλων των πολιτών του και πώς µπορεί σήµερα µία
κοινωνία να αποτρέψει την οποιαδήποτε εκτροπή της δηµοκρατίας. Μέσα από τον
Αριστοτέλη θα αντιληφθούν ότι ο ἄριστος εξακολουθεί να είναι ζητούµενο και στη
σύγχρονη κοινωνία, η οποία θα πρέπει να δηµιουργήσει ἀρίστους πολίτες και να τους
αξιοποιήσει για την προστασία της.
ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν καὶ µάλιστα τῆς κυρίας πάντων.
κύριον µὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ πολίτευµα (1278 b 9 - 12).
«Επειδή όταν λέµε «πολίτευµα» εννοούµε «αρχή» (...) και η κυβέρνηση είναι η ύψιστη
αρχή στις πόλεις, αναγκαστικά η ύψιστη αρχή θα είναι ή ένα µόνο άτοµο ή λίγα άτοµα ή
το σύνολο των πολιτών».
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προκύπτει από τις βασικές αρχές της πολιτικής του φιλοσοφίας και ιδίως
από την τελεολογία της πολιτικής κοινωνίας (βλ. ενότητα 12 «υπάρχει για
να εξασφαλίζει την καλή ζωή») και από το ιδιαίτερο είδος εξουσίας που
αντιστοιχεί σ' αυτήν. Τα πολιτεύµατα είναι «ορθά», όταν η εξουσία ασκείται για την εξυπηρέτηση του κοινού συµφέροντος και «παρεκβάσεις»,
όταν η εξουσία ασκείται για την εξυπηρέτηση του δικού «της»
συµφέροντος. Το θέµα που απασχολεί τον φιλόσοφο εδώ δεν είναι πόσοι
κυβερνούν, αλλά για το συµφέρον ποιας κοινωνικής οµάδας κυβερνούν21.
Πάντως το κριτήριο του αριθµού επανέρχεται στη 18η ενότητα.
Τέλος για την έννοια του «πολίτη» αξίζει να επισηµανθεί η θέση του
Αριστοτέλη ότι δεν πρέπει να ονοµάζεται κάποιος πολίτης µόνο επειδή έχει
δικαίωµα να µετέχει στην εξουσία, αλλά εάν η πολιτική του δραστηριότητα
αποβλέπει στο συµφέρον του22 (κοινωνεῖν τοῦ συµφέροντος).
Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1. Να επισηµάνετε στις ενότητες που διδαχτήκατε τα σηµεία εκείνα µε τα
οποία συνδέεται ιδιαίτερα το θέµα αυτής της ενότητας23.
2. Πόσα και ποια είναι τα πολιτεύµατα της αρχαιότητας κατά τον
Αριστοτέλη.
3. Ποια κριτήρια υιοθετεί ο Αριστοτέλης στη διάκριση των πολιτευµάτων;
4. Ποιο κριτήριο χρησιµοποιεί ο φιλόσοφος για τη διάκριση των
πολιτευµάτων σε «ορθά» και «παρεκκλίσεις» (παρεκβάσεις) και ποια
σχέση έχει µε το σκοπό της πόλης24 και τον ορισµό του πολίτη25;

21
22
23

24
25

Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή και σχολικό βιβλίο «θέµατα για συζήτηση» (ιδίως 1 και 4).
Επίσης Ι. Γ. Καλογεράκος, σ. 156, σηµ. 27 και Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 18.
Βλ. Α. Mπαγιόνας (1980), σ. 99.
Το θέµα µας παραπέµπει εν µέρει στην ενότητα 15 που αρχίζει η συζήτηση περί πολιτείας
(τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι). Μια πιο προσεκτική ανάγνωση µας συνδέει µε την
έννοια της πόλης, δηλαδή µε τα βασικά σηµεία όλων των προηγούµενων ενοτήτων, και µε
την έννοια του πολίτη στις ενότητες 15 και 16. Πρβλ. σχολικό βιβλίο, σ. 201 και Βιβλίο
του Καθηγητή, σ. 55.
Βλ. ενότητα 11 και 12 «οὗ ἕνεκεν».
Βλ. ενότητα 16.
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5. Να γράψετε τα είδη των «ορθών» πολιτευµάτων και των «παρεκβάσεων» που διακρίνει ο Αριστοτέλης και τα κριτήρια που χρησιµοποιεί
στην κατάταξή τους.
6. Να εξηγήσετε τη διαφορά µεταξύ «δηµοκρατίας» και «ολιγαρχίας»
µελετώντας προσεκτικά τη θέση του Αριστοτέλη: «η ολιγαρχία υπηρετεί
το συµφέρον των πλουσίων και η δηµοκρατία το συµφέρον των
απόρων».
7. Να εξηγήσετε το νόηµα που δίνει ο Αριστοτέλης στον όρο πολιτεία και
στον όρο δηµοκρατία26.
8. Να συγκρίνετε τις απόψεις που εκφράζονται στην ενότητα µε το
ακόλουθο απόσπασµα από τα ΗΝ και να συνθέσετε ένα δικό σας
κείµενο στη νέα ελληνική µε µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων:
παρέκβασις δὲ βασιλείας µὲν τυραννίς: ἄµφω γὰρ µοναρχίαι,
διαφέρουσι δὲ πλεῖστον. ὁ µὲν γὰρ τύραννος τὸ ἑαυτῷ συµφέρον
σκοπεῖ, ὁ δὲ βασιλεὺς τὸ τῶν ἀρχοµένων. οὐ γάρ ἐστι βασιλεὺς ὁ µὴ
αὐτάρκης καὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς ὑπερέχων· ὁ δὲ τοιοῦτος οὐδενὸς
προσδεῖται· τὰ ὠφέλιµα οὖν αὑτῷ µὲν οὐκ ἂν σκοποίη, τοῖς δ'
ἀρχοµένοις ὁ γὰρ µὴ τοιοῦτος κληρωτὸς ἄν τις εἴη βασιλεύς. ἡ δὲ
τυραννὶς ἐξ ἐναντίας ταύτῃ· τὸ γὰρ ἑαυτῷ ἀγαθὸν διώκει. καὶ
φανερώτερον ἐπὶ ταύτης ὅτι χειρίστη· κάκιστον γὰρ τὸ ἐναντίον τῷ
βελτίστῳ. (1160 a 41 - 1160 b 11)27.

26
27

Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 26.
«Παρέκκλισις από την βασιλείαν είναι η τυραννίς. Και αι δύο είναι µοναρχικά
πολιτεύµατα, αλλά διαφέρουν απ' αλλήλων κατά το πλείστον. ∆ιότι ο µεν τύραννος
αποβλέπει εις το προσωπικόν συµφέρον του, ο δε βασιλεύς εις το συµφέρον των υπηκόων
του. ∆ιότι δεν δύναται να είναι κανείς βασιλεύς, αν δεν είναι αυτάρκης και αν δεν
υπερβάλλη τους άλλους ως προς όλα τα αγαθά. Ο τοιοῦτος δεν έχει πλέον ανάγκη
ουδενός, εποµένως δεν θ' αποβλέπη εις ό,τι είναι διά τον εαυτόν του συµφέρον, αλλ' ό,τι
είναι διά τους υπηκόους του. Εάν δεν είναι τοιοῦτος, θα είναι βασιλεύς εκλεγείς διά
κλήρου. Η τυραννίς είναι το αντίθετον της βασιλείας, διότι ο τύραννος επιδιώκει το
προσωπικόν του αγαθόν. Είναι λοιπόν κατάδηλον, ότι η τυραννίς είναι το χείριστον,
δεδοµένου ότι το κάκιστον είναι αντίθετον του καλλίστου». (Μετάφραση: Α. ∆αλέζιος).
Πρβλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 16.
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9. Να συγκρίνετε την κατάταξη των πολιτευµάτων που κάνει ο
Αριστοτέλης µε την αντίστοιχη κατάταξη στον Ηρόδοτο (Ἱστορίαι, Γ
80-82)28.

28

Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 18.
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Eνότητα 18η
(Γ 11, 1 – 4)

Πρέπει το πλήθος των πολιτών
να ασκεί την πολιτική εξουσία;
Προτεινόµενοι στόχοι
Να κατανοήσουν οι µαθητές
• τη θέση του Αριστοτέλη και τα επιχειρήµατα σχετικά µε την άσκηση
της πολιτικής εξουσίας από το πλήθος των πολιτών29,
• τη σταθερή θέση του φιλοσόφου ότι η αρετή και η φρόνηση αποτελούν
βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου ως πολίτη και ότι οι αξιόλογοι
άνθρωποι είναι ανώτεροι από κάθε επιµέρους άτοµο ενός πλήθους.
Επισηµάνσεις
Ο Αριστοτέλης επιδοκιµάζει τη συλλογική εξουσία, αν και το ύφος του
στην αρχή της ενότητας είναι διστακτικό30. ∆εν αποκλείει όµως τη
δραστηριότητα

των

σπουδαίων

ἀνδρῶν,

που

µπορούν

να

συστηµατοποιήσουν και να αποσαφηνίσουν τις ορθές απόψεις των
πολλών.
Η βασική του θέση είναι ότι οι πολλοί ως σύνολο, καθώς διαθέτουν
αρετή και φρόνηση, ασκούν την πολιτική εξουσία ωφελιµότερα από τους
λίγους αλλά αρίστους, γιατί συνολικά έχουν πολλαπλάσια αρετή και
εξυπνάδα (ἤθη και διάνοια στο πρωτότυπο). Ο διδάσκων µπορεί να
29

30

Το σύνολο των πολιτών είναι ανώτερο από κάθε επιµέρους άτοµο, αφού τα µόρια αρετής
και φρόνησης που διαθέτει καθένας πολίτης αθροίζονται. Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή σ. 56
και για την «αθροιστική θεωρία» στο ίδιο σ. 83.
Ο Αριστοτέλης έχει εξηγήσει ότι
επιβάλλεται η αναλυτική παρουσίαση κάθε
πολιτεύµατος προκειµένου να λυθούν οι απορίες που δηµιουργούνται. Έτσι όποιος
εµβαθύνει και δεν παρουσιάζει µόνο την πρακτική πλευρά των πολιτευµάτων οφείλει να
µην παραλείπει τίποτε και να επιζητεί την αλήθεια: δεῖ δὲ µικρῷ διὰ µικροτέρων εἰπεῖν
τίς ἑκάστη τούτων τῶν πολιτειῶν ἐστίν · καὶ γὰρ ἔχει τινὰς ἀπορίας, τῷ δὲ περὶ ἑκάστην
µέθοδον φιλοσοφοῦντι καὶ µὴ µόνον ἀποβλέποντι πρὸς τὸ πράττειν οἰκεῖόν ἐστι τὸ µὴ
παρορᾶν µηδέ τι καταλείπειν ἀλλὰ δηλοῦν τὴν περὶ ἕκαστον ἀλήθειαν. (Πολιτικά, 1279
b, 11-15). Το διστακτικό του ύφος είναι εποµένως αναµενόµενο, αφού σιγά- σιγά αναλύει
και διερευνά, εµβαθύνει στα µέρη και το όλον και στόχος του είναι να µη παραλειφθεί
κάποια πτυχή του θέµατος ανεξερεύνητη.
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αναφερθεί επιγραµµατικά στους όρους (περιορισµούς) που θέτει ο
Αριστοτέλης στην άσκηση εξουσίας από το πλήθος (π.χ. να µην είναι
ἀνδραποδῶδες)31.
Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1. Η πρώτη περίοδος του κειµένου παρουσιάζει µια διστακτικότητα στο
ύφος µε το οποίο διατυπώνει ο Αριστοτέλης τις απόψεις του.
α) Να αναζητήσετε και να γράψετε τις σχετικές εκφράσεις.
β) Γιατί κατά τη γνώµη σας συµβαίνει αυτό;
2. Ποια ιδιαίτερα στοιχεία θεωρεί ο Αριστοτέλης ότι πρέπει να έχει το
άτοµο ως χαρακτήρας για να συνεισφέρει στην κοινή συλλογική
προσπάθεια άσκησης της εξουσίας;
3. Να παρουσιάσετε και να αναλύσετε τη σύγκριση που επιτυγχάνει ο
Αριστοτέλης ανάµεσα στην πολιτική απόφαση και στο έργο ενός
ζωγράφου.
4. Ποιο είναι το πολίτευµα32 που φαίνεται να επιδοκιµάζει ο Αριστοτέλης
στην ενότητα που µελετήσατε; Να επισηµάνετε τις εκφράσεις που
αποκαλύπτουν αυτή την επιδοκιµασία.
5. Το γεγονός ότι ο Πλάτων και ο Σωκράτης δίνουν προτεραιότητα στον
εἰδήµονα, δηλαδή τον «ειδικό» που είναι ικανός να λάβει τις ορθές
αποφάσεις, και ο Αριστοτέλης στο πλῆθος, στους πολίτες που
αθροιστικά (ή συλλογικά) διαθέτουν περισσότερη αρετή και φρόνηση

31
32

Βλ. επίσης τα χωρία στην ερώτηση 6 και στις ερωτήσεις συνολικής θεώρησης (των Πολιτικῶν), αρ. 5.
Ο Κ. ∆. Γεωργούλης (1962, σσ. 376 - 377) υποστηρίζει ότι «ο Αριστοτέλης πάντοτε
ελάµβανεν υπ’ όψιν του την αξίαν, ην έχουν αι δοξασίαι, ας συµµερίζεται µέγα πλήθος
ανθρώπων, και τούτο ήτο η αἰτία ήτις τον ώθησεν, εις εθνολογικάς και λαογραφικάς
µελέτας. Πιστός εις την αντίληψίν του ταύτην, αποδοκιµάζει την ολιγαρχίαν και προτιµά
αντί ταύτης την δηµοκρατίαν. Όσον όµως και αν θεωρή την δηµοκρατίαν ως
µετριωτέραν πολιτειακήν παρέκβασιν, δεν είναι διατεθειµένος να δεχθή ταύτην ως
προτιµητέαν πολιτειακήν µορφήν. Όθεν προχωρεί εις την προτίµησιν ἰδιαιτέρου
πολιτειακού συστήµατος διά συνθέσεως των πλεονεκτηµάτων, τα οποία δυνάµεθα να
εύρωµεν εις τας εξετασθείσας πολιτειακάς µορφάς. Το διά της τοιαύτης συνθέσεως
καταρτιζόµενον σύστηµα καλείται ‘πολιτεία’».
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για να ασκήσουν πολιτική εξουσία σηµαίνει ότι κάποιος από τους
φιλοσόφους «σφάλλει»; Ποια είναι η δική σας εκτίµηση33;
6. Να συγκρίνετε τις θέσεις του Αριστοτέλη όπως διατυπώνονται στην
ενότητα µε όσα υποστηρίζει ο ίδιος στο ακόλουθο χωρίο, εκφράζοντας
και την προσωπική σας άποψη: Ὁ µὲν οὖν τὸν νόµον κελεύων ἄρχειν
δοκεῖ κελεύειν ἄρχειν τὸν θεὸν καὶ τὸν νοῦν µόνους, ὁ δ'ἄνθρωπον
κελεύων προστίθησι καὶ θηρίον˚ ἥ τε γὰρ ἐπιθυµία τοιοῦτον, καὶ ὁ θυµὸς
ἄρχοντας διαστρέφει καὶ τοὺς ἀρίστους ἄνδρας. (Πολιτικά, 1287 a 32 36)34.
7. Να διαβάσετε το κείµενο του Montesqieu35 που ακολουθεί και να
συγκρίνετε τις απόψεις του µε τη θέση του Αριστοτέλη «πολλοί καθώς
είναι, … αρετή και εξυπνάδα» στο κείµενο που διδαχθήκατε: «Αµέσως
µόλις οι άνθρωποι συγκροτούν µια κοινωνία, εξαφανίζεται το
αίσθηµα της αδυναµίας τους … Οι κρατικές υποθέσεις είναι ανάγκη να
βαδίζουν µε ένα ρυθµό. Αλλά ο λαός έχει ή πολλή ενεργητικότητα ή
πολύ λίγη. Κάποτε µε εκατό χιλιάδες χέρια ανατρέπει τα πάντα˙
άλλοτε µε εκατό χιλιάδες πόδια δεν προχωράει καλύτερα από τα
έντοµα».
8. Η αρετή και η φρόνηση θεωρούνται από τον Αριστοτέλη βασικά
χαρακτηριστικά των πολιτών που συµµετέχουν στην άσκηση της
εξουσίας. Σήµερα είναι το ίδιο απαραίτητα; Εάν όχι, γιατί επαινούνται
όταν υπάρχουν;

33
34

35

Βλ. και σχολικό βιβλίο, σ. 203.
«Συµφώνως προς ταύτα ο παραγγέλλων να κυβερνά τα πάντα ο νόµος, παραγγέλλει, ως
γενικώς φρονούν, να κυβερνά ο θεός µόνον και το λογικόν, ο δε παραγγέλλων να άρχει ο
εις άνθρωπος εγκαθιστά µετ' αυτού και θηρίον˚ διότι και αι επιθυµίαι του ανθρώπου
οµοιάζουν προς τας του θηρίου, αλλά και τα πάθη της ψυχής διαφθείρουν και αυτούς
τους αρίστους άνδρας, όταν γίνουν άρχοντες». (Μετάφραση : Ν. Παρίτσης).
Βλ. Θέµατα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από τις πηγές, Γ΄ Λυκείου, ΟΕ∆Β 1993,
σσ. 25 - 26.

89

Ενότητα 19η
(∆ 4, 22 - 26)

Είδη δηµοκρατίας
Προτεινόµενοι στόχοι
Να κατανοήσουν οι µαθητές
• το κριτήριο διάκρισης της δηµοκρατίας σε είδη,
• ότι η ελευθερία, η ισότητα και η συµµετοχή του πολίτη στην εξουσία
είναι θεµελιώδεις αρχές της δηµοκρατίας,
• ότι ο νόµος είναι η υπέρτατη αρχή στη δηµοκρατία (όπου οι νόµοι δεν
γίνονται σεβαστοί, εκεί εµφανίζονται οι δηµαγωγοί),
• να αξιολογήσουν τα είδη της δηµοκρατίας.
Επισηµάνσεις
Με κριτήριο τον βαθµό απόκλισης από την ορθή δηµοκρατία (βλ.
ενότητα 18η) ο Αριστοτέλης36 διακρίνει σε πέντε τα είδη (µορφές) της
δηµοκρατίας για τα οποία οι µαθητές µπορούν να κατανοήσουν: α) ότι
έχουν κοινά βασικά χαρακτηριστικά, όπως την επιδίωξη της ελευθερίας
και της ισότητας, β) ότι έχουν σηµαντικές διαφορές, όπως τη διάκριση της
υπέρτατης αρχής από µορφή σε µορφή (λαός, νόµος), γ) ότι, όσο υπάρχει η
τάση τα πολιτεύµατα να οδηγούνται ιστορικά από τη µοναρχία στη
δηµοκρατία,

περνώντας

ενδιαµέσως

από

την

αριστοκρατία,

την

ολιγαρχία, την τυραννία (βλ. ενότητα 18η), άλλο τόσο υπάρχει και η τάση
της δηµοκρατίας να οδηγείται από την πιο µετριοπαθή στην πιο απόλυτη
αλλά στην ουσία ανελεύθερη µορφή της, τη δηµοκρατία των δηµαγωγών.

36

Είχε συγκεντρώσει άλλωστε στοιχεία για τα πολιτεύµατα πολλών ελληνικών πόλεων, βλ.
σχολικό βιβλίο, εισαγωγή, σ. 147. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης γράφει: εἶτα ἐκ τῶν συνηγµένων
πολιτειῶν θεωρῆσαι τὰ ποῖα σῴζει καὶ τὰ ποῖα φθείρει τὰς πόλεις καὶ τὰ ποῖα ἑκάστας
τῶν πολιτειῶν (ΗΝ 1181 b 21 - 23). Βλ. επίσης Θ. Αλαµανής, σ. 93.
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δηµοκρατίας κατά τον
Αριστοτέλη;
2. Τι εννοεί, κατά τη γνώµη σας, ο Αριστοτέλης, όταν διατυπώνει τη
γενική θέση «σε καµιά περίπτωση… και οι δύο είναι όµοιες»;
3. Ποια γνώµη έχετε για τη µορφή της δηµοκρατίας κατά την οποία
κριτήριο για τη συµµετοχή του πολίτη στην εξουσία είναι η χαµηλή
περιουσία του (χαµηλό εισόδηµα);
4. Τι εννοεί ο Αριστοτέλης γράφοντας, ότι συµβαίνει «τα ψηφίσµατα να
έχουν µεγαλύτερη ισχύ από τον νόµο» σε µια κοινωνία;
5. Στη µορφή της δηµοκρατίας κατά την οποία υπέρτατη αρχή είναι ο
λαός και όχι ο νόµος είναι εύκολο οι άνθρωποι να αδικούνται και να
υπάρχει ανισότητα37. Ποια είναι η δική σας άποψη;
6. Να παρουσιάσετε τα είδη (µορφές) της δηµοκρατίας που διακρίνει ο
Αριστοτέλης στην ενότητα. Να συµπεριλάβετε στο κείµενό σας τις
επόµενες λέξεις - όρους για να αποδώσετε τα βασικά χαρακτηριστικά
κάθε είδους: α) ισότητα, β) νόµος, γ) περιουσία, δ) πλειοψηφία, ε)
δηµαγωγός, στ) λαός.
7. Ο Αριστοτέλης περιγράφει πέντε είδη δηµοκρατίας, που πιθανότατα
ίσχυαν σε σύγχρονές του πόλεις. Ως προς τι συγκρίνονται µεταξύ τους
αυτά τα είδη και σε ποιο σηµείο συγκλίνουν ή ταυτίζονται38;
8. Να σκιαγραφήσετε39 την προσωπικότητα ενός δηµαγωγού της εποχής
στην οποία αναφέρεται ο Αριστοτέλης.

37
38

39

Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 13 και 16.
Ο άξονας αναφοράς είναι η ορθή δηµοκρατία και το στοιχείο ως προς το οποίο
διακρίνονται τα είδη (µορφές) επικεντρώνεται στο βαθµό που το καθένα από αυτά
αποκλίνει από την ορθή µορφή. Τέλος η σύγκλιση που µπορεί να γίνεται σε περισσότερα
από ένα σηµεία, επικεντρώνεται στην ανάληψη αξιώµατος από τον πολίτη. Βλ. Κείµενα
από τη βιβλιογραφία, αρ. 25.
Η ερώτηση για να απαντηθεί προϋποθέτει ότι οι µαθητές έχουν κατανοήσει τουλάχιστον
τι σηµαίνει δηµαγωγός (µε την αρνητική σηµασία της λέξης). Ο διδάσκων εξάλλου, εάν
κρίνει ότι το ενδιαφέρον των µαθητών του είναι ικανοποιητικό, µπορεί να προσφέρει
πληροφορίες της κοινωνικής ιστορίας.
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9. Με αφετηρία το κείµενο της ενότητας να διατυπώσετε τις προσωπικές
σας απόψεις για τη σχέση: λαός - νόµος40.
10. Στον Κρίτωνα41 ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι ο πολίτης οφείλει να
υπακούει στους νόµους ακόµη και όταν είναι άδικοι. Ποια θέση
φαίνεται να υιοθετεί ο Αριστοτέλης στην ενότητα για την υπακοή
στους νόµους και ποια είναι η δική σας άποψη;
11. Να διαβάσετε προσεκτικά το τελευταίο είδος δηµοκρατίας που
περιγράφει ο Αριστοτέλης και να επισηµάνετε το χαρακτηριστικό ή τα
χαρακτηριστικά του που είναι δυνατόν να βλάψουν ένα σύγχρονο
κράτος.
12. Στο τέλος της ενότητας που µελετήσατε υπάρχουν εκφράσεις που
περιγράφουν τάσεις και συµπεριφορές των πολιτών σε όλες τις εποχές,
όπως «η περίπτωση κατά την οποία τα ψηφίσµατα έχουν µεγαλύτερη
ισχύ από τον νόµο» και «στις δηµοκρατικές πόλεις που κυβερνιούνται
κατά τον νόµο … είναι οι άριστοι πολίτες που έχουν την
πρωτοκαθεδρία». Ποια από αυτές θεωρείτε ότι εξυπηρετεί περισσότερο
την ατοµική και κοινωνική πρόοδο στην εποχή µας;

40

41

Επιβάλλεται για την κατανόηση της ερώτησης από τους µαθητές να δοθεί αυξηµένη
προσοχή στο απόσπασµα: «Μια άλλη µορφή δηµοκρατίας είναι αυτή στην οποία ισχύουν
όλα τα προηγούµενα, η υπέρτατη όµως αρχή είναι τώρα ο λαός, όχι ο νόµος». Βλ.
Παράλληλα κείµενα, αρ. 14 και 17.
Βλ. και Παράλληλα κείµενα, αρ. 5 και Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 3.
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Ενότητα 20η
(Θ 2, 1-4)

Οι στόχοι της Παιδείας
Προτεινόµενοι στόχοι
Να κατανοήσουν οι µαθητές τις θέσεις του Αριστοτέλη
• ότι η εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία των πολιτών είναι ευθύνη
της πολιτείας42,
• ότι αυτή η εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη διαµόρφωση της
προσωπικότητας των πολιτών,
• ότι η παιδεία πρέπει να έχει στόχο την άσκηση στην αρετή.
Επισηµάνσεις
Θα είναι παιδαγωγικά χρήσιµο να κατανοήσουν οι µαθητές ποιοι είναι
οι στόχοι της παιδείας σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη και τους συγχρόνους
του, να επισηµάνουν τα κοινά στοιχεία στις διαφορετικές απόψεις που
παρουσιάζονται, να αντιληφθούν πού οφείλονται οι διαφορές και να
κατανοήσουν την πολυµορφία των απόψεων. Έτσι θα προσεγγίσουν και
τον πολιτικό χαρακτήρα της παιδείας. Να κατανοήσουν ότι υπάρχουν
αρχές στις πολιτικές κοινωνίες και σύµφωνα µε αυτές διαµορφώνονται τα
κριτήρια δηµιουργίας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην παιδεία των ελεύθερων πολιτών και
είναι σηµαντικό ότι υποστηρίζει τη δηµόσια εκπαίδευση αιώνες πριν από
το γαλλικό διαφωτισµό και τη στιγµή που η ιδιωτική εκπαίδευση στην
εποχή του ήταν πολύ ανεπτυγµένη. Είναι χρήσιµο να επισηµανθεί στους
µαθητές ότι ο Αριστοτέλης είχε τη δική του φηµισµένη σχολή, το Λύκειον
και µε τη θέση του αυτή φαίνεται η διορατικότητά του αλλά και η
πολιτική του υπόσταση.
42

Με την ερώτηση τίς ἔσται ἡ παιδεία θέτει την ουσία του προβλήµατος, ενώ µε την
ερώτηση πῶς χρὴ παιδεύεσθαι την αξιολογική βάση του. Τέλος της παιδείας είναι η
ευτυχισµένη ζωή (εὖ ζῆν), στην οποία οδηγείται ο πολίτης που έχει ασκηθεί µε ευθύνη της
πολιτείας (ταύτην -τὴν παιδείαν- κοινὴν ποιητέον) στην αρετή (ἀσκεῖν δεῖ τὰ τείνοντα
πρὸς ἀρετήν).
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις
1. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει τον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό χαρακτήρα της
εκπαίδευσης της εποχής του; Από ποια σηµεία του κειµένου φαίνεται
αυτό;
2. Ποιους υπονοεί ο Αριστοτέλης ότι πρέπει να ορίσουν νόµους για την
παιδεία (νοµοθετητέον περὶ παιδείας) και ποια πολιτική θέση
διατυπώνει µε την έκφραση κοινὴν ποιητέον;
3. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στις διαφορετικές απόψεις που διατυπώνονται σχετικά µε το στόχο και το περιεχόµενο της παιδείας. Να γράψετε
ποιες ήταν αυτές οι απόψεις και πού οφείλονταν, κατά την κρίση σας,
οι διαφορές43.
4. Ποιες απόψεις του Αριστοτέλη για τη διαµόρφωση του ηθικού
χαρακτήρα του ανθρώπου διακρίνετε στο κείµενο44;
5. Ποιο κριτήριο επιλογής «διδακτέας ύλης» δέχεται καταρχήν ο
Αριστοτέλης και πώς αντιµετωπίζει την καλλιέργεια του νου µέσα από
τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της εποχής του45;
6. Ποιες

είναι

κατά

τον

Αριστοτέλη

οι

κατευθύνσεις

που

θα

46

διαµορφώσουν την προσωπικότητα του µαθητή της εποχής του ;
7. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η πολιτεία οφείλει να επιδιώκει για τους
νέους της την αρετή47 µε σκοπό να διαµορφώσει ηθικά τον χαρακτήρα
τους. Ποιες δυσκολίες περιγράφει για την επίτευξη αυτού του σκοπού;
8. Να εξηγήσετε τι επιδιώκει ο Αριστοτέλης να κατανοήσουν οι
συµπολίτες του, όταν αντιπαραθέτει την έκφραση τὰ τείνοντα πρὸς τὴν
ἀρετήν στην έκφραση τὰ χρήσιµα πρὸς τὸν βίον και τὰ περιττά και
ποια σχέση έχει η θέση που εκφράζει µε το εκπαιδευτικό σύστηµα που
προτείνει.

43
44
45
46
47

Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 17.
Βλ. επίσης Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 18.
Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 24.
Πρβλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 9 και 14.
Τὰ τείνοντα πρὸς τὴν ἀρετήν. Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 15.
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9. Να συγκρίνετε την άποψη του Πλάτωνα (Λάχης 190 b 7): «αν δεν
ξέρουµε καν τι είναι η αρετή, µε ποιο τρόπο θα συµβουλέψουµε
κάποιον πώς να την κατακτήσει πιο εύκολα;» µε τη θέση του
Αριστοτέλη: «καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιµῶσιν,
ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς» και να
εξηγήσετε τη σύµφωνη ή διαφορετική σας γνώµη.
10. Να επισηµάνετε το σηµείο στο οποίο συµπίπτουν όλες οι διαφορετικές
απόψεις που παρουσιάζονται στο κείµενο και να εξηγήσετε αυτή τη
σύµπτωση.
11. Ποια από τα θέµατα που διατυπώνει ο Αριστοτέλης στο κείµενό του
νοµίζετε ότι εξακολουθούν να είναι επίκαιρα προβλήµατα της
Παιδείας;
12. Ποια από τις απόψεις ή τις θέσεις του Αριστοτέλη για την Παιδεία θα
υποστηρίζατε

ανεπιφύλακτα

ως

προσωπική

σας

πρόταση

αν

συµµετείχατε σε ένα συµπόσιο για την Εκπαίδευση και την Παιδεία
γενικά και γιατί;
13. Να επισηµάνετε και να παρουσιάσετε προφορικά τα κοινά σηµεία
µεταξύ των στόχων της εκπαίδευσης όπως ορίζονται σήµερα στο
κείµενο του Συντάγµατος και στο κείµενο του Αριστοτέλη που
µελετήσατε.
Λεξιλογικές- Σηµασιολογικές ερωτήσεις
1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε εκείνες από τη στήλη Β µε
τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια:
ἀµφισβητεῖται

νους

νοµοθετητέον

εξοµολόγηση

εὐλόγως

συµµετοχή

ἀσκεῖν

λογίδριο

παιδεία

εύχρηστος

µετέχειν

αµφισβήτηση

χρησίµων

νοµοθετώ
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ὁµολογούµενον

εξάσκηση

διάνοιαν

εκπαιδευτικός

2. Να βρείτε µέσα από το κείµενο ή να σχηµατίσετε, όπου δεν υπάρχουν,
τα αντώνυµα των φράσεων που ακολουθούν48:
δῆλον, φανερόν
τὰ χρήσιµα πρὸς τὸν βίον
τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετήν
ἐλευθερίων
ταραχώδης
διῃρηµένον
πάντες
τὸν βίον τὸν ἄριστον
3. (παιδεία) παιδεύω/-οµαι: Να δώσετε τη σηµασία των λέξεων στο
κείµενο και να εξηγήσετε µε ποιες σηµασίες χρησιµοποιούνται σήµερα.

48

Π.χ. ἄδηλον, περιττά, ἀνελευθερίων κ.λπ.
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Ερωτήσεις για τη συνολική θεώρηση των Πολιτικῶν
1. Από τον Αριστοτέλη - και όχι µόνο - προκύπτει ότι η παιδεία είναι
πολιτική πράξη. Σήµερα ακούγεται συχνά η έκφραση «έξω η πολιτική
από τα σχολεία». Με ποια σηµασία χρησιµοποιείται η λέξη «πολιτική»
στις περιπτώσεις αυτές; ∆ιαπιστώνετε κάποια λογική αντίφαση ή όχι
στις θέσεις αυτές;
2. Με δεδοµένο ότι τα Πολιτικά του Αριστοτέλη που διασώθηκαν
αποτελούσαν σηµειώσεις για τις παραδόσεις του στη σχολή του, τι
νοµίζετε ότι επεδίωκε ως δάσκαλος να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν
στην καθηµερινή τους ζωή οι µαθητές του, που ήταν περίπου στην ηλικία
σας;
3. Στην αρχαιότητα διατυπώθηκε η άποψη49 ότι όποιος δεν συµµετέχει
στα κοινά είναι άχρηστος πολίτης. Ποια είναι η επικρατέστερη σήµερα
άποψη για τη συµµετοχή των πολιτών στα «συµβαίνοντα» σε ένα
κράτος και ποια σχέση έχουν µε τις θέσεις του Αριστοτέλη για το ρόλο
του πολίτη;
4. Από τη µελέτη των Πολιτικῶν του Αριστοτέλη, ποια θέση ή ιδέα
πιστεύετε ότι θα επιδράσει στον τρόπο που σκέπτεστε και πιθανόν θα
επηρεάσει τη συµπεριφορά σας από δω και πέρα και γιατί;
5. Ο Αριστοτέλης στις ενότητες των Πολιτικῶν που µελετήσατε εξετάζει
µεταξύ άλλων αν η εξουσία πρέπει να ασκείται από έναν ή από
πολλούς, υποβάλλοντας σε έλεγχο τις αντιλήψεις που διατυπώνονταν
για το θέµα αυτό. Στα χωρία που δίνονται παρακάτω
επιχειρηµατολογεί υπέρ του «πλήθους» υπό όρους και απαντάει στα
επιχειρήµατα των οπαδών της µοναρχίας. Αφού διαβάσετε προσεκτικά
τα χωρία, να αναλύσετε τις απόψεις του φιλοσόφου µε βάση τις
ενότητες των Πολιτικῶν που µελετήσατε:
α) Πάντες µὲν γὰρ ἔχουσι συνελθόντες ἱκανὴν αἴσθησιν, καὶ µειγνύµενοι
τοῖς βελτίοσιν τὰς πόλεις ὠφελοῦσιν, καθάπερ ἡ µὴ καθαρὰ τροφὴ µετὰ
τῆς καθαρᾶς τὴν πᾶσαν ποιεῖ χρησιµωτέραν τῆς ὀλίγης˚ χωρὶς δ' ἕκαστος
ἀτελὴς περὶ τὸ κρίνειν ἐστίν. (Πολιτικά, 1281 b 37 - 41).
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«∆ιότι όταν ευρίσκονται συνηγµένοι οµού έχουν ικανήν συναίσθησιν
του πρέποντος, και συνενούµενοι µε τους αρίστους πολίτας ωφελούν
τας πόλεις, καθώς η µη καθαρά τροφή όταν αναµειγνύεται µε την
καθαράν καθιστά ολόκληρον χρησιµωτέραν από την ολίγην˚ ο καθείς
δε χωριστά ατελή πάντοτε εκφέρει κρίσιν.» (Μετάφραση: Ν. Παρίτσης).

β) Ἀλλ' ἴσως οὐ πάντα ταῦτα λέγεται καλῶς διά τε τὸν πάλαι λόγον, ἂν ᾗ
τὸ πλῆθος µὴ λίαν ἀνδραποδῶδες (ἔσται γὰρ ἕκαστος µὲν χείρων
κριτὴς τῶν εἰδότων, ἅπαντες δὲ συνελθόντες ἢ βελτίους ἤ που χείρους).
(Πολιτικά, 1282 a 15 - 19).
«Αλλ' ίσως πάντα ταύτα δεν είναι πολύ ορθά, τόσον δι' όσα ελέχθησαν
µέχρις εδώ, εφόσον το πλήθος των πολιτών δεν έχει τα πλείστα ιδιώµατα
του ανδραπόδου (= δούλου) (διότι ο καθείς εκ των πολλών αυτός µεν
καθ' εαυτόν θα είναι κριτής κατώτερος από τους ειδικούς, αλλ' όλοι οµού
συνηθροισµένοι κρίνουν ή πολύ καλύτερα ή τουλάχιστον όχι χειρότερα
από τους ειδικούς)». (Μετάφραση: Ν. Παρίτσης).
6. Να µελετήσετε τα χωρία που ακολουθούν και να συσχετίσετε τις ιδέες
τους µε ανάλογες ιδέες των Πολιτικών. Να δώσετε στο κείµενο της
απάντησής σας ένα τίτλο.
α) καὶ γὰρ κακοῖσιν ὢν / ἐλευθέροισιν ἐµπεπαίδευµαι τρόποις
Ευριπίδης, Ἰνώ
«Κι αν είµαι βυθισµένος µες στις συµφορές, / όµως η µόρφωση που
πήρα, µ’ έκαµεν άνθρωπο ελεύθερο». (Μετάφραση: Χ. Θεοδωράτος)
β) Νόµοι δὲ, ὡς ἔοικεν, οἱ µὲν τῶν χρηστῶν ἀνθρώπων ἕνεκα γίγνονται,
διδαχῆς χάριν τοῦ τίνα τρόπον ὁµιλοῦντες ἀλλήλοις ἂν φιλοφρόνως
οἰκοῖεν, οἱ δὲ τῶν τὴν παιδείαν διαφυγόντων, ἀτεράµονι χρωµένων τινὶ
φύσει καὶ µηδὲν τεγχθέντων, ὥστε µὴ <οὐκ> ἐπὶ πᾶσαν ἰέναι κάκην.
Πλάτων, Νόµοι, Θ, 880 D
«Όπως φαίνεται, άλλοι από τους νόµους θεσπίζονται για τους
ενάρετους ανθρώπους, για να τους διδάξουν δηλαδή µε ποιο τρόπο,
συναναστρεφόµενοι µεταξύ τους, θα φέρονται µε φιλοφροσύνη ο
ένας προς τον άλλο, άλλοι γι’ αυτούς που αποφύγανε τη µόρφωση
και έχουν κάπως ανυπόταχτο χαρακτήρα, που δεν είναι εύκολο να
µαλακώσει η ψυχή τους, ώστε να µην είναι πρόθυµοι να κάνουν κάθε
κακό». (Μετάφραση: Β. Μοσκόβης)
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