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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ) : 

Η 3η θεματική ενότητα και η αλληγορία του σπηλαίου ενέχουν καθαρή φιλοσοφία δια 

συμβολισμού, αλλά και την ανάγκη του Πλάτωνα να συνδέσει την ορθότητα της 

πολιτείας και διακυβέρνησής της με τα ιδανικά του για την δικαιοσύνη και την 

φιλοσοφία. Το κείμενο του Αριστοτέλη θέλει να καταδείξει την κοινή με τον Πλάτωνα 

πεποίθηση ότι η παιδεία είναι το απαραίτητο στοιχείο για την ευδαιμονία της κοινωνίας 

και του ανθρώπου. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι και οι δύο φιλόσοφοι 

θεωρούν την παιδεία απαραίτητη προϋπόθεση για την ανέλιξη του ανθρώπου και της 

κοινωνίας, π.χ. Ο Πλάτων επισημαίνει την απαραίτητη και απαρέγκλιτη επενέργεια της 

παιδείας για την αληθή και όντως ζωή τόσο για τον άνθρωπο όσο και για την κοινωνία 

μέσω της διακυβέρνησης των φιλοσόφων, ενώ ο Αριστοτέλης επισημαίνει την ανάγκη 

δημόσιας και νομοθετικά ρυθμισμένης παιδείας για την ανέλιξη του ανθρώπου 

προσωπικά και συλλογικά. Και οι δύο απορρίπτουν τις τεχνικές γνώσεις-επιδόσεις. Και οι 

δύο δίνουν στον νόμο την μεγαλύτερη ισχύ για ευδαιμονία ανθρώπων. Και οι δύο 

διαφοροποιούνται με τους σοφιστές. Και στους δύο διαφαίνεται οι άξονες της φιλοσοφίας 

τους, δηλαδή στον Πλάτωνα ο ιδεατός-αληθής κόσμος μέσω παιδείας, στον Αριστοτέλη η 

μεσότητα, ρεαλισμός, τελεολογία. 

 

Στην 8η Διδακτική θέμα είναι : Η εικόνα του σπηλαίου με τους δεσμώτες. Πλατωνικός 

μύθος που ενέχει στοιχεία αλληγορίας. 

 

---- 

Στην 9η Διδακτική θέμα είναι : Παιδεία είναι η περιαγωγή της ψυχής προς την Ἰδέα τοῦ 

Ἀγαθοῦ δια της έμφυτης αρετής της, δηλαδή της φρόνησης. Διαφορά πλατωνικού 

Σωκράτη με το σοφιστικό κίνημα. 

 

---- 

Στην 10η Διδακτική θέμα είναι : Η απροθυμία των φιλοσόφων να διαφωτίσουν τους 

υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά και η υποχρέωση που έχουν εν τέλει να κυβερνήσουν τους 

άλλους ανθρώπους και να τούς φωτίσουν με την παιδεία τους. Ο ηθικός εξαναγκασμός 

των φιλοσόφων από τον νόμο για την ανάληψη πολιτικής εξουσίας και καθηκόντων. 

---- 

Στην 11η Διδακτική θέμα είναι : Η αγωγή των παιδιών και των εφήβων. Προβληματισμοί 

σχετικά με το περιεχόμενο της παιδείας και τους στόχους της εκπαίδευσης. Προτάσεις 

Αριστοτέλη για δημόσια παιδεία που εξυπηρετούν το τέλος της πόλης και των πολιτών.  

 


