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11η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ο χαρακτήρας και οι στόχοι της παιδείας 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Θ, 1.3-2.1 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ 

παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, 

φανερόν· τίς δ’ ἔσται ἡ παιδεία καὶ 

πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ 

λανθάνειν. νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται 

περὶ τῶν ἔργων. οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες 

ὑπολαμβάνουσι δεῖν μανθάνειν τοὺς 

νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν οὔτε πρὸς τὸν 

βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν 

πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει 

μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος· ἔκ 

τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης ἡ 

σκέψις καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον 

ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ 

τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ περιττά 

(πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτάς 

τινας)· περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐθέν 

ἐστιν ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν 

ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες 

τιμῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται 

καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς). ὅτι μὲν 

οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν 

χρησίμων, οὐκ ἄδηλον· ὅτι δὲ οὐ 

πάντα, διῃρημένων τῶν τε ἐλευθερίων 

ἔργων καὶ τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, 

<καὶ> ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν 

ὅσα τῶν χρησίμων ποιήσει τὸν 

μετέχοντα μὴ βάναυσον. βάναυσον δ’ 

ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ 

τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς 

τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς 

ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ 

σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν διάνοιαν. 
 

 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Ότι, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθεσία για 

την παιδεία και ότι πρέπει να τής δώσουμε δημόσιο 

χαρακτήρα, έγινε φανερό από τα παραπάνω· δεν 

πρέπει, όμως, να διαφεύγει της προσοχής μας, ποια 

πρέπει να είναι αυτή η παιδεία και με ποιο σύστημα 

πρέπει να παρέχεται. Και αυτό γιατί υπάρχει διαφωνία 

ως προς την διδακτέα ύλη. Δηλαδή, δεν πιστεύουν 

όλοι ότι τα ίδια πρέπει να μάθουν οι νέοι, ούτε όταν 

έχουν ως στόχο την ενάρετη ζωή, ούτε όταν έχουν ως 

στόχο τον άριστο βίο, και επίσης δεν είναι φανερό τι 

από τα δύο πρέπει να έχει στόχο της η παιδεία, την 

άσκηση και καλλιέργεια του νου ή την ηθική 

διάπλαση · αν ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση που 

παρέχεται σήμερα, η έρευνά μας θα βρεθεί 

αντιμέτωπη με μεγάλη σύγχυση και (δεν είναι) δεν 

είναι καθόλου σαφές αν πρέπει οι νέοι να επιδιώκουν 

τα χρήσιμα για την ζωή ή αυτά που εξασφαλίζουν 

την αρετή ή απλώς προάγουν την γνώση (γιατί η 

καθεμία απ’ αυτές τις θέσεις έχει τους υποστηρικτές 

και τους επικριτές της) · και σχετικά με την 

εξασφάλιση της αρετής δεν υπάρχει ομοφωνία (αφού 

πρώτα πρώτα δεν τιμούν όλοι την ίδια αρετή, αλλά ο 

καθένας έχει διαφορετική αντίληψη ως προς το 

περιεχόμενο της έννοιας αυτής, επομένως 

δικαιολογημένα διαφωνούν και για τον τρόπο με τον 

οποίο ασκείται). Δεν υπάρχει, βέβαια, αμφιβολία ότι οι 

νέοι από τα χρήσιμα πρέπει να διδάσκονται τα 

απαραίτητα για την ζωή.  Επίσης, δεδομένου ότι οι 

ασχολίες διακρίνονται σ’ αυτές που ταιριάζουν και σ’ 

αυτές που δεν ταιριάζουν σ’ ελεύθερους ανθρώπους, 

είναι προφανές ότι δεν πρέπει να διδάσκονται τα 

πάντα, και ότι από τα χρήσιμα πράγματα πρέπει να 

μαθαίνουν μόνο όσα δεν κάνουν αυτόν που τά 

μαθαίνει αγροίκο (βάναυσο). Και βάναυση ασχολία, 

βάναυση τέχνη και βάναυση μάθηση πρέπει να 

θεωρούμε όσα κάνουν το σώμα ή την ψυχή ή το 

πνεύμα των ελεύθερων ανθρώπων ακατάλληλο για 

την χρήση και την άσκηση της αρετής.       
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Θέμα : Η αγωγή των παιδιών και των εφήβων. Προβληματισμοί σχετικά με 

το περιεχόμενο της παιδείας και τους στόχους της εκπαίδευσης. 

 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Α. ΑΙΤΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

( 1. Κοινός σκοπός πόλης, άρα κοινή παιδεία, αφού αυτή είναι μέσο για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού. 2. Ο πολίτης είναι μόριο της πόλης, άρα η παιδεία 

του πρέπει να κατευθύνεται προς τις ανάγκες της πόλεως. 3. Μέσω της παιδείας 

διαμορφώνεται το πολιτικό ήθος των ατόμων έτσι ώστε αυτοί να λαμβάνουν το 

αντίστοιχο πολιτικό ήθος με αυτό του πολιτεύματος που υπάρχει, ώστε να 

διασφαλίζεται αυτό, να παγιώνεται και να επικρατεί ευταξία και κοινωνική 

ηρεμία).   

 

Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (ηθική 

διάπλαση; πρακτικές-χρήσιμες γνώσεις, ή περιττές-διανοητικές γνώσεις;). 

 

Γ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΟΔΟ (μέσω της 

παιδείας πρέπει να επιδιώκεται η ηθική διάπλαση των νέων, αλλά να 

διδάσκονται αυτοί και ό,τι χρήσιμο και περιττό θα βοηθήσει τους ανθρώπους ως 

αυριανούς πολίτες. Ωστόσο απορρίπτονται από τα χρήσιμα όσα ασκούνταν από 

δούλους, πχ. χειρωνακτικές και οι κατασκευαστικές γνώσεις, διότι έρχονται σε 

αντίθεση με την κοινωνική υπόσταση των ατόμων ως ελεύθεροι πολίτες, καθώς 

και με την άσκηση και εκπλήρωση της αρετής και της ηθικής τους διάπλασης). 

 

Δ. ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ :  

Κατανοούμε πως η εξέταση και η θεώρηση της παιδείας μέσα σε ένα πολιτικό 

μόρφωμα δεν είναι για τον Αριστοτέλη απλή θεωρητική ενασχόληση∙ έχει άμεση 

σχέση με τον σκοπό της πόλεως, συνδέεται στενά με αυτόν, επομένως μπορούμε 

να κατανοήσουμε την τελεολογική θεώρηση της παιδείας εκ μέρους του 

φιλοσόφου. Σκοπός της πόλεως είναι η αυτάρκεια, ώστε να προσφέρει στους 

πολίτες ό,τι αυτοί χρειάζονται για να ευτυχήσουν. Αυτό όμως για να επιτευχθεί, 

θα πρέπει να καταμεριστούν ορθά οι εργασίες-λειτουργίες του πολίτη μέσα στο 

σύνολο, δηλαδή ο καθένας να γνωρίζει τον ρόλο του και την λειτουργία του μέσα 

στο σύνολο. Για να γίνουν όμως αυτά, θα πρέπει η πόλη και οι άνθρωποί της να 

λειτουργούν συλλογικά, σαν ένα σώμα (αυτό μας διδάσκει το δεύτερο 

παράλληλο απόσπασμα). Για να λειτουργήσει όμως το σύνολο σαν ένας 

φορέας, σαν ένα σώμα, μέσα στο οποίο ο καθένας θα ξέρει τον ρόλο του, θα 
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ασκούν όλοι μαζί την πολιτική εξουσία και θα επιτυγχάνεται η ευτυχία του 

συνόλου, θα πρέπει να υπάρχει μία δημόσια και ρυθμισμένη από τον 

νομοθέτη παιδεία ∙ μέσω αυτής θα διαμορφώσει μία ενιαία πολιτική συνείδηση 

(ενιαίο πολιτικό ήθος), ώστε να διασφαλίζεται το πολίτευμα, μία ενιαία ηθική 

συνείδηση (κοινές ηθικές αρχές), ώστε η ηθική της πόλης να είναι και ηθική του 

κάθε ατόμου, μία ενιαία κοινωνική συνείδηση, ώστε ο άνθρωπος να καταλάβει 

αφενός ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνόλου, αφετέρου ότι 

πρωταρχικό στοιχείο για την ευδαιμονία των πολιτών μέσα στην πόλη αποτελεί 

η ενότητά της, και τέλος ότι ο σκοπός της πόλεως ταυτίζεται με τον σκοπό κάθε 

πολίτη. Μόνο μέσω της παιδείας, που θα είναι κοινή και ρυθμισμένη από τον 

νομοθέτη, θα μπορέσει να επιτευχθεί ο σκοπός της πόλεως.  
 


