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Αριστοτέλους « Ηθικά  Νικομάχεια» 
                     
Στο  πρώτο  βιβλίο των  Ηθικών  Νικομαχείων  ο   Αριστοτέλης  αναφέρει  
πως  όλα  σκοπεύουν  σε  ένα  αγαθό.  Το  σπουδαιότερο  αγαθό  
αποτελεί  η  ευδαιμονία,  η  οποία  είναι  δραστηριότητα  στην  οποία  
τείνει  η  αρετή  και  την  αποκτάμε  με  την  πράξη.   Για  αυτό  το  σκοπό  
πρέπει  να  μελετηθεί  η  αρετή. 
 
 
 
Ενότητα  1 
 
Δομή  της  ενότητας 
Α.  διάκριση  της  αρετής  σε  διανοητική  και  ηθική. 
 
Β.  ηθική  αρετή 
- συσχετίζεται  με  το  έθος. 
- Διαχωρίζεται  από  το  εκ  φύσεως 
- Ενίσχυση  της  άποψης  με  παραδείγματα 
- το  παράδειγμα με  την  πέτρα 
-  »          »       »      »    »    φωτιά 
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-  γενίκευση  των  παραδειγμάτων 
-  γενικό  συμπέρασμα. 
 
Απαντήσεις  στις  ερωτήσεις  του  σχολικού  βιβλίου 
 
1) Για  τις  διανοητικές  αρετές  ευθύνονται  οι  δάσκαλοι  που  πρέπει  
να  καλλιεργήσουν  την  κρίση  του  παιδιού.  Αυτό  θα  επιτευχθεί  με  
τη  μεθοδική  διδασκαλία.   Η  ηθική  αρετή  αποκτάται  με  τη  συνήθεια  
και  ευθύνεται  η  οικογένεια   αρχικά,  κατόπιν  το  σχολείο  αλλά   και  
όλοι  όσοι  συναναστρέφονται  με  το  παιδί.   Είναι  αποτέλεσμα  
επανάληψης  και  συνήθειας,  για  την  απόκτησή  τους  βασικό  ρόλο  
έχει  ο  εθισμός.  Πάντως  σύμφωνα  με  το  φιλόσοφο  την  τελική  
ευθύνη  έχουν  οι    ίδιοι  οι  άνθρωποι.  Αυτοί  θα  χρησιμοποιήσουν  τις   
γνώσεις  που  πήραν  από  παντού. 
 
2)  Ο  φιλόσοφος  αναφέροντας  την  ετυμολογία  της  λέξης  ηθικός  
αποκαλύπτει  ότι  προέρχεται  από  το  έθος  (συνήθεια,  έθιμο,  τρόπος  
συμπεριφοράς).  Η  ταυτόσημη  λέξη  ήθος  στα  αρχαία  σήμαινε  και  
χαρακτήρας. 
Ερευνά  την  αληθινή  σημασία  των  λέξεων  συσχετίζοντας  τις  με  τις  
καταστάσεις  που  αυτές  φανερώνουν.  Συλλογίζεται  με  επαγωγικό  
τρόπο,  δηλαδή ξεκινά  από  μια  ειδική  αρχή για  να  καταλήξει  σε  ένα  
γενικό  συμπέρασμα. 
Για  να  οδηγηθεί  σε  αυτό  το  συμπέρασμα σκέφτηκε  ως  εξής:    -  η  
λέξη  ηθική  σχετίζεται  ετυμολογικά με  το  έθος.  Αλλά  η  ετυμολογική  
συγγένεια   δεν  είναι  τυχαία. 
Άρα  πρέπει  να  δεχτούμε  ότι  η  λέξη  ηθική  έχει  και  συγγένεια  
σημασίας  με  τη  λέξη  έθος  και  βέβαια  με  τον  εθισμό,  την  
επανάληψη. 
Εφόσον  όμως  σχετίζεται  με  τον  εθισμό  είναι  επίκτητο  και  όχι  
έμφυτο. 
Επομένως  καμιά  ηθική  αρετή  δεν  υπάρχει  μέσα  μας  εκ  φύσεως. 
 
Σχόλια 
Η  χρήση  των  παραδειγμάτων 
Αυτό  γίνεται  για  να  ενισχυθεί  το  συμπέρασμα.  Ο  φιλόσοφος  
χρησιμοποιεί  δυο  πειστικά  παραδείγματα  από  τα  φυσικά  
φαινόμενα.  Το  πρώτο  με  την  πέτρα  σχετίζεται  με  το  νόμο  της   
βαρύτητας,  που  σαν  φυσικός  νόμος    δε  θα   μεταβληθεί.   
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Το  δεύτερο  αναφέρει  την  ιδιότητα  του  θερμού  αέρα  να  είναι  πολύ  
ελαφρός  και  πάντα  να  διευθύνεται  προς  τα  επάνω.  Με  επαγωγικό  
τρόπο  γενικεύει  το  συμπέρασμά  του,  ότι  δηλαδή  τίποτα  δεν  
λειτουργεί  διαφορετικά  από  εκείνο  που  καθορίζει  η  φύση. 
 
Καταλήγει  ότι  η  ηθική  αρετή  δεν  υπάρχει  μέσα   μας  από  τη  φύση,  
αλλά  ο  άνθρωπος  έχει  την  προδιάθεση  σε  αυτή.  Έτσι  δεν  υπάρχει  
αντίφαση  στη  φράση  ούτε  φύσει  ούτε  παρά  φύσιν. 
 
Το  ύφος   είναι  λιτό,  σαφές,  χωρίς  σχήματα  λόγου  και  επίθετα,  
γιατί  δεν  αποσκοπεί  να   εντυπωσιάσει  αλλά  να  κατατοπίσει.   
Υπάρχουν   αντίθετα  πολλά  ουσιαστικά  και  ρήματα. 
 
 
Ενότητα  2 
 
Τα  κύρια  σημεία  της 

 Για  όσα  έχουμε  μέσα  μας  εκ  φύσεως  υπάρχει  πρώτα  η  
δυνατότητα  τους  και  μετά  ακολουθεί  η  χρησιμοποίηση  τους. 

 Τις  αρετές  όμως  πρώτα  τις  θέτουμε  σε  ενέργεια  και  κατόπιν  
τις  αποκτάμε. 

 Αποδεικτικά  παραδείγματα  αποτελούν  ο  οικοδόμος  που  
θεωρείται  έτσι,  όταν  οικοδομήσει  και  ο  κιθαρίστας  που  
μαθαίνει  όταν  παίξει  κιθάρα. 

 Παρόμοια  γινόμαστε  σώφρονες,  αφού  ενεργήσουμε  έτσι,  
ανδρείοι,  όταν  επιτελέσουμε  γενναία  έργα  και  δίκαιοι,  αφού  
επιτελέσουμε  δίκαιες  πράξεις. 

   
Απαντήσεις  στις  ερωτήσεις  του  σχολικού  βιβλίου 
 
1) Εδώ  αποδεικνύει  το  γεγονός  ότι  καμιά  ηθική  αρετή  δεν  την  
έχουμε  εκ  φύσεως.  Τις  αποκτάμε  όταν  εξοικειωθούμε  και  μέσω  της  
συνήθειας  φτάνουμε  εκεί  που  θέλουμε.  Για  να  το  καταστήσει  
σαφές  χρησιμοποιεί  2  παραδείγματα,  εκείνο  του  οικοδόμου  και  
εκείνο  του  κιθαρίστα.  Τα  παραλληλίζει  με  τον  δίκαιο,  σώφρονα  και  
ανδρείο,  που  πρώτα   ασκούν  δίκαιες,  λογικές  και  ανδρείες  πράξεις  
και  ύστερα  αποκτούν   αυτές  τις  αρετές. 
 
2)  Ο  φιλόσοφος  αναφερόμενος  σε  όλους  τους  ανθρώπους  
τοποθετεί  μέσα  σε  αυτούς  και  τον  εαυτό  του,  χρησιμοποιεί  δε  α΄ 
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πληθ.  πρόσωπο.  Όποτε  μιλά  όμως  για  άτομα  εξειδικευμένα,   
μεταχειρίζεται  γ΄ πληθ.  πρόσωπο   (στα  παραδείγματα  με  τους  
οικοδόμους  και  τους  κιθαριστές). Η  παραβολική   πρόταση   έχει  γ΄ 
πληθ.  πρόσωπο   και  καθιστά  ευκολότερη  την  αποδοχή  της  
διδασκαλίας.  Με  παράδειγμα  ισχυροποιεί  τα  όσα  λέει.  
 
 
Σχόλια 
 
Οι  λέξεις  δύναμις  και  ενέργεια έχουν  διαφορά  στη  σημασία .  Η  
πρώτη  αφορά  τη  ικανότητα  που  έχει  κάποιο   πλάσμα,  ενώ  η  
δεύτερη  σημαίνει  την  πραγματοποίηση  της  συγκεκριμένης  
δυνατότητας  ή  ικανότητας. 
 
Η  απόκτηση  των  «αισθήσεων»:  με  το  παράδειγμα  των  αισθήσεων  
ο  φιλόσοφος   αποδεικνύει  ότι    αρχικά  έχουμε  σαν  δυνατότητες  τις  
φυσικές  ιδιότητες  και  μετά  προβαίνουμε  στις  αντίστοιχες  ενέργειες.   
Δεν  διαθέτουμε  τις  αισθήσεις  γιατί  βλέπουμε  ή  ακούμε,  αλλά  
έχοντας  αυτές  και  τα  φανερά  σημάδια  τους,  τις  χρησιμοποιούμε..    
 
 
Ενότητα  3 
 
Τα  κύρια  σημεία  της. 

 Οι  νομοθέτες  με  τον  εθισμό  προσπαθούν  να  γίνουν  οι  
πολίτες  ενάρετοι. 

 Η  ηθική  αρετή  αποκτάται  αν  εθιστούμε  σε  αυτήν  πολύ  καλά,  
διαφορετικά  δεν  μπορεί  κάποιος  να  την  εξασκήσει. 

 Το   ίδιο  ισχύει  για  τους  τεχνίτες. Γίνονται  ικανοί  ή  όχι,  αν  
εξασκηθούν  σε  αυτήν. 

 Χρειάζεται  ο  δάσκαλος  που  θα  διδάξει  τους  ανθρώπους  το  
δίκαιο, το  καλό  και  την  αρετή  (άρα  δέχεται  την  άποψη  του  
Σωκράτη  πως  η  αρετή  είναι  διδακτή).  

 
Δομή της   
 
Α)  Οι  νομοθέτες  έχουν  σπουδαίο  ρόλο  για  τη  δημιουργία  ενάρετων  
πολιτών: 
- ο  εθισμός  των πολιτών.  Σε τι  διαφέρει  η  αγαθή  από  τη  φαύλη  

πολιτεία. 
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β) παραδείγματα  από  τις  τέχνες: 
-η  βαρύτητα   της   εξάσκησης  για  τους  οικοδόμους  και  τους  
κιθαριστές   και  η  ανάγκη  διδασκάλου. 
   
 
Απαντήσεις  στις  ερωτήσεις  του  σχολικού  βιβλίου 
 
1) Η  λέξη  που   έχει  τη  σπουδαιότερη  σημασία  είναι  το  «εθίζοντες». 
Τονίζεται  η  συνήθεια, το  έθος  στο  σχηματισμό  της  ηθικής  αρετής. 
 
2) η  λέξη  «αυτό»  αφορά  το  έργο  των  νομοθετών  ( οι  νομοθέται  
βούλονται  ποιήσειν  τους  πολίτας  αγαθούς  εθίζοντας). 
 
3) Κόμμα  μπαίνει  μετά  το  σύνδεσμο  και,  όταν: 
Α) ενώνει  νοήματα  με  διαφορετικό  τρόπο, 
π.χ.  ετοίμασέ  το,  και  θα  το  πάρουν  αργότερα. 
Β) όταν  προηγείται  παρενθετική  πρόταση, 
Π.χ. οι  φόροι  θα  μειωθούν, τόνισε  ο  υπουργός,  και  δε  θα  αυξηθούν  
πλέον. 
Γ)  στο  μακροπερίοδο  λόγο  για  να  διευκολύνει  την  ανάγνωση. 
Δ) όταν  παρεμβάλλεται  δευτερεύουσα  πρόταση  που  χωρίζει  δυο  
άλλες  προτάσεις.  Π.χ  η  κοπέλα  διέπρεψε  ως  φωτομοντέλο  στο  
Παρίσι,  που  ήταν  το  κέντρο  της  μόδας,  και  παρέμεινε  στην  κορυφή  
για  αρκετά  χρόνια.    
   Στο  κείμενο  υπάρχει  αυτή  η  τελευταία  περίπτωση.  Η  μετάφραση  
θα  μπορούσε  να  είναι  έτσι : και  διαφέρει  σε  αυτό  το  σημείο  το  
πολίτευμα  από  το  άλλο πολίτευμα. 
 
4) Ο  φιλόσοφος   χρησιμοποιεί  το  παράδειγμα  των  νομοθετών   που  
καθιστούν  τους  πολίτες  ενάρετους  με  τον  εθισμό, θέλοντας  να  
τονίσει  πως  οι  ηθικές  αρετές  δεν  υπάρχουν  μέσα  μας  εκ  φύσεως.   
Αν  η  ηθική  αρετή  βρισκόταν  εκ  φύσεως  στον  άνθρωπο,  δε  θα  
χρειάζονταν  οι  νομοθέτες    Ακόμη  φέρνει  το  παράδειγμα  των  
κιθαριστών  και  των  οικοδόμων  και  εξαίρει  τη  σημασία  του  καλού  
δάσκαλου. 
 
Σχόλια   
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Η  λέξη  φαύλος  έχει  διαφορετική  από  τη  συνηθισμένη  σημασία  του  
(ασήμαντος,  φτηνός).  Σημαίνει  το  κατώτερο,  το  λιγότερο  καλό. 
 
Η  σημασία  της  λέξης  αμαρτάνω  είναι  αποτυγχάνω  σε   κάτι, 
διαπράττω  σφάλμα ( από  την  αρχική  σημασία  αποτυγχάνω  στο  
στόχο  με  το  δόρυ). Τα  παράγωγα  του  ρήματος  έχουν  ανάλογη  
σημασία.   Στον  Χριστιανισμό  η  λέξη  έχει  ηθική  σημασία  
(παραβαίνω  τις  εντολές  του  Θεού  με  αποτέλεσμα  να  νιώθω  
τύψεις,  αμάρτημα,  αμαρτωλός, αμαρτία). 
 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 

Η πολιτική αρετή, κοινό δώρο του Δία στους ανθρώπους,  
απαραίτητη ιδιότητα για τη συγκρότηση κοινωνιών 

 
 

Θέματα για συζήτηση 

1) Ποια είναι η συνεισφορά του Δία στον πολιτισμό, σύμφωνα με 
τον μύθο του Πρωταγόρα; Σε τι διαφέρει η προσφορά του Δία 
από το δώρο της φωτιάς του Προμηθέα; 

Πραγματι η παρεμβαση του Δια αντιπροσωπευει την αναγκη 
συμβίωσης  και την αναπτυξη της ηθικης συνείδησης. Και τα δυο 
απαιτουνται για να υπαρχει ευνομουμενη κοινωνια. Καθε 
ανθρωπο πρεπει να τον διακρινει η ηθικη συνείδηση, γιατι 
διαφορετικα θα βλαψει τους άλλους, θα ταραξει την κοινωνικη 
συνοχή και θα προκαλεσει αντιδρασεις, με αλλα λογια θα 
κιδυνευσει η συμβιωση μας. Επομενως τα δώρα του Δία, που 
ήταν προσφορά του ίδιου, έσωσαν τον άνθρωπο από τον 
αφανισμό, αλλά κυρίως τον βοήθησαν να αποκτήσει την πολιτική 
αρετή, να δημιουργήσει κοινωνίες και να αναπτύξει υψηλό 
επίπεδο πολιτισμούα) Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Δίκη (ή 
Νέμεσις) ήταν η κόρη του Δία και της Θέμιδας, ενώ η Αἰδὼς ήταν 
σύντροφος της Δίκης και καθόταν σε θρόνο δίπλα στον Δία. Η 
Δίκη, που τη βοηθούσαν οι Ερινύες, επέβλεπε την τήρηση της 
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ηθικής τάξης στον κόσμο και τιμωρούσε όσους επιχειρούσαν να 
την ανατρέψουν.  

Ειδικότερα, τα «δώρα του Προμηθέα», (ἔντεχνος σοφία καὶ πῦρ), 
προϊόν κλοπής από την Αθηνά και τον Ήφαιστο, βοήθησαν τον 
άνθρωπο να προφυλαχθεί από τη φύση και παράλληλα έθεσαν 
τα θεμέλια του υλικού και τεχνικού πολιτισμού.  

Αντίθετα, τα δώρα του Δία, που ήταν προσφορά του ίδιου, 
έσωσαν τον άνθρωπο από τον αφανισμό, αλλά κυρίως τον 
βοήθησαν να αποκτήσει την πολιτική αρετή, να δημιουργήσει 
κοινωνίες και να αναπτύξει υψηλό επίπεδο πολιτισμού.  

 

2) Πώς βλέπετε να ορίζεται η πολιτική αρετή μέσα στο απόσπασμα; 

Απάντηση 
 
Την πολιτική αρετή με βάση τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιείται 
στο απόσπασμα, θα την χαρακτηρίζαμε περιεκτική έννοια, επειδή ο 
Πρωταγόρας τη συνδέει με τις έννοιες της αιδούς, της δίκης και της 
σωφροσύνης που συνιστούν συστατικά της.  
 
Χρειάζεται βέβαια να διευκρινισθεί ότι οι αξίες αυτές δόθηκαν ως 
πρότυπα που έπρεπε να κατακτηθούν από τους ανθρώπους με τη 
λογική και τον προσωπικό αγώνα. Άλλωστε ο Δίας, αν και κατείχε την 
πολιτική αρετή, δεν την δώρισε στον άνθρωπο.  
 
Αντίθετα, δώρισε την αἰδώ και τη δίκη, μέρη της πολιτικής αρετής, για 
να κατακτήσει την πολιτική αρετή μόνος του ο άνθρωπος με τον 
προσωπικό αγώνα του. 
 
 

3) Πώς βλέπετε να διαρθρώνονται, μέσα στον μύθο του Πρωταγόρα, τα 
στάδια της εξέλιξης του πολιτισμού που κατακτά ο άνθρωπος; 

 
1ο Στάδιο 
Ανυπαρξία θνητών όντων 
(῏Ην γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητά δὲ γένη οὐκ ἦν) 
 
2ο Το Επιμηθεϊκό Στάδιο 
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Δημιουργία θνητών όντων και του ανθρώπου 
 
3ο Το Προμηθεϊκό Στάδιο 
Δημιουργία υλικοτεχνικού πολιτισμού 
βωμοί καὶ ἀγάλματα θεῶν 
φωνὴν καὶ ὀνόματα 
οἰκήσεις 
ἐσθῆτας 
ὑποδέσεις 
στρωμνὰς 
ἐκ γῆς τροφὰς 

 
4ο Το Στάδιο των δώρων του Δία 
Η συγκρότηση πολιτικών κοινωνιών στη βάση ηθικών αρχών 
συνύπαρξης 

 

4) Συγκρίνετε τον μύθο του Πρωταγόρα με το απόσπασμα του Αισχύλου 
από τον Προμηθέα Δεσμώτη. 

 
Και στα δύο αποσπάσματα ο Προμηθέας παρουσιάζεται ως ο ευεργέτης 
του ανθρώπου χάρη στο δώρο της φωτιάς.  
 
Στον Προμηθέα του Αισχύλου οι άνθρωποι πριν από την παρέμβαση του 
Προμηθέα ζούσαν σε σπηλιές και δεν διέθεταν πρακτική νοημοσύνη για 
να μπορούν να συλλάβουν, να κατανοήσουν τον κόσμο και να 
επινοήσουν τρόπους βελτίωσης της ζωής τους. 
 
 Ο Προμηθέας, λοιπόν, τους διδάσκει όλες τις τέχνες: αρχιτεκτονική, 
ξυλουργική, αστρονομία, μαθηματικά, γραφή, γλώσσα, ιστορία, 
γεωργία, τη χρήση των ζώων και την ίππευση, τη ναυτική τέχνη, την 
ιατρική, τη φαρμακευτική, τη μαντική και τη μεταλλοτεχνία. 
 
Ο Πρωταγόρας στον μύθο του από τις παραπάνω τέχνες αναφέρει μόνο 
την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα και τη χειροτεχνία, δηλαδή τα ενδύματα, 
τα υποδήματα και τις τροφές, ενώ προσθέτει τη θρησκεία.  
 

 

http://www.mariafilologos.gr/
mailto:christouxmaria@yahoo.gr


9            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  «ΗΘΙΚΑ  ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΩΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
                            

www.mariafilologos.gr    Φιλόλογος – συγγραφέας Μαρία Χρήστου-Πατρινού, Ζωντανά και on line 
μαθήματα  σε Εκθεση, Αρχαία, Λατινικά, Λογοτεχνία, 6943729366.  christouxmaria@yahoo.gr 

 

Ενότητα  5 
 
Δομή  της 

 Κριτήριο  έξεων  αποτελεί  το  συναίσθημα  που  συνοδεύει  μια  
πράξη. 

 Τα  συναισθήματα  συσχετίζονται  με  την  ηθική  αρετή. 

 Η  συσχέτιση  των  συναισθημάτων  με  την  ηθική  αρετή  
αποτελεί   παιδαγωγική  μέθοδο. 

 
 
Απαντήσεις  στις  ερωτήσεις  του  σχολικού  βιβλίου 
 
1) Ο  φιλόσοφος  υποστηρίζει  ότι   απόδειξη  πως  έχουν  διαμορφωθεί  

οι  έξεις  αποτελεί  η  χαρά  ή  η  λύπη  που  νιώθουμε  για  
διαφορετικές  πράξεις.  Όποιος απέχει  από  τις  σωματικές  ηδονές  
και  λυπάται  θεωρείται  ασυγκράτητος,  όποιος  χαίρεται  θεωρείται  
συνετός. Όποιος  συμπαρίσταται  στο  φίλο  είναι  συμπονετικός,  
ενώ  όποιος  αδιαφορεί  ανειλικρινής.  Όσον  αφορά  τα  δεινά,  εάν  
τα  αντιμετωπίζει   κάποιος  χωρίς  φόβο,  κρίνεται  γενναίος,  
διαφορετικά  δειλός.  Επομένως  ο  άνθρωπος  δεν  αρκεί  να  έχει  
μια  ηθική  στάση,  αλλά  να  ευχαριστιέται  από  αυτήν.  Εδώ  
παραλείπεται  ο  συνεχής  εσωτερικός  αγώνας  για  την  επιτέλεση  
των  ηθικών  πράξεων. 

 
2)   Όταν   αναφέρεται  σε  πράξεις  που  αφορούν  όλους,  τοποθετεί    
και  τον  εαυτό  του  μέσα  και  χρησιμοποιεί  α΄ πληθ.  πρόσωπο,  σε  
ειδικές  περιπτώσεις  μεταχειρίζεται  γ΄ πληθ. 
 
3)  Με  εισαγωγικά  γράφεται  για  να  της  δοθεί  έμφαση.  Η λέξη    έξις  
σημαίνει  μόνιμα  χαρακτηριστικά  που  αποκτώνται  μετά  την  
εξάσκηση  της  αρετής. 
 

4) Η  άποψη  του  Πλάτωνα  είναι  πως  η  αγωγή  χρειάζεται  να  
αρχίζει  από  μικρή  ηλικία,  αφού   τότε  διαπλάθεται  η  
προσωπικότητα  του  ανθρώπου,  η  παιδεία  που  έχει  λάβει  τον  
βοηθά  σε  όλη  του  τη  ζωή  και  νωρίς  εθίζεται  στις   ηθικές  
αρετές. 

   Κάποιος  θα  μπορούσε  να  συμφωνήσει  για  όλους  τους  
προαναφερθέντες  λόγους  αλλά  και  να  διαφωνήσει,    αφού  πλέον  η  
παιδεία  είναι  δια  βίου,   κάποιοι  σταθμοί  στη  ζωή  μας   επιδρούν   
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καταλυτικά  στο  χαρακτήρα  μας   και  οι  διάφορες  νέες  καταστάσεις  
απαιτούν   άλλα  δεδομένα  γνώσεων.   
     
 
Σχόλια 
 
Πριν  από  την  5η  ενότητα  υπάρχει  ένα  κομμάτι  στο  οποίο  ο  
φιλόσοφος   μιλάει  για  τη  βλαπτικότητα  της  υπερβολής  και  της  
έλλειψης. 
 
Ηδονή  στο  κείμενο  σημαίνει  η  ευχαρίστηση  που   δεν  οφείλεται  σε   
σωματικό  ερέθισμα,  διαφορετικά  χαρακτηρίζεται  σωματική  ηδονή.  
Το  ρήμα  χαίρω  σημαίνει  αισθάνομαι  ευχάριστα. 
   Λύπη  σημαίνει  το  αντίθετο  της  ηδονής  με  αντίστοιχα  ρήματα  το  
λυπούμαι  και  άχθομαι. 
  Ακόλαστος  δεν  σημαίνει  όποιος   αρέσκεται  στις  ηδονές,  αλλά  
εκείνος  που  ελέγχει  τις  σωματικές  ηδονές  και  δεν  ευχαριστιέται  για  
αυτό. 
   Σώφρων είναι  όποιος   απέχει  από  τις  υλικές  απολαύσεις  
αισθανόμενος  όμως  ευχαρίστηση. 
 
Η  σύνδεση  αυτή  μεταξύ  συναισθήματος  και  πράξης  καθιστά  τον  
Αριστοτέλη  ιδρυτή  της  Ψυχολογίας.  Η  άποψη  του  έρχεται  σε  
αντίθεση  με  την  γνώμη  του  Σωκράτη  πως  η  αρετή  είναι  γνώση  
(νοησιαρχική  αντίληψη).  Ο  Πλάτων  και  ο  Αριστοτέλης  υποστηρίζουν  
ότι  τα  συναισθήματα  επηρεάζουν  τη  ζωή  μας.   
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η 

Η παιδευτική σημασία της τιμωρίας ως απόδειξη  
του διδακτού της αρετής 

Ανάλυση 

 
Θέμα: Η επιβολή της τιμωρίας στους άδικους αποδεικνύει από μόνη της 
ότι η αρετή είναι διδακτή. 
 
Θεματικοί άξονες: 
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Οι ποινές δεν επιβάλλονται για την αποκατάσταση της αδικίας. Αυτό 
άλλωστε θα ήταν κάτι το αδύνατο. 
Οι ποινές επιβάλλονται α) για να εμποδίσουν την επανάληψη της 
αδικίας από τον ίδιο τον αδικούντα και β) για τον παραδειγματισμό των 
άλλων 
 
 
αρχή Ερ.  1 
Σκοπός της τιμωρίας που γίνεται με σύνεση, είναι ο σωφρονισμός του 
ίδιου του δράστη και ο παραδειγματισμός των υπολοίπων, ώστε η 
άδικη πράξη να μην επαναληφθεί στο μέλλον ούτε απ’ αυτόν που 
αδίκησε ούτε από κάποιον άλλο που θα δει ότι ο παραβάτης 
τιμωρήθηκε. Η ποινή έχει λοιπόν παιδευτικό και παραδειγματικό 
χαρακτήρα και όχι κατασταλτικό και εκδικητικό χαρακτήρα.  
 
Επομένως, αφού η τιμωρία πιστεύεται ότι μπορεί να διδάξει (να 
αποτρέψει και να διαπαιδαγωγήσει) το σωστό και το δίκαιο, σημαίνει 
ότι οι άνθρωποι πιστεύουν πως η αρετή διδάσκεται. 
 
Αξιολόγηση επιχειρήματος: Ο σοφιστής χρησιμοποιεί και πάλι το 
τέχνασμα λήψης του αιτουμένου καθώς βασίζεται στην αυθαίρετη αρχή 
ότι η ποινή επιβάλλεται μόνο για σωφρονισμό και παραδειγματισμό, 
κάτι που για εκείνη τουλάχιστον την εποχή δεν ίσχυε. Χρησιμοποιείται 
δηλαδή ως αποδεικτικό στοιχείο κάτι που χρειάζεται απόδειξη. 
 
 
Είναι αλήθεια πως οι απόψεις αυτές του Πρωταγόρα είναι ρηξικέλευθες 
για την εποχή του καθώς τότε όλοι πίστευαν ότι η τιμωρίας 
επιβαλλόταν και ως ανταπόδοση για το αδίκημα. 
 
 Ο Αριστοτέλης διακρίνει την ποινή σε τιμωρίαν και κόλασιν, από τις 
οποίες η πρώτη αποσκοπούσε στην εκδίκηση και η δεύτερη στο καλό 
αυτού που τη δεχόταν.  
 
Ο ίδιος ο Πλάτωνας πάλι στο «Γοργία» χαρακτηρίζει την ποινή θεραπεία 
της ψυχής, ενώ οι τραγικοί ποιητές πρέσβευαν πως η ποινή γίνεται και 
για βελτίωση των άλλων ανθρώπων.  
Ανάλογες με του Πρωταγόρα απόψεις για την ποινή συναντάμε μόνο 
κατά την εποχή του Διαφωτισμού, όταν ο Ιταλός Cesare Beccaria στο 
έργο του «Περί των εγκλημάτων και των ποινών» υποστηρίζει ότι 
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σκοπός της ποινής δεν είναι η εξόντωση αλλά ο σωφρονισμός αυτού 
που διέπραξε το αδίκημα και ο παραδειγματισμός των άλλων. Οι 
απόψεις προώθησαν τον εξανθρωπισμό της δικαιοσύνης και οδήγησαν 
στη νεότερη θεωρία της δικαιοσύνης. 
τελος  ερ 1 
----------------------- 
 
 

4. Θέματα για συζήτηση 

1. Πώς παρουσιάζει εδώ την έννοια της τιμωρίας ο Πρωταγόρας; 
Αναλύστε τη θέση του όπως παρουσιάζεται στον λόγο του, στις 
δύο τελευταίες ενότητες. 

1)  Δες  πιο πάνω 

 

2. Με ποιο πνεύμα νομίζετε ότι θα πρέπει μια κοινωνία να 
εφαρμόζει τον νόμο και τις ποινές στους παραβάτες;  

Ως  γνωστόν  η  κοινωνία  στηρίζεται  στην  ύπαρξη  γραπτών  και  
άγραφων  κανόνων  δικαίου  για  τη  σωστή  λειτουργία  της.  Κυρίως  
χρειάζεται  να  θεραπευτούν  οι  αιτίες  της  παραβατικής  
συμπεριφοράς. Οι  ποινές  να  είναι  αυστηρές  αλλά  όχι  εξοντωτικές  
ώστε οι  παραβάτες  να  συνειδητοποιήσουν  τα  λάθη  τους  και  να  
ανανήψουν.  Ο  νόμος  πρέπει  να  μην  λειτουργεί  εκδικητικά  και  το  
σωφρονιστικό  σύστημα να  δίνει  κάποια  επαγγελματική  κατάρτιση  
στους  φυλακισμένους,  ώστε  να  ζήσουν  έντιμα μετά  την  
αποφυλάκισή  τους.   

 

 
 
Ενότητα  7 
Δομή   

 Το  πολύ   και  το  λίγο. 

 τι  θεωρείται  μέσον  με  αντικειμενικά  και  υποκειμενικά  
κριτήρια. 

 Το  παράδειγμα  των  αθλητών. 

 Ο  ειδικός  επιζητά  το  υποκειμενικό  μέσο. 
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Απαντήσεις  στις  ερωτήσεις  του  σχολικού  βιβλίου 
 
1)   Στους  αριθμούς  2  και  10  για  να  βρούμε  το  μέσο  αφαιρούμε  
ένα  αριθμό  από  το  10  και  προσθέτουμε  έναν  αριθμό  στο  2.   

2+1 = 3,   3+1= 4,  4+1=5,  5+1=6. 
10¬1= 9,   9¬1=8,  8¬1=7,  7¬1=6. 
                                                          

2)  Ο  Αριστοτέλης   έκανε  πολλές  δοκιμές  πριν  καταλήξει  σε  κάτι  
οριστικό.  Οι  όροι  αντικειμενικός  και  υποκειμενικός  δεν  υπήρχαν  
τότε.  Έτσι  προβαίνει  στη  διάκριση  για  την  έννοια  μεσότητα  όσον  
αφορά  το  ίδιο  το  πράγμα   ως  ποσότητα  και  από  την  άλλη  σχετικά  
με  τους  ανθρώπους  Αρχικά  το  μέσο  είχε  οριστεί  σαν  κάτι  που   
απέχει  ίσα  από  τα  2  άκρα   και  καταλήγει  πως  η  μεσότητα,  που  
κάθε  ειδικός  επιδιώκει,  μπορεί  να  ορίζεται  με    βάση  την  ποιοτική  
διαφορά.   
 
Σχόλια 
- Η   αρετή  ως  μεσότητα=  στην  ενότητα  αυτή  γίνεται  πιο  κατανοητή  
η  αρετή  ως  μεσότητα.  Ήδη  στην  ενότητα  4  
 Έχει  γίνει  αναφορά  σε   αρετές  που  βρίσκονται  μεταξύ  των  2   
άκρων: 
υπερβολή        μέσον                   έλλειψη 
θρασύτητα       ανδρεία                δειλία 
ακολασία        σωφροσύνη           αναισθησία 
σπατάλη          οικονομία              φιλαργυρία 
οργή                πραότητα                έλλειψη  θυμού. 
 
-  Κατ΄  αυτό   το  πράγμα  = πρόκειται  για  την   αντικειμενική  
θεώρηση  της  μεσότητας. 
 
Προς  ημάς  =  είναι  η  υποκειμενική  μεσότητα  που   γίνεται  με  μέτρο  
τον  εαυτό  μας.   Εδώ  ο  φιλόσοφος   φαίνεται   να   συμφωνεί  με  την   
σχετικοκρατική  άντίληψη  του  Πρωταγόρα   που  έλεγε  «πάντων  
χρημάτων  μέτρον  άνθρωπος»  (μέτρο  όλων  των  πραγμάτων  
αποτελεί  ο  άνθρωπος).  Σε  λίγο  όμως   η  άποψη  αυτή  θα  
καταρριφθεί  και  ο  Αριστοτέλης   θα   τονίσει   ότι  το  καθ΄ ημάς  
καθορίζεται  από  τον  ορθό  λόγο.   
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Ενότητα  8 
 
Δομή 

 Στα  έργα  των  τεχνιτών  ο  ρόλος  της  μεσότητας,  της   
υπερβολής  και  της  έλλειψης. 

 Η  σχέση  φύσης,  αρετής,  τέχνης. 

 Μεσότητα  και  ηθική  αρετή. 
 
Κέντρα  βάρους της  ενότητας 
- Όλες  οι   επιστήμες  εκπληρώνουν  το  στόχο  τους,  όταν  αποσκοπούν  
στο  μέσον. 
- οι  καλοί  τεχνίτες  επιδιώκουν  να  πετύχουν  τον  μέσο  όρο. 
- η  επιδίωξη  του  μέσου  βρίσκεται   στη  φύση,  στην   ηθική.   αρετή   

και   στην   τέχνη. 
 
 
Απάντηση  στην  ερώτηση  του  σχολικού  βιβλίου 
 
1)  Ο  Αριστοτέλης  χρησιμοποίησε  δυνητική  ευκτική,   γιατί  δεν  ήθελε  
να  φανεί  δογματικός.  Τον  χαρακτηρίζει  φιλοσοφικό  ύφος  που   
κάποιες  φορές   γίνεται  αόριστο.  Φαίνεται   από   εδώ   ο  ήπιος  και   
μετριοπαθής  λόγος  του  φιλοσόφου. 
   
Σχόλια 
Αρετή,  φύση,  τέχνη,  επιστήμη = η   αρετή  βοηθά  στη   διάπλαση  της  
προσωπικότητας   του   ανθρώπου,  η   φύση  δημιουργεί  μορφές,  ενώ  
η   τέχνη   δίνει  μορφή   στο  υλικό  της.  Επομένως  ανώτερη  είναι  η  
αρετή,  γιατί  έχει   ως  στόχο  της  το  μέσο,  ύστερα  έρχεται  η  φύση  
και  μετά  η  τέχνη.  Η   αρετή  διαμορφώνει  το   χαρακτήρα   του  
ατόμου   και   βοηθά   στην   πνευματική   του  ολοκλήρωση.  Σε   αυτό  
το  απόσπασμα  οι  όροι  τέχνη  και  επιστήμη  θεωρούνται  σχεδόν  
ταυτόσημοι. 
 
Η  μεσότητα   χαρακτηρίζει  τους  αρχαίους  Έλληνες.  Αυτό   δείχνουν  
το  μέτρον  άριστον  και  το  μηδέν  άγαν.  Αντίθετα,  όταν  ο  άνθρωπος  
με  τη  συμπεριφορά  του  ξεπερνά  το  μέτρο  και  φτάνει  την  ύβρη,  
συντρίβεται  από  τους  Θεούς. 
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Ο  Πυθαγόρας  τόνισε  τη   σημασία  του  μέτρου  για  τη  διατήρηση   τη  
διατήρηση  της  υγείας,  όπως  άλλωστε  και  ο  Ιπποκράτης.   Αλλά  ο  
Αριστοτέλης   εξέτασε   περισσότερο  συστηματικά  την   έννοια  της   
μεσότητας. 
 
Σχήματα  λόγου 
Χιαστό  = 
Αφελείν                  προσθείναι 
 
 
Υπερβολής              ελλείψεως. 
 
Αντίθεση=   φθειρούσης-  σωζούσης. 
 
«ως  της  μεν   υπερβολής… σωζούσης»=  κάθε   επιστήμη  πετυχαίνει   
το   στόχο  της  όταν   δημιουργεί  έργα   που   αγγίζουν  το  μέσον.  Αν  
προστεθεί   ή   αφαιρεθεί   κάποιο   στοιχείο,  η  τελειότητα   
εξαφανίζεται. 
 
 
Ενότητα   9 
 
Δομή  
- η  έλλειψη,  η  υπερβολή  και  το  μέσο  στα  αισθήματα. 
- η  έλλειψη,  η  υπερβολή  και  το  μέσο  στις  πράξεις. 
- Γίνεται  αξιολόγηση  της  έλλειψης,  της   υπερβολής  και  του  μέσου  

στις  πράξεις  και  τα  συναισθήματα. 
- Η  συσχέτιση  μεσότητας  με  την  αρετή. 
 
Κέντρα  βάρους 
- τόσο  στα  συναισθήματα  όσο  και  στις  πράξεις  υπάρχουν  η  
έλλειψη  και  η   υπερβολή   που  θεωρούνται  σφάλμα  και  η  μεσότητα   
που   είναι  το  σωστό. 
-  η  ηθική   αρετή   αποτελεί  μια  μορφή  μεσότητας,  γιατί  στοχεύει  
στο  κέντρο. 
 
Απαντήσεις  στις  ερωτήσεις   του  σχολικού  βιβλίου 
 
1) η  γενική  συγκριτική  που  θα  μπορούσε  να  προστεθεί   είναι : ών  

δεί  ή  του  δέοντος. 
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2) Σε  κάθε  κοινωνία  υπάρχουν  κριτήρια  της  ορθότητας  των  

πράξεων  που  προέρχονται  από   τις  παραδόσεις,  τους   γραπτούς  
νόμους,  τους  άγραφους  και  τα  θρησκευτικά  ηθικά   συστήματα. 
Ο   Αριστοτέλης   επέλεγε  τους  νόμους  της  πολιτείας  ως  κριτήριο,  
αφού  θεωρούσε  πρωταρχικά  τον  άνθρωπο  πολιτικό  ον.  Γενικά  ο   
αρχαίος  Έλληνας  ενεργούσε  βάσει   της   λογικής  και  ηθικής  
συνείδησης.  Αναλογιζόταν  τις   συνέπειες  σε  κοινωνικό  ή  ατομικό   
επίπεδο. 

           Για  τους  σημερινούς  Έλληνες  κριτήρια  αποτελούν  οι  νόμοι  
του  κράτους,  η  θρησκεία,  η  ιστορική  μας  παράδοση  που  προβάλλει  
πρότυπα,  η  λαϊκή   παράδοση και   βέβαια οι  νόμοι  του  κράτους. 
 
Σχόλια 
 
Συναίσθημα   στον  Αριστοτέλη  σημαίνει  μια  ψυχική  κατάσταση  που   
ζει  ο  άνθρωπος   αλλά  κυρίως  οι   αντίστοιχες  σωματικές  
εκδηλώσεις,  όπως  μορφασμοί,  φωνές,  ιδρώτας. 
 
Αναφέρονται  5  στοιχεία  σχετικά  με  τα  οποία  υπάρχει  μεσότητα: 
-  οι  άνθρωποι  σχετικά  με  τους   οποίους  αισθανόμαστε  κάτι. 
- η  αιτία  που  πρέπει  να  νιώθουμε  κάτι. 
- Ο  τρόπος  που  το  εκδηλώνουμε. 
-  Ο  χρόνος  που  πρέπει  να  το  νιώθουμε. 
- Τα  πράγματα  σχετικά  με  τα  οποία  πρέπει  να  το  νιώθουμε. 
 
Μέσον  τε  και  άριστον  = αυτή  η  οξύμωρη  φράση  εξηγείται  αφού  η  
μεσότητα,  δηλ.  η  αρετή ,  θεωρείται  παράλληλα  μια  ακρότητα.  Αυτό  
γιατί  είναι  το  πιο  σπουδαίο  γνώρισμα  του  ανθρώπου  και  τίποτα  
άλλο  δεν  μπορεί  να  το  ξεπεράσει. 
 
Σχήματα  λόγου 
Πρωθύστερο =επαινείται  και  κατορθούται. 
Αντίθεση  = η  μεν  υπερβολή… το  Δε  μέσον… 
Λιτότητα  = ούκ  εύ. 
Πολυσύνδετο = οίον…  και   λυπηθήναι-  ότε  δεί… ως  δεί-  υπερβολή  
και  έλλειψις  και  το  μέσον…   
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Κεφάλαιο 10ο 
 
Βασικά στοιχεία ενότητας 
Α. συσχετισμός της υπερβολής και της έλλειψης με την αρετή και την 
κακία 
Β. συσχετισμός του μέσου με το ορθό και την αρετή. 
Γ. ορισμός της αρετής. 
 
Έτι = συνδέει τη διδακτική ενότητα με την προηγούμενη. 
 
Άμαρτάνειν – κατορθούν = προβάλλεται η αντίθεση ανάμεσα στο 
σφάλμα και το σωστό σε αυτή την ενότητα. 
 
Λέξεις του κειμένου με τις οποίες συνδέεται το αμαρτάνειν  = 
 κακόν,  πολλαχώς, του απείρου, ράδιον, αποτυχείν, κακία, υπερβολή, 
έλλειψις, παντοδαπώς 
 
Λέξεις του κειμένου με τις οποίες συνδέεται το κατορθούν  = 
Αγαθόν, μοναχώς, του πεπερασμένου, χαλεπόν, το επιτυχειν, μεσότης, 
αρετή, απλώς, εσθλοί. 
 
Πρώτοι οι Πυθαγόρειοι δημιούργησαν τη θεωρία των εναντίων. Οι 
αρχές των όντων είναι δέκα ζευγάρια δυνάμεων αντίθετων, τα 
παρακάτω: 
Αγαθόν ~ κακόν 
Φως ~ σκότος 
Πέρας ~ άπειρον 
Περιττό ~άρτιο 
Εν ~πλήθος 
Δεξιό ~ αριστερό 
Ευθύ ~ καμπύλο 
Άρρεν ~ θήλυ 
Ήρεμο ~ κινούμενο 
Τετράγωνο ~ ετερόμηκες 
 
Η αρετή ορίζεται ως προτέρημα όλων των όντων  που του βοηθά να 
εκτελούν εκείνα για τα οποία έχουν προοριστεί και να βρίσκονται σε 
τέλεια κατάσταση. 
 
Ερώτηση 1 σχολικού βιβλίου: 
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Ήδη στην ενότητα 7 είχε τονιστεί ότι το μέσο καθορίζεται με μέτρο τον 
εαυτό μας, δηλαδή με υποκειμενικά κριτήρια. Τώρα όμως ο φιλόσοφος 
διευκρινίζει ένα κριτήριο, τη λογική ή τον ορθό λόγο - όχι του 
οποιουδήποτε - αλλά του φρόνιμου ανθρώπου. Αυτό εξασφαλίζει την 
αντικειμενικότητα 
 
Ερώτηση 2 σχολικού βιβλίου: 
Στον ορισμό της αρετής υπάρχουν  οι πιο σημαντικές  ιδέες των αρχαίων 
Ελλήνων, δηλαδή η ελευθερία (ως προαιρετική), ο λόγος είτε ως λογική 
σκέψη είτε ως γλωσσική έκφραση και το μέτρο ( μεσότης). 
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«ΠΟΛΙΤΙΚΑ» 
 
Ενότητα 11η 
 Ο ορισμός πόλης αρχίζει από την έννοια του γένους και προχωρεί στην 
ειδοποιό διαφορά της, το στόχο της. 
 
Δομή ενότητας; 
- κάθε πόλη αποτελεί ένα είδος κοινωνικής συμβίωσης 
- όλες οι κοινότητες αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό 
- η πόλη είναι η ανώτερη μορφή κοινωνικής συμβίωσης και αποβλέπει 

στο ανώτερο από όλα τα αγαθά, την ευδαιμονία. 
 
Κοινωνία = μια ομάδα ανθρώπων που συνυπάρχουν έχοντας ένα  
επιμέρους συμφέρον. 
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Ερώτηση 1η σχολικού βιβλίου 
 Ο Αριστοτέλης είναι εμπειρικός φιλόσοφος και όχι θεωρητικός. Τα 
επιχειρήματά του στηρίζονται στην παρατήρηση της πραγματικότητας, 
στα θετικά στοιχεία της εμπειρίας. Έχει συλλογιστική πορεία από τα 
μερικά στα γενικά (επαγωγικός συλλογισμός). 
 
Ερώτηση 2η σχολικού βιβλίου 
Είναι η ευδαιμονία (η εύνοια του θείου). Για τον φιλόσοφο η 
ευδαιμονία αποτελεί τον προορισμό της πόλης. 
Η ατομική ευδαιμονία εξαρτάται από πράξεις ανθρώπων ως ατόμων. 
Η ευδαιμονία της πόλεως  εξαρτάται από πράξεις ανθρώπων ως 
πολιτών. Επομένως η ηθική φιλοσοφία θεωρείται μέρος της πολιτικής 
φιλοσοφίας. Ορίζει μάλιστα την  ευδαιμονία ως ενέργεια της ψυχής 
σύμφωνα με τους κανόνες της τέλειας αρετής. 
   Πριν από αυτόν ό Ηράκλειτος και ο Δημόκριτος θεώρησαν πως η 
ευδαιμονία δεν προέρχεται από το Θεό, αλλά οι άνθρωποι της 
αποκτούν ή όχι μέσω των δικών τους πράξεων. 
 
 
 
Eνότητα 12η  
Ο άνθρωπος είναι ζώον πολιτικόν 
 
Δομή της ενότητας  
Α. προέλευση και σκοπός της πόλης –κράτους (επιχειρήματα) 
Β. Ο άνθρωπος είναι ζώον πολιτικό (επιχειρήματα) 
 
Εντελέχεια = η μορφή είναι ο σκοπός  (το τέλος) κάθε όντος και η 
πορεία του προς την κατάκτηση της μορφής λέγεται εντελέχεια. 
 
Συλλογισμός ότι ο άνθρωπος είναι φύσει ζώον πολιτικόν 
Α. 
-  συστατικό πόλης- κράτους είναι ο άνθρωπος 
-  η πόλη- κράτος υπάρχει εκ φύσεως 
άρα  ο άνθρωπος είναι φύσει πολιτικόν ζώον. 
Β. 
- Όποιος είναι άπολις κρίνεται ατελής ή Θεός ή θηρίο. 
- ο άνθρωπος δεν είναι ατελής, κατώτερος ή ανώτερος 
άρα δεν είναι άπολις αλλά πολιτικόν ζώον. 
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Ως προς τον σκοπό της πολιτικής κοινότητας 
Ο Πρωταγόρας τονίζει πως σκοπό της πολιτικής κοινότητας αποτελεί η 
διασφάλιση της ζωής. 
Ο Αριστοτέλης τονίζει πως σκοπό της πολιτικής κοινότητας αποτελεί το 
ζην και της πόλεως το ευ ζην (η ευδαιμονία) και η οικονομική 
ανεξαρτησία που έχει  ανώτερο αγαθό την αυτάρκεια. 
Ο Ρουσσό δέχεται πως σκοπός του κράτους είναι η ισότητα των πολιτών 
και η ελευθερία τους  ( διαφωνεί εδώ με Αριστοτέλη) .Συμφωνεί .όμως 
μαζί του στο ότι  η κοινότητα έχει ηθική προτεραιότητα στη θέληση 
κάθε πολίτη (νόμω – θέσει).Κατά την άποψη του. η κοινωνία 
δημιουργήθηκε μετά από κοινωνικό συμβόλαιο όσων την αποτελούν. 
 
Ερώτηση 1η  σχολικού βιβλίου 
Οι συλλογισμοί είναι οι παρακάτω: 
Α.  
- η φύσις  τέλος  (ολοκλήρωση)  εστίν  
- η πόλις τέλος των κοινωνιών εστίν 
άρα η πόλις φύσει εστίν 
  
Β. 
- οι πρώτες κοινωνίες φύσει (εκ φύσεως ) εισί. 
- πάσα πόλις εκ των πρώτων κοινωνιών (εστίν) 
Άρα πάσα πόλις φύσει εστί 
 
Γ. 
- κάθε ον υπηρετεί εκ φύσεως στόχο που είναι το άριστο. 
- Στόχος πόλης η αυτάρκεια που είναι το άριστο. 
Άρα η πόλις εκ φύσεως γιατί υπηρετεί το άριστο.  
 
Ερώτηση 2η  σχολικού βιβλίου 
Οι μορφές συμβίωσης των ανθρώπων αναφέρονται για να αποδειχθεί 
πως η πόλη προέρχεται εκ φύσεως και ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως 
πολιτικό ζώον. Επομένως υπογραμμίζει ο φιλόσοφος κυρίως τη λέξη 
φύσει. 
 
 
Ενότητα 13η 
Δομή ενότητας; 
Α   
1.  η φωνή των ζώων και ο λόγος του ανθρώπου  
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2. η λειτουργία του λόγου. 
Β. η πόλη προϋπόθεση για την ύπαρξη των μελών της 
1. το παράδειγμα με το σώμα, επιχειρήματα 
2. παράθεση δυο συμπερασμάτων 
3. πρόσθετο επιχείρημα. 
 
Ερώτηση 1η σχολικού βιβλίου 
 
Α) ο λόγος αποτελεί γνώρισμα του ανθρώπου που τον ξεχωρίζει από τα 
άλλα ζώα: 
- ο άνθρωπος πέρα από την απλή φωνή διαθέτει έναρθρη φωνή και 

λογική σκέψη. Με αυτόν τον τρόπο  κάνει φανερά τα συναισθήματά 
του και δημιουργεί πολιτισμό. 

Β). Ο λόγος ως αίτιο για τη δημιουργία  πόλεων: 
Με το λόγο ο άνθρωπος κάνει φανερό το βλαβερό και το ωφέλιμο. Η 
οργανωμένη κοινότητα όμως υπάρχει εξαιτίας του. Επομένως αφού όλα 
τα πολιτισμικά στοιχεία έγιναν με το λόγο, σε αυτόν στηρίζεται η 
δημιουργία πόλεων. 
 
Ερώτηση 2η σχολικού βιβλίου 
Οι θέσεις του Αριστοτέλη αποτελούν απάντηση στην άποψη των 
σοφιστών , κυρίως του Πρωταγόρα, πως οι άνθρωποι δεν είναι 
πλασμένοι να ζουν σε πόλη – κράτος, αλλά το έπραξαν μόνο εξαιτίας 
της ανάγκης. 
 
Ερώτηση 3η σχολικού βιβλίου 
Για Αριστοτέλη η ύπαρξη του όλου δίνει νόημα στην ύπαρξη του 
μέρους. Ξεκινά από την παρατήρηση, φέρνει ως παράδειγμα το σώμα 
και τα μέλη του. Το σώμα προηγείται από τα μέλη του. Και ο άνθρωπος 
χωρίς την πόλη θεωρείται ανύπαρκτος. Αν ήταν αυτάρκης, δεν θα ήταν 
άνθρωπος αλλά Θεός ή θηρίο.¨Αρα η πόλη - κράτος προηγείται από τα 
μέλη της, από κάθε επιμέρους άτομο.  
 
 
Ενότητα 14η 
Χωρίς αρετή και δικαιοσύνη ο άνθρωπος είναι το πιο άγριο ζώο. 
 
Δομή ενότητας: 
1. ο άνθρωπος γεννιέται από τη Φύση εφοδιασμένος με όπλα για να 

υπηρετήσει τη φρόνηση και την αρετή. 
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2. Τα  εφόδια αυτά όμως, αν λείπει η φρόνηση, τα χρησιμοποιεί για 
κακούς σκοπούς. 

3. Συστατικό στοιχείο της πόλης αποτελεί η δικαιοσύνη που συγκροτεί 
την τάξη. 

 
Με μια συσσώρευση αρνητικών προσδιορισμών η αδικία θεωρείται το 
πιο ανυπόφορο πράγμα και ο δίχως αρετή άνθρωπος το πιο ανόσιο ον. 
Και ο Πλάτων δέχεται πως ο κακός άνθρωπος διαπράττει πολύ 
περισσότερα κακά από ένα θηρίο. Κάτι παρόμοιο αναφέρουν και  οι 
Ρωμαίοι με το homo homini lupus (ο άνθρωπος για τον άνθρωπο 
λύκος). 
 
 Ερώτηση 1η σχολικού βιβλίου 
 
Η πόλη υπάρχει εκ φύσεως και κείνος που συγκρότησε την πολιτική 
συνύπαρξη των ανθρώπων είναι η φύση. Μερικοί μελετητές πιστεύουν 
ότι στη φράση εννοείται η  σύμπραξη του ανθρώπου με την τέχνη, αλλά 
αυτό δεν είναι σωστό, γιατί ο Αριστοτέλης τονίζει πως τα όπλα έδωσε η 
φύση στον άνθρωπο ως ευεργέτης. 
 
 
 Ερώτηση 2η σχολικού βιβλίου 
 
Η δικαιοσύνη νοείται ως αρετή. Είναι η τήρηση των αρχών του δικαίου 
από τα μέλη μιας κοινωνίας. Το δίκαιο θεωρείται το σύνολο των 
κανόνων που ρυθμίζουν την οργάνωση του κράτους και τις σχέσεις των 
πολιτών μεταξύ τους. Η δικαιοσύνη είναι η ιδιότητα με την οποία ζει το 
άτομο σύμφωνα προς την κοινωνική ηθική της πόλης του. 
    Επομένως η δικαιοσύνη = μια κοινωνική αρετή την οποία 
ακολουθούν όλες οι άλλες. Αποτελεί εξάλλου συστατικό της πολιτικής 
κοινότητας 
 
Η δικαιοσύνη στην κοινωνία των Νεοελλήνων θεωρείται; 
- το σύνολο των κανόνων που επιβάλλονται υποχρεωτικά. 
- Η τήρηση των αρχών του δικαίου. 
- Ο θεσμός της πολιτείας που έχει σκοπό την επιβολή των νόμων. 
- Η απόδοση στον καθένα αυτών που του ανήκουν. 
- Το σύνολο των δικαστικών αρχών. 
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Ενότητα 15 
Ο πολίτης  είναι το συστατικό στοιχείο της  πόλης. 
 
Δομή ενότητας: 
Α. οι λόγοι για την εξέταση της έννοιας πόλις –κράτος 
1. διάσταση απόψεων ως προς την ουσία της έννοιας κράτος. 
2. Πως δρουν ο πολιτικός και ο νομοθέτης. 
3. Πως οργανώνεται το κράτος  όσον αφορά τη σχέση του με το 

πολίτευμα. 
 
Β. οι λόγοι για την εξέταση της έννοιας πολίτης , πριν εξετάσουμε τι 
είναι πόλις: 
1. ο πολίτης αποτελεί μέρος του όλου πόλις. Επομένως πρώτα θα 

γνωρίσουμε το μέρος και μετά το όλον, να γίνει σαφές το 
περιεχόμενο της έννοιας πολίτης για την οποία δεν υπάρχει 
ομοφωνία. 

2. Δεν υπάρχει συμφωνία απόψεων για τον ορισμό της έννοιας 
πολίτης. Ενώ στο δημοκρατικό πολίτευμα θεωρείται έτσι, δεν ισχύει 
το ίδιο για το ολιγαρχικό πολίτευμα  όπου έχουν κριτήρια όπως την 
περιουσία, την καταγωγή, το επάγγελμα. 

 
Ερώτηση 1η σχολικού βιβλίου 
 
Ο Αριστοτέλης σκέφτεται πως είναι ανάγκη να διερευνηθεί το θέμα  
τι εστίν η πόλις για τους παρακάτω λόγους: 
Α) υπάρχει κάποια ασυμφωνία απόψεων ως προς την ουσία του 
κράτους. Να διευκρινισθεί αν φέρει αυτό (το κράτος) την ευθύνη ή τα 
πρόσωπα – φορείς της εξουσίας..  ¨Ετσι όταν κατηγόρησαν τους 
Θηβαίους οι άλλοι Έλληνες  για μηδισμό, εκείνοι απάντησαν πως αυτό 
δεν το ήθελαν όλοι οι πολίτες αλλά η δυναστεία ολίγων ανδρών που 
τότε εξουσίαζε την πόλη. 
 
Β) χρειάζεται να καταλάβουμε τον τρόπο δράσης του πολιτικού και του 
νομοθέτη, αφού αναφέρονται στο κράτος. 
 
Γ) να κατανοηθεί η οργάνωση του κράτους σε σχέση με τον τρόπο 
διακυβέρνησης του, με την κατανομή της πολιτικής δύναμης και με τον 
τρόπο οργάνωσης των πολιτών.  
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Ερώτηση 2η σχολικού βιβλίου 
Οι πολιτικοί στις μέρες μας διακηρύσσουν ( είτε για δημαγωγικούς 
λόγους είτε με γνήσιες προθέσεις)  
πως όλες τις πράξεις τους τις κάνουν για το λαό. Με αυτό εννοούν πως 
κάθε ενέργεια ενός πολιτικού αποβλέπει στο όφελος του συνόλου των 
πολιτών. 
Εν ονόματι του λαού = ο πολιτικός εκφράζει τη θέληση του λαού από 
τον οποίο έχει εκλεγεί.  
 
 
Ερώτηση 3η σχολικού βιβλίου 
 
Τη γενετική μέθοδο τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να 
προσδιορίσουμε πως γεννήθηκε ένα ποίημα ή πως δημιουργήθηκε μια 
γλώσσα, ενώ την αναλυτική για να μελετήσουμε τα επιμέρους στοιχεία 
που συνθέτουν το ποίημα ή για να εξετάσουμε τα  συστατικά της 
γλώσσας, δηλαδή τους φθόγγους, τις . 
 
 
 
Ενότητα 16η 
Ο πολίτης  ορίζεται από τη συμμετοχή στην πολιτική και δικαστική 
εξουσία. 
  
Δομή ενότητας: 
Α. στοιχεία που δεν αποτελούν την έννοια πολίτης 
1. το να έχουν τον ίδιο μόνιμο τόπο κατοικίας 
2. το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δίκες. 
 
Β. στοιχεία που αποτελούν την έννοια πολίτης 
1. η δυνατότητα να συμμετέχει στην δικαστική εξουσία 
2. η δυνατότητα να συμμετέχει στην  πολιτική εξουσία 
 
Γ.  τα γνωρίσματα που έχει η έννοια πόλις 
1. την αποτελεί σύνολο πολιτών 
2. το σύνολο αυτό πετυχαίνει την αυτάρκεια. 
 
Ο φιλόσοφος αποκλείει την ιδιότητα του πολίτη σε παιδιά και γυναίκες.  
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Ερώτηση 1η σχολικού βιβλίου 
 
Αν υπήρχε κόμμα μετά το μετέχοντες, (δηλαδή:  «ουδ΄  οί των δικαίων 
μετέχοντες , ούτως ώστε και δίκην υπέχειν και δικάζεσθαι» ), τότε τα 
άτομα για τα οποία γίνεται λόγος, θα είχαν όλα τα δικαιώματα , που 
όμως θα ήταν μόνον, όπως αναφέρει η επεξήγηση,  η εμφάνιση 
κάποιου στο δικαστήριο. 
   Το δικαίων (χωρίς κόμμα μετά το ούτως) είναι  αντικείμενο της μτχ. 
Μετέχοντες  και γενική διαιρετική ( όσοι συμμετέχουν σε ένα από τα 
δικαιώματα του πολίτη). 
 
 
Ερώτηση 2η σχολικού βιβλίου 
 
Τα δυο κύρια γνωρίσματα του πολίτη= αυτός που μπορεί να δικάζει ως 
μέλος  δικαστηρίου και αυτός που συμμετέχει στη διοίκηση του 
κράτους και στα όργανα από τα οποία λαμβάνονται οι πολιτικές 
αποφάσεις. Επομένως ο πολίτης ορίζεται από το πλαίσιο συμμετοχής 
του στο πολίτευμα. 
 
Έτσι η πόλις ορίζεται ως σύνολο ατόμων που συμμετέχουν στην 
πολιτική και τη δικαστική εξουσία και που μπορούν να εξασφαλίσουν 
τα πάντα στο κοινό. 
 

Ενότητα 17η 

Τα ορθά πολιτεύματα και οι παρεκκλίσεις από αυτά. 

 
Θεματικοί άξονες:  
 
1. Η έννοια πολιτεία και πολίτευμα. 
2. Τα ορθά πολιτεύματα και οι παρεκβάσεις τους. 
3. Κριτήρια διάκρισης των πολιτευμάτων. 
 
 
Ανάλυση σημείων της ενότητας  

Πολιτεία = πολίτευμα. Την πολιτεία την προσδιορίζουν το περιεχόμενο, 
η οργάνωση και η λειτουργία του πολιτεύματος. Το πολίτευμα είναι ο 
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τρόπος με τον οποίο κυβερνιέται μια πόλη. Ο πολίτης, τέλος, είναι ο 
φορέας της ύψιστης αρχής, αυτός που ασκεί εξουσία. 

4ο  ερώτημα. Είδαμε τον ορισμό που έδωσε ο Αριστοτέλης για την πόλη· 
είδαμε επίσης το νόημα και τη σημασία που έδωσε στο πολίτευμα, στον 
τρόπο δηλαδή με τον οποίο κυβερνιέται μια πόλη. Προσπάθησε λοιπόν, 
με βάση τις διδασκαλίες του αυτές, να εξηγήσεις γιατί ο Αριστοτέλης 
ονόμασε ορθά κάποια πολιτεύματα και παρεκκλίσεις (από το ορθό) 
κάποια άλλα. 

Είδη πολιτευμάτων 

 

Ορθά  Παρεκβάσεις 

1. βασιλεία 
- κυβερνά ένας (μοναρχία). 
- στόχος: το κοινό συμφέρον 

1. τυραννία 
- κυβερνά ένας. 
- στόχος: το προσωπικό 
συμφέρον 

2. αριστοκρατία 
- κυβερνούν λίγοι. 
- στόχος: το κοινό συμφέρον 

2. ολιγαρχία 
-κυβερνούν λίγοι. 
- στόχος: το συμφέρον των λίγων 

3. πολιτεία 
-κυβερνά ο λαός. 
- στόχος: το κοινό συμφέρον 

3. δημοκρατία 
-κυβερνά ο λαός. 
- στόχος: συμφέρον των απόρων. 

 

1ο  ερώτημα 
1. Με ποιο κριτήριο ονομάζονται από τον Αριστοτέλη κάποια 
πολιτεύματα "παρεκκλίσεις, διαστρεβλώσεις" (στα αρχαία 
Ελληνικά:παρεκβάσεις) κάποιων άλλων πολιτευμάτων, αυτών που 
χαρακτηρίζονται ορθά; Συμφωνείς με το κριτήριο αυτό; Αν ναι, γιατί; Αν 
όχι, γιατί; (Θα μπορούσατε να χωριστείτε, συμβατικά, μέσα στην τάξη 
σε δυο ομάδες - μια που να συμφωνεί με τον Αριστοτέλη και μια που να 
διαφωνεί — και να συζητήσετε.) 

 
Κριτήρια διάκρισης. 
α) ο αριθμός των προσώπων που είναι φορείς εξουσίας: ı) ένας ıı) λίγοι 
και ııı) το σύνολο των πολιτών. 
β) Η διάκριση σε ορθά και παρεκβάσεις γίνεται με βάση το συμφέρον. 
Στα ορθά επιδιώκεται το κοινό συμφέρον ενώ στις παρεκβάσεις το 
συμφέρον αυτού ή αυτών που κυβερνούν. 
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γ) Στη δημοκρατία και στην ολιγαρχία κριτήριο γίνεται και η οικονομική 
και ταξική θέση των πολιτών, δηλ. άποροι-πλούσιοι. 
 
Αριστοκρατία: πολίτευμα στο οποίο κυβερνούν οι άριστοι δηλ. οι 
καλύτεροι με βάση την παιδεία-μόρφωση και οι οποίοι ξεπερνούν τους 
άλλους στην αρετή. Με άλλα λόγια στην αριστοκρατία κυβερνούν οι 
άριστοι και ασκούν εξουσία αποβλέποντας σε ό,τι είναι άριστο. 
 
Πολιτεία: (το πολίτευμα). Ο Αριστοτέλης αποδίδει αυτό το όνομα σ’ 
αυτό που εμείς σήμερα  Το αξιολογεί ως το κατεξοχήν πολίτευμα, το 
καλύτερο απ’ όλα, σύμφωνα με την κοινή αντίληψη. Ο Αριστοτέλης 
όμως πιστεύει ότι η μοναρχία είναι το καλύτερο πολίτευμα, αρκεί ο 
μονάρχης να είναι ένα εξαιρετικό πρόσωπο, διαφορετικά προτιμά την 
αριστοκρατία. 
 
Τυραννίδα: αρχικά ο τύραννος ήταν ο βασιλιάς, ο απόλυτος άρχοντας 
(π.χ. Οιδίπους τύραννος). Αργότερα όμως έγινε αυτός ο οποίος με τη 
βία καταλαμβάνει και κρατά την εξουσία, ο σφετεριστής, ο άδικος και 
βίαιος άρχοντας. 
 
Δημοκρατία: είναι για τον Αριστοτέλη παρέκκλιση της πολιτείας, αφού 
είναι το πολίτευμα το οποίο δεν αποβλέπει στο κοινό συμφέρον, αλλά 
στο μερικό , αυτό των άπορων πολιτών. 

2. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες ήθελαν να πουν "ο βασιλιάς των Περσών", 
συχνά έλεγαν "ο βασιλιάς" (= ο βασιλιάς)· το ίδιο, όταν έλεγαν "ο 
ποιητής" (= ο ποιητής), εννοούσαν τον Όμηρο, κι όταν έλεγαν "ο 
ρήτορας" (= ο ρήτορας), εννοούσαν τον Δημοσθένη. Τον εκφραστικό 
αυτό τρόπο τον λέμε "σχήμα κατεξοχήν" ("ο κατεξοχήν βασιλιάς", "ο 
κατεξοχήν ποιητής", "ο κατεξοχήν ρήτορας", κ.τ.λ.). Έτσι και στην 
περίπτωσή μας· ένα από τα πολιτεύματα πήρε το 
όνομα πολίτευμα (= το πολίτευμα). Τι συμπέρασμα δικαιούμαστε να 
βγάλουμε από τον τρόπο αυτό ονομασίας του συγκεκριμένου 
πολιτεύματος; Προσπάθησε επίσης να διακρίνεις στη σχετική 
αριστοτελική φράση αν ο Αριστοτέλης συμφωνεί ή διαφωνεί με το 
συγκεκριμένο όνομα —και βγάλε τότε και γι' αυτόν τα συμπεράσματά 
σου (στηρίξου κυρίως στις εκφράσεις συνηθίζουμε να ονομάζουμε... ~ 
πήρε το όνομα). 
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Για τον Αριστοτέλη, η «πολιτεία» είναι το τρίτο στη σειρά της 
προτίμησής του ορθό πολίτευμα και ο φιλόσοφος του αποδίδει ένα 
όνομα κοινό για όλες τις μορφές πολιτευμάτων. Ο φιλόσοφος εννοεί με 
τη χρήση αυτού του ονόματος τη μορφή δημοκρατίας που θα μπορούσε 
να εγκαθιδρυθεί και να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Βέβαια, αυτό 
δεν σημαίνει ότι προκρίνει το συγκεκριμένο πολίτευμα και όχι τη 
βασιλεία ή την αριστοκρατία. Έτσι, και ιδιαίτερα με τις φράσεις 
«συνηθίζουμε να ονομάζουμε» και «πήρε το όνομα πολιτεία», το 
πολίτευμα αυτό εξαίρεται ως το «κατεξοχήν» πολίτευμα (σχήμα 
«κατεξοχήν»), το πολίτευμα δηλαδή που κατά την κοινή αντίληψη 
είναι το καλύτερο από τα άλλα.  

  
3. τυραννία: Συγκέντρωσε πληροφορίες για την αρχική σημασία της 
λέξης τύραννος και για τη σημασιακή της εξέλιξη στη συνέχεια. 
 

Σχετικά με τη λέξη «τύραννος» διαπιστώνεται σημασιολογική απόκλιση 
στο πέρασμα των χρόνων. Αρχικά, ιδιαίτερα στα χρόνια πριν από τον 
Τρωικό πόλεμο, η λέξη δεν είχε αρνητική σημασία και δήλωνε αυτόν 
που με τη βοήθεια του δήμου καταλάμβανε την εξουσία. Επειδή όμως η 
απόλυτη και ανεξέλεγκτη εξουσία διαφθείρει, τελικά ο όρος κατέληξε 
να δηλώνει αυτόν που καταπιέζει τους υπηκόους του. 

 
Ενότητα 18η 
Πρέπει το πλήθος των πολιτών να ασκεί την πολιτική εξουσία:; 
 
 
Δομή ενότητας: 
 
Α. Ο φιλόσοφος διατυπώνει με επιφύλαξη το θέμα του. 
Β. πόσο κατάλληλοι είναι οι πολλοί για να κυβερνούν  (παραδείγματα). 
Γ. πόσο κατάλληλοι είναι οι λίγοι και αξιόλογοι για να κυβερνούν  
(παραδείγματα, αναλογίες ). 
 
Στην αρχή της ενότητας αυτής έχει διστακτικό ύφος, γιατί σε ένα τόσο 
σοβαρό θέμα δεν θέλει να αφήσει  τίποτα ανεξερεύνητο και 
χρησιμοποιεί φράσεις : μάλλον, ίσως, είναι ενδεχόμενο. 
Με τη φράση : ενωμένοι μας παραπέμπει στην εκκλησία του δήμου.  
Με τη φράση είναι ανώτεροι αποδίδεται το ρήμα διαφέρουσιν.  Ίσως να 
μην επισημαίνει με αυτό αξιολογικό προσδιορισμό. 
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Ερώτηση 1η σχολικού βιβλίου 
 
Η άσκηση της εξουσίας να γίνεται από το πλήθος = 
 το κάθε επιμέρους άτομο μπορεί να μην είναι αξιόλογο (αυτό αποτελεί 
μείον), αλλά όλοι μαζί είναι καλύτεροι από τους αρίστους., γιατί έχουν 
αθροιστικά πολλαπλάσια δύναμη. 
 
Η άσκηση της εξουσίας να γίνεται από λίγους και αρίστους = 
Οι άριστοι είναι καλύτεροι από κάθε άτομο του πλήθους, αφού 
συγκεντρώνουν πολλά στοιχεία, τα οποία στο πλήθος είναι σκόρπια και 
χάνονται.  Ο φιλόσοφος δεν αμφιβάλλει για τα προσόντα τους, αλλά τα 
θετικά τους στοιχεία συνολικά ίσως να είναι λιγότερα από εκείνα των 
πολλών ως συνόλου. 
 
 
Ερώτηση 2η σχολικού βιβλίου 
 
Η άποψη πως οι πολλοί είναι σε θέση να κρίνουν καλύτερα τα έργα της 
μουσικής και των ποιητών επαληθεύεται στην πράξη. Ως γνωστόν στην 
αρχαία  Αθήνα οι 10 κριτές  των τραγικών αγώνων εκλέγονταν με κλήρο 
από  έναν  μεγάλο κατάλογο πολιτών.  Δεν ήσαν ειδικοί στο δράμα  ή με 
ιδιαίτερη μόρφωση, αλλά η κρίση τους παρουσίαζε τη γνώμη όλων των 
πολιτών.  
 
 
Ερώτηση 3η σχολικού βιβλίου 
 
Πιθανόν λίγοι άνθρωποι αλλά αξιόλογοι να συγκεντρώνουν όλες τις 
αρετές. Όμως ο καθένας από το πλήθος ίσως να έχει μια μόνο αρετή σε 
ανώτερο βαθμό. Επομένως το πλήθος στη συνέλευση θα υπερέχει 
συγκριτικά από τους αξιόλογους ανθρώπους. 
  Για να κάνει πιο εύληπτη την αξία των πολλών φέρνει παραδείγματα 
με υλικές απολαύσεις  , πνευματικές (όπως το παράδειγμα του 
ζωγράφου Παρράσιου που διάλεξε το πιο όμορφο χαρακτηριστικό κάθε 
γυναίκας για να αποδώσει την ομορφιά της Ελένης)  και από τη 
μυθολογία ( οι ερινύες και οι Εκτόγχειρες). 
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Η αρετή και η φρόνηση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του 
ανθρώπου ως πολίτη και οι αξιόλογοι άνθρωποι είναι ανώτεροι από το 
κάθε επιμέρους άτομο. 
 
 

Ενότητα 19η 

 

Eίδη δημοκρατίας 

 
Θέμα: Τα είδη της Δημοκρατίας. 
 
Θεματικοί άξονες:  

 Η ελευθερία και η ισότητα είναι τα βασικά γνωρίσματα της 
δημοκρατίας. 

 Ελευθερία σημαίνει να ζει κανείς όπως θέλει και να μπορεί να 
συμμετέχει στη διακυβέρνηση του κράτους. 

 Στη δημοκρατία φτωχοί και πλούσιοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. 

 Στη δημοκρατία ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας. 

 Σε κάποια μορφή δημοκρατίας ελλοχεύει ο κίνδυνος των 
δημαγωγών. 

 
Ανάλυση σημείων της ενότητας  

Θέματα για συζήτηση 

1. Κατάγραψε με δικά σου λόγια τις μορφές δημοκρατίας που 
απαριθμούνται εδώ. 

 
Είδη δημοκρατίας. 
Στην παρουσίαση των ειδών της δημοκρατίας ο Αριστοτέλης ξεκινά από 
το καλύτερο και καταλήγει κλιμακωτά στο χειρότερο είδος: 
 
α) Δημοκρατία στην οποία εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας, δηλ. 
φτωχοί και πλούσιοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και συμμετέχουν εξίσου 
στη διακυβέρνηση. 
 
β) Δημοκρατία στην οποία τα αξιώματα καταλαμβάνονται με βάση την 
περιουσία. 
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γ) Δημοκρατία στην οποία όλοι οι πολίτες αναλαμβάνουν αξιώματα, 
αρκεί να μην έχουν νομικό κώλυμα. Υπέρτατη αρχή ο νόμος. 
 
δ) Δημοκρατία στην οποία τα αξιώματα μπορούν να αναλάβουν όλοι οι 
πολίτες. Υπέρτατη αρχή ο νόμος. 
 
ε) Δημοκρατία στην οποία ισχύουν όλα τα παραπάνω. Υπέρτατη αρχή ο 
λαός, που κυβερνά με ψηφίσματα και την επίδραση των δημαγωγών. 
 

 Ελευθερία και ισότητα: 
Είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της δημοκρατίας (σύμφωνα με τους 
υποστηρικτές της) 
Ελευθερία.  
Διακρίνεται σε: α) ατομική ελευθερία, δηλ. να ζει ο καθένας όπως θέλει, 
και β) πολιτική ελευθερία, δηλ. τα πολιτικά αξιώματα προορίζονται για 
όλους τους πολίτες, οι οποίοι εναλλάσσονται σ’ αυτά και στην εξουσία, 
δηλ. άρχονται και άρχουν. 
 

2. Γράψε ένα σύντομο δοκίμιο για την ισότητα και την ελευθερία ως 
χαρακτηριστικά της αθηναϊκής (και όχι μόνο) δημοκρατίας.  

Ισότητα 

Φτωχοί και πλούσιοι έχουν τα ίδια δικαιώματα, δεν κυριαρχούν ο ένας 
στον άλλο και συμμετέχουν εξίσου στη διακυβέρνηση του κράτους. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο προκύπτει η αρχή της πλειοψηφίας, δηλ., αφού όλοι 
είναι ίσοι, επικρατεί η άποψη των περισσοτέρων από τους ίσους. 
 
Περιουσία: 
Στο 2ο είδος δημοκρατίας χρειάζεται κάποιος να έχει περιουσία, μικρή 
έστω για να μπορεί να συμμετέχει στην διακυβέρνηση. Αν τη χάσει, 
χάνει και τα δικαιώματά του. 
 
 
 

3. Σχολιάστε τη φράση: «Στις δημοκρατικές πόλεις που 
κυβερνιούνται κατά τον νόμο, δεν κάνει ποτέ την εμφάνισή του 
δημαγωγός». 

Νόμοι-ψηφίσματα: 
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Ο νόμος είναι ο πάντων βασιλεύς και τύραννος (βασιλιάς) (Πίνδαρος) 
των ανθρώπων και η δημοκρατία είναι πιο δυνατή εκεί που οι 
άνθρωποι φοβούνται το νόμο. 
 
Αντίθετα τα ψηφίσματα γίνονται μετά από προτάσεις, έχουν 
μεγαλύτερη ισχύ από το νόμο και, πολλές φορές, αντίθετα προς το 
νόμο.  
 
Ο μόνος οδηγός στις δημοκρατικές πόλεις είναι ο νόμος, ο οποίος είναι 
υπεράνω όλων, δεν αλλάζει με τις περιστάσεις, ούτε με τις αποφάσεις 
της πλειοψηφίας, η οποία μπορεί να παρασυρθεί από τους 
δημαγωγούς. 
 
 
Ενότητα 20η 
 
Δομή ενότητας: 
1. το κράτος πρέπει να φροντίζει για την παιδεία 
 α. οι νόμοι να ρυθμίζουν τα θέματα της παιδείας 
 β. όλοι οι νέοι ανεξαιρέτως να έχουν την ίδια παιδεία. 
 
2. υπάρχει διάσταση απόψεων για τους στόχους της εκπαίδευσης. 
 
3. πιθανοί στόχοι της εκπαίδευσης: 
- η κατάκτηση της αρετής,  
- η καλλιέργεια του νου 
- ο καλύτερος τρόπος ζωής. 
 
4. διάσταση απόψεων για το τι είναι αρετή. 
 
4. οι νέοι από τα χρήσιμα να διδάσκονται τα αναγκαία  και από αυτά 

όσα ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και όχι τα ευτελή. 
 
Είχε προηγηθεί η διαπραγμάτευση του γάμου και της τεκνοποιίας  
 
 
Ερώτηση 1η σχολικού βιβλίου 
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Ως γνωστόν τα Πολιτικά του Αριστοτέλη περιέχουν την πολιτική θεωρία 
του. Κάποιος βέβαια μπορεί να ρωτήσει σε ένα τέτοιο κείμενο ποια 
θέση έχουν τα ζητήματα τα σχετικά με την παιδεία και την εκπαίδευση. 
Η απάντηση είναι πως η παιδεία αποτελεί πολιτικό θέμα  
Συγκεκριμένα: 
- αν κάποιος αδιαφορήσει για την παιδεία, βλάπτει και το πολίτευμα. 

Επομένως έχει πολύ μεγάλη αξία . 
- Το κράτος θα ρυθμίζει τα θέματα παιδείας των πολιτών, αφού αυτοί 

είναι μέλη της πολιτείας.. 
- Μέλημα των πολιτικών και των νομοθετών είναι να ενδιαφέρονται 

για τα ζητήματα της παιδείας. 
- Επομένως αποτελεί θέμα πολιτικό και δίκαια εξετάζεται εδώ από τον 

φιλόσοφο. 
 
Ερώτηση 2η σχολικού βιβλίου 
 
Στο πρώτο ερμηνευτικό σχόλιο αναφέρει ο φιλόσοφος τις παρακάτω 
απόψεις του για το θέμα της παιδείας. 
- οι νόμοι του κράτους θα κανονίζουν τα θέματα της παιδείας. 
- Ανάλογα με το ισχύον πολίτευμα καθορίζεται η μόρφωση των νέων. 
- Οι Λακεδαιμόνιοι έχουν το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. 
- Η παιδεία να είναι κοινή και ενιαία για όλους. 
- Η παιδεία  προετοιμάζει τους νέους για να εξασκήσουν την αρετή ή 

κάποια τέχνη. 
- Το κράτος θα ρυθμίζει τα θέματα παιδείας των πολιτών, αφού αυτοί 

είναι μέλη της πολιτείας.. 
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