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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
A.  
Έγινε λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπιστούν νόµοι για την παιδεία και 
ότι πρέπει να την κάνουµε ίδια για όλου̋·τώρα, ποιο̋ θα πρέπει να είναι ο 
χαρακτήρα̋ τη̋ και µε ποιον τρόπο πρέπει αυτή να ασκείται –αυτά δεν 
πρέπει να διαφύγουν την προσοχή µα̋. Γιατί σήµερα υπάρχουν 
διαφορετικέ̋ αντιλήψει̋ ω̋ προ̋ το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. ∆ηλαδή δεν 
έχουν όλοι την ίδια γνώµη ω̋ προ̋ αυτά που πρέπει να µαθαίνουν οι νέοι 
είτε µε στόχο την αρετή είτε µε στόχο τον καλύτερο τρόπο ζωή̋·ούτε είναι 
φανερό αν πρέπει η παιδεία να έχει στόχο τη̋ την άσκηση και καλλιέργεια 
του νου ή τη διαµόρφωση ηθικού χαρακτήρα. Αν ξεκινήσουµε από την 
εκπαίδευση που παρέχεται σήµερα, η έρευνά µα̋ θα βρεθεί αντιµέτωπη µε 
µεγάλη σύγχυση, και δεν είναι καθόλου φανερό αν η παιδεία πρέπει να 
προσφέρει αυτά που είναι χρήσιµα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην 
αρετή ή αυτά που απλώ̋ προάγουν τη γνώση (όλε̋ αυτέ̋ οι απόψει̋ έχουν 
βρει κάποιου̋ υποστηρικτέ̋). Επιπλέον, για τι̋ σπουδέ̋ που οδηγούν στην 
αρετή δεν υπάρχει καµιά απολύτω̋ συµφωνία (εξάλλου δεν έχουν όλοι την 
ίδια ιδέα για την αρετή που τιµούν·εποµένω̋, είναι φυσικό να υποστηρίζουν 
διαφορετικέ̋ γνώµε̋ και ω̋ προ̋ την άσκησή τη̋). 
 
Β1. 
Αµέσω̋ µετά την καταληκτική διατύπωση από τον Αριστοτέλη των δύο 
θέσεων, ότι τα θέµατα τη̋ παιδεία̋ πρέπει να ρυθµίζονται νοµοθετικά και 
ότι η παρεχόµενη παιδεία πρέπει να είναι κοινή, άρα δηµόσια και όχι 
ιδιωτική, ο φιλόσοφο̋ προχωρεί σε δύο βασικού̋ προβληµατισµού̋: α) 
Ποιό̋ πρέπει να είναι ο χαρακτήρα̋ τη̋ παιδεία̋ β) Με ποιόν τρόπο πρέπει 
να παρέχεται η παιδεία. Τα θέµατα αυτά συνδέονται µε το περιεχόµενο τη̋ 
παρεχόµενη̋ γνώση̋ (τί δεί µανθάνειν τού̋ νέου̋) και του̋ στόχου̋ τη̋ 
εκπαίδευση̋, τα οποία στην εποχή του Αριστοτέλη αποτελούν αντικείµενο 
συζητήσεων και αντιγνωµιών. Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι το περιεχόµενο 
τη̋ παιδεία̋ βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε του̋ στόχου̋ τη̋ και 
καθορίζεται από αυτού̋. Συγκεκριµένα, ο Αριστοτέλη̋ διαπιστώνει 
ασυµφωνία σχετικά µε το τι πρέπει να διδάσκονται οι νέοι προκειµένου να 
αποκτήσουν την αρετή και την τέλεια ζωή. Σηµειώνουµε ότι αρετή και 
«ευδαιµονία» είναι έννοιε̋ που δεν ταυτίζονται, αλλά συνδέονται πάρα 
πολύ στενά µεταξύ του̋, καθώ̋ η αρετή αποτελεί πρὁπόθεση τη̋ 
ευδαιµονία̋. Έπειτα, είναι και το θέµα του προσανατολισµού των 
επιδιώξεων: η εκπαίδευση των νέων θα κατατείνει στην ανάπτυξη τη̋ 
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νόησή̋ του̋ (διάνοια) ή στην καλλιέργεια του ήθου̋ του̋ (ἦθο̋). Ω̋ προ̋ 
την παιδεία που παρέχεται στι̋ µέρε̋ του Αριστοτέλη (ἡ ἐµποδών παιδεία) 
επικρατεί µεγάλη σύγχυση σχετικά µε το περιεχόµενο των γνώσεων και 
κυρίω̋ µε του̋ στόχου̋ που οφείλει να έχει η εκπαίδευση. Έτσι, α) άλλοι 
υποστηρίζουν ότι η παιδεία έχει χρέο̋ να κάνει του̋ νέου̋ ικανού̋ να 
εξασφαλίζουν τα χρήσιµα στη ζωή του̋, β) άλλοι να του̋ ασκεί στην αρετή 
και γ) άλλοι να του̋ παρέχει στοιχεία που απλώ̋ προάγουν τη γνώση (τα 
περιττά). Σε ένα άλλο σηµείο των Πολιτικών ο Αριστοτέλη̋ αναφέρει ότι τα 
αντικείµενα τη̋ παιδεία̋ τη̋ εποχή̋ του ήταν: α) η ανάγνωση και γραφή, 
αντικείµενο χρήσιµο για τη ζωή, β) γυµναστική, που συντελεί στην 
καλλιέργεια τη̋ ανδρεία̋, γ) µουσική, η οποία και χρήσιµη είναι για τη ζωή 
και ασκεί ηθική επίδραση, και δ) σχέδιο και ζωγραφική (όχι πάντα)- και 
αυτό το αντικείµενο χαρακτηρίζεται χρήσιµο για τη ζωή. ∆εν αναφέρεται η 
αριθµητική, επειδή ίσω̋ αυτή στην Αθήνα διδασκόταν στο σπίτι και όχι στο 
σχολείο. Αλλά ακόµη και για την αρετή ω̋ αντικείµενο τη̋ παιδεία̋ δεν 
υπάρχει οµοφωνία στι̋ µέρε̋ του. ∆ηλαδή δεν είναι αποσαφηνισµένο τι 
πρέπει να διδάσκονται οι νέοι, για να οδηγηθούν στην αρετή, και αυτό 
οφείλεται στο ότι όλοι τιµούν την αρετή, όµω̋ ο καθένα̋ έχει διαφορετική 
άποψη για αυτήν. Έτσι, διαφορετικέ̋ είναι και οι γνώµε̋ για την άσκησή 
τη̋. Οι Σπαρτιάτε̋, για παράδειγµα, λέγοντα̋ αρετή, εννοούσαν την 
ανδρεία και γενικότερα τι̋ πολεµικέ̋ επιδόσει̋, δηλαδή είχαν µια 
περιορισµένη και αποσπασµατική αντίληψη γι΄ αυτήν. Παρόµοιο 
προβληµατισµό είχε διατυπώσει και ο Πλάτωνα̋ στον Λάχη, όπου αναφέρει 
ότι: πρέπει να ξέρουµε τι είναι αρετή, γιατί αλλιώ̋ δε θα ξέρουµε και πω̋ θα 
υποδείξουµε σε κάποιον τον τρόπο µε τον οποίο θα την κατακτήσει πιο 
εύκολα. 
 
Β2. 
Μετά την παρουσίαση των διαφορετικών αντιλήψεων και προβληµατισµών 
τη̋ εποχή̋ του ο Αριστοτέλη̋ προχωρά στην έκθεση τη̋ προσωπική̋ του 
άποψη̋ σχετικά µε το περιεχόµενο τη̋ παιδεία̋. Ο φιλόσοφο̋ θέτει 
περιορισµού̋ στη διδασκαλία των πραγµάτων που είναι χρήσιµα για τη 
ζωή. Κατά τη γνώµη του, πρέπει να διδάσκονται όσα υπηρετούν κάποια 
πρακτική χρησιµότητα, όµω̋ όχι όλα, αλλά από αυτά µόνο όσα είναι 
πρώτη̋ πρακτική̋ ανάγκη̋. Ωστόσο, θέτει έναν ακόµη βασικό περιορισµό 
στην επιλογή του εκπαιδευτικού προγράµµατο̋: τα επιλεγόµενα αντικείµενα 
µάθηση̋ πρέπει να συµφωνούν µε την κοινωνική υπόσταση του ατόµου. 
Σύµφωνα µε τι̋ αντιλήψει̋ τη̋ εποχή̋ εκείνη̋, µε τι̋ οποίε̋ συµφωνεί και ο 
Αριστοτέλη̋, οι άνθρωποι διακρίνονται σ’ αυτού̋ που διαβιούν α) σε 
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καθεστώ̋ ελευθερία̋ και β) σε καθεστώ̋ δουλεία̋. Συνεπώ̋, σύµφωνα µε 
την ίδια αντίληψη, και οι ασχολίε̋ διαιρούνται σ’ αυτέ̋ που ταιριάζουν σε 
ελεύθερου̋ και σ’ αυτέ̋ που ταιριάζουν σε ανελεύθερου̋ ανθρώπου̋. 
Προτείνει λοιπόν ο Αριστοτέλη̋ από τα χρήσιµα και αναγκαία να 
διδάσκονται όσα ταιριάζουν σε ελεύθερου̋ ανθρώπου̋ και όχι αυτά που 
έρχονται σε αντίθεση µε την κοινωνική του̋ υπόσταση, ούτε τα ευτελή, που 
κάνουν τον άνθρωπο αγροίκο (βάναυσον) και τον εµποδίζουν στην 
προσπάθεια κατάκτηση̋ τη̋ αρετή̋. Ο φιλόσοφο̋ χαρακτηρίζει βάναυσε̋ 
εργασίε̋, µαθήσει̋ ή τέχνε̋ όσε̋ βλάπτουν τη σωµατική ευεξία του νέου ή 
αποτρέπουν τη διανοητική του ανάπτυξη από την άσκηση και την 
κατάκτηση τη̋ αρετή̋. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η λέξη «βάναυσο̋» 
χαρακτήριζε τι̋ κατασκευαστικέ̋ τέχνε̋ και τι̋ χειρωνακτικέ̋ εργασίε̋ και 
είναι φορτισµένη µε τι̋ αρνητικέ̋ υποδηλώσει̋ τη̋ καταισχύνη̋ και τη̋ 
περιφρόνηση̋. Οι βάναυσε̋ τέχνε̋ θεωρούνται ταυτόχρονα και «ανελεύ-
θερε̋», επειδή ασκούνταν από δούλου̋, άρα κρίνονταν  ασυµβίβαστε̋ µε 
την κοινωνική υπόσταση και το ήθο̋ ενό̋ ελεύθερου ανθρώπου.   
 
Β3. 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονό̋ ότι στα Πολιτικά του Αριστοτέλη, ένα έργο 
µε περιεχόµενο πολιτική̋ θεωρία̋, διερευνώνται θέµατα παιδεία̋. Εγείρεται 
λοιπόν το ερώτηµα: πώ̋ εξηγείται η αναφορά στην εκπαίδευση (στόχοι τη̋ 
εκπαίδευση̋, περιεχόµενο σπουδών, δηµόσιο̋ ή ιδιωτικό̋ χαρακτήρα̋ τη̋ 
εκπαίδευση̋ κ.ά.) µέσα σε ένα τέτοιο έργο.  
 
Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη η παιδεία είναι πολιτικό θέµα και σ’ αυτό 
συνηγορούν οι ακόλουθοι λόγοι: 
 

• Η παιδεία έχει µεγάλη σηµασία για το πολίτευµα, επειδή, αν παραµεληθεί 
αυτή, βλάπτεται το πολίτευµα. 

• Όπω̋ ακριβώ̋ συµβαίνει µε την τέχνη, έτσι και η αρετή απαιτεί κάποια 
προπαιδεία και κάποια άσκηση. 

• Το κράτο̋ είναι αυτό που πρέπει να ρυθµίζει τα θέµατα τη̋ παιδεία̋ και 
δεν επιτρέπεται να αφήνεται στην ατοµική πρωτοβουλία, όπω̋ συνέβαινε 
στην εποχή του Αριστοτέλη. 

• Όλοι οι πολίτε̋ ανήκουν στο κράτο̋, είναι µόριά του, εποµένω̋ και η 
παιδεία του καθενό̋ είναι υπόθεση του κράτου̋. 

• ∆εν είναι τυχαίο̋ ο έπαινο̋ των Λακεδαιµονίων, οι οποίοι δείχνουν 
µεγάλο ενδιαφέρον για την αγωγή των παιδιών και δίνουν στην παιδεία 
του̋ χαρακτήρα δηµόσιο. 
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• Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι πολιτικοί και οι νοµοθέτε̋ είναι 
υποχρεωµένοι να ενδιαφέρονται για τα θέµατα τη̋ παιδεία̋. 

 
Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι η παιδεία είναι ένα θέµα κατεξοχήν πολιτικό, 
όχι µόνο µε το νόηµα ότι πρέπει να κινεί το ενδιαφέρον του πολιτικού και 
του νοµοθέτη, αλλά –κυρίω̋- µε το νόηµα  ότι είναι ένα θέµα µε τεράστια 
σηµασία για τη συνολική ζωή του κράτου̋, αλλά και του κάθε πολίτη 
ξεχωριστά, αφού καθορίζει το παρόν του και προδιαγράφει το µέλλον του. 
Εποµένω̋, το θέµα τη̋ παιδεία̋ δεν µπορεί µε κανέναν τρόπο να λείπει από 
κάθε έργο γενικότερη̋ πολιτική̋ θεωρία̋. Αξιοπρόσεκτη είναι και η 
παρατήρηση του Αριστοτέλη ότι η φροντίδα για την παιδεία είναι και προ̋ 
το συµφέρον του συγκεκριµένου πολιτεύµατο̋ τη̋ πόλη̋ (=του κράτου̋), 
δεδοµένου ότι οι νέοι πρέπει να παίρνουν µόρφωση ταιριαστή µε το 
πολίτευµα τη̋ πόλη̋ του̋. 
 
Επιπλέον, καθώ̋ ο φιλόσοφο̋ παρατηρεί τη γενικότερη σύγχυση που 
επικρατεί στην εποχή του ω̋ προ̋ την παιδεία, του̋ στόχου̋ και το 
περιεχόµενό τη̋, κατανοεί την ανάγκη να ρυθµιστεί νοµοθετικά  το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο στο σύνολό του και να εξασφαλιστεί η κοινωνική 
συναίνεση στη στοχοθεσία τη̋ παιδεία̋. 
 
Επίση̋, όπω̋ έχει ήδη διαπιστώσει στην ενότητα 14 ο Αριστοτέλη̋, η φύση 
προικίζει µεν τον άνθρωπο µε όπλα, όπω̋ για παράδειγµα η λογική, η 
συνείδηση και κυρίω̋ ο λόγο̋, µε τα οποία πρέπει να υπηρετείται η 
φρόνηση και η αρετή, αλλά η φυσική προδιάθεση του ανθρώπου για το 
αγαθό δεν προεξοφλεί ότι θα καταλήξει οπωσδήποτε σ’ αυτό. Είναι πολύ 
πιθανό να κατρακυλήσει ο άνθρωπο̋ στο κακό, αφού δεν αποκλείεται να 
χρησιµοποιήσει τα όπλα του για εντελώ̋ αντίθετο σκοπό από εκείνον, για 
τον οποίο αυτά προορίζονταν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα έχει 
αποκοπεί από το νόµο και τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν στο κείµενο 
νοείται ω̋ αρετή, ω̋ η ιδιότητα ενό̋ ανθρώπου να πράττει σύµφωνα µε του̋ 
γραπτού̋ ή άγραφου̋ νόµου̋ και υπάρχει ανάµεσα σε ανθρώπου̋ που οι 
µεταξύ του̋ σχέσει̋ ρυθµίζονται µε το νόµο. Είναι η ιδιότητα µε την οποία 
το άτοµο ζει σε απόλυτη συµφωνία προ̋ την κοινωνική ηθική τη̋ πόλη̋ του. 
 
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν πω̋ ο Αριστοτέλη̋ µε µια σειρά στοχασµών 
συσχετίζει την ηθική εµµέσω̋ µε την πολιτική. Είναι εποµένω̋ εύλογο να 
εξαίρεται ο ρόλο̋ τη̋ παιδεία̋ ω̋ µηχανισµό̋ εξανθρωπισµού των πολιτών 
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και ω̋ δικλείδα ασφαλεία̋ για τη συντήρηση και την εύρυθµη λειτουργία̋ 
τη̋ πόλη̋. 
 
Β4.  
Η απάντηση βρίσκεται στι̋ σελίδε̋ 145-147 του σχολικού βιβλίου και 
συγκεκριµένα από το σηµείο στη σελ.145 «Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλη̋ 
έµεινε … Περί ζώων γενέσεω̋, τα Ηθικά Νικοµάχεια». 
 
Β5. 

• λανθάνειν: λάθο̋, λήθη 
• µανθάνειν: µάθηµα, µαθητικό̋ 
• εἴληφε: λήµµα, κατάληψη 
• διαφέρονται: διαφορά, ενδιαφέρον 
• νοµίζειν: νόµισµα, νοµισµατοκοπείο 

 
Γ1.  
Και ο Αντισθένη̋ είπε: «Πώ̋, λοιπόν, Σωκράτη, ενώ έχει̋ τέτοιε̋ αντιλήψει̋, 
δεν σωφρονίζει̋ και συ την Ξανθίππη, αλλά είσαι παντρεµένο̋ µε την πιο 
δύστροπη γυναίκα από αυτέ̋ του παρόντο̋, νοµίζω όµω̋ και του 
παρελθόντο̋ και του µέλλοντο̋»; 
 
«Γιατί παρατηρώ», είπε, « ότι και αυτοί που επιθυµούν να γίνουν ικανοί 
ιππεί̋ δεν αποκτούν τα πιο υπάκουα αλλά και τα πιο ατίθασα άλογα. Γιατί 
πιστεύουν ότι, εάν µπορούν να χαλιναγωγούν τέτοιου είδου̋ άλογα, εύκολα 
βέβαια θα ιππεύουν τα υπόλοιπα (άλογα). Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ την έχω 
παντρευτεί, επειδή θέλω να συναναστρέφοµαι και να σχετίζοµαι µε 
ανθρώπου̋, γιατί γνωρίζω καλά ότι, εάν θα υποµείνω αυτήν, εύκολα βέβαια 
θα συνυπάρξω µε όλου̋ ανεξαιρέτω̋ του̋ υπόλοιπου̋ ανθρώπου̋.» 
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Γ2.α. 
• ἔφη: φάθι  
• γιγνώσκων: ἐγνώκατε  
• ὁρῶ: ἑώρα̋  
• νοµίζουσι: νοµιοῡσι(ν) 
• κατέχειν: κατάσχῃ 

 
Γ2.β. 

• σὺ: ὑµῖν 
• γυναικὶ: γύναι 
• θυµοειδεῖ̋: θυµοειδέ̋ 
• ἵππου̋: ἵππῳ 
• ἅπασιν: ἁπάση̋ 

 
Γ3.α 

• γυναικί: αντικείµενο στο ρήµα χρῇ 
• τῶν οὐσῶν: επιθετική ουσιαστικοποιηµένη µετοχή ω̋ γενική 

διαιρετική στο "χαλεπωτάτῃ" 
• κτωµένου̋: κατηγορηµατική µετοχή από το ρήµα ὁρῶ 
• χρῆσθαι: τελικό απαρέµφατο αντικείµενο στη µετοχή βουλόµενο̋ 
• εὖ: επιρρηµατικό̋ προσδιορισµό̋ του τρόπου στη µετοχή εἰδώ̋ 
• ἅπασιν: κατηγορηµατικό̋ προσδιορισµό̋ στο «ἀνθρώποι̋» 

 
Γ3.β 
ἤν δύνωνται → χρήσεσθαι: πλαγιωµένο̋ υποθετικό̋ λόγο̋ του 
προσδοκωµένου 
 
εἰ ὑποίσω → συνέσοµαι: υποθετικό̋ λόγο̋ (εξαρτηµένο̋) του πραγµατικού 
στο µέλλον. 
 
 


