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κόν, χριστολογικόν νόημα της αγωγής το δηλούμενον μέ τήν εύαγγελικήν όήσιν : «Μηδέ 
κληθητε καθηγηταί' είς yàp ημών έστιν δ καθηγητής, ό Χριστός». 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

GEORGETTE PAPACOSTOULA. Les conceptions d'Aristote sur la Fa
mille et V Éducation morale. Thèse présentée a la Faculté des Lettres de 
l'Université de Genève pour obtenir le grade de docteur en Philosophie. Athènes 
1957, p. 191. 

Al περί της παιδείας γνώμαι του 'Αριστοτέλους έχουν απασχολήσει πολλούς έκ 
των συστηματικών μελετητών της φιλοσοφίας του. Ή κυρία πηγή, από τήν οποίαν δυ
νάμεθα να πληροφορηθώμεν περί αυτών, εΐναι κυρίως τα δύο τελευταία βιβλία τών 
«Πολιτικών» και τμήματα τίνα έκ τών «Νικομαχείων Ηθικών». Ή κρατούσα έντύπω· 
σις είς τους κύκλους τών φιλολόγων είναι δτι ό Σταγιρίτης δέν μας έ*δωκεν §ν πλήρες 
παιδαγωγικόν σύστημα, δπως ό Πλάτων. Δέν άνευρίσκομεν είς τα συγγράμματα του 
συζητήσεις περί της αξίας τών διαφόρων μαθημάτων, δπως τούτο γίνεται είς τήν «Πολι-
τείαν» καΐ είς τους «Νόμους» του Πλάτωνος. 'Αρκείται ό 'Αριστοτέλης να προσδιορίση 
απλώς ώς μαθήματα απαραίτητα δια τήν άγωγήν, τα γράμματα, τήν μουσικήν, τήν 
γυμναστικήν καΐ τήν γραφικήν, χωρίς να είσέλθη είς διδακτικής φύσεως λεπτομέρειας. 
Ή Ελλειψις αοτη §χει γίνει ζωηρώς αίσθητή καΐ έ*χει παρασύρει πολλούς έκ τών ερευ
νητών είς κρίσεις υποτιμητικός ώς προς τάς αριστοτελικός παιδαγωγικός διδασκαλίας. 
Έάν δμως έμβαθύνωμεν είς τους σκοπούς, οϊ τίνες επιδιώκονται δια τών μνημονευθέν
των δύο αριστοτελικών συγγραμμάτων, είς τα όποια εκτίθενται αί περί παιδείας γνώ-
μαί του, θα πεισθώμεν δτι αϊ δυσμενείς κρίσεις ελέγχονται αστήρικτοι. Είς τα δύο τε
λευταία βιβλία τών «Πολιτικών» ό λόγος είναι περί της «άρίσιης πολιτείας». 'Ακριβώς 
δέ ένεκα τούτου ό πατήρ τών νεωτέρων αριστοτελικών ερευνών W. Jaeger επιμόνως 
i-χει υποστηρίξει τήν άντίληψιν δτι ταύτα πρέπει να καταταχθούν είς το άρχαιότερον 
στάδιον της πν3υματικής εξελίξεως του Σταγιρίτου, κατά τό όποιον διετέλει είσέτι ύπό 
τήν έπίδρασιν τών διδασκαλιών του Πλάτωνος. ΆφΙνοντες κατά μέρος τό ύπό του 
W. Jaeger τιθέμενον πρόβλημα της χρονολογήσεως της συγγραφής τών έν λόγω δύο 
βιβλίων, άρκούμεθα να παρατηρήσωμεν δτι ό 'Αριστοτέλης είς ταύτα εξετάζει τό 
πρόβλημα της παιδείας έξ έπόψεως καθαρώς πολιτικής, θέλει να καθορίση τα νομο
θετικά εκείνα μέτρα, τα όποια πρέπει να Ιχη ύπ* δψει του πας νομοθέτης προκειμένου 
να προβή είς τήν κατά τον άριστον τρόπον συγκρότησιν της πολιτείας. "Επίσης καΐ είς 
τα χωρία τών <Ήθικών Νικομαχείων», δπου γίνε-αι λόγος περί παιδείας, τό θέμα συ
ζητείται άπό εύρυτέρας ηθικής σκοπιάς. Ύπό μίαν τοιαύτην προοπτικήν ή έπισκόπησις 
τών προβλημάτων της παιδείας πρέπει να λάβη γενικώτατον χαρακτήρα, θα περιορισθή 
να καθορίση τάς γενικωτάτας διατάξεις, αΐτινες αφορούν είς τόν έξ ηθικής καί πολιτικής 
απόψεως καθορισμόν τών μέσων της παιδεύσεως. Ό 'Αριστοτέλης ουδέποτε χάνει άπό τους 
οφθαλμούς του τήν πραγματικότητα. Γνωρίζει καλώς δτι τα πράγματα είς τήν συγκε-
κριμένην των μορφήν εμφανίζουν άπέραντον ποικιλίαν. Μία θεώρησις, ήτις θά ήθελε νά 
-παρακολούθηση αυτήν τήν ποικιλίαν, θά Εχανε τήν θεώρησιν του συνόλου. Διά τούτο 
ιτεριωρίσθη ομιλών περί παιδείας καί είς τα «Πολιτικά» καί είς τα «'Ηθικά Νικομά-
χεια» νά χαράξη μόνον τάς μεγάλας κατευθυντηρίους γραμμάς. Ήρκέσθη νά καθορίση 
τα μέσα της αγωγής, δπως ήμεις λέγομεν σήμερον, καί τήν άξίαν των. Δέν είσήλθεν 
είς λεπτομερειακά διδακτικά ζητήματα. Ηθέλησε νά καθορίση είς τα «Πολιτικά» τήν 
εύθύνην του νομοθέτου ώς προς τήν πραγμάτωσιν της αγωγής τών ελευθέρων, άνευ της 
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•οποίας δέν είναι δυνατόν να ύπαρξη και να συντηρηθπ ή πολιτική κοινότης. Έκ της 
έπόψεως ταύτης έξήτασε τα παιδαγωγικά προβλήματα της εποχής του καΐ είς το ση· 
,μείον τούτο äyκείται ή αξία των ερευνών του. Είναι εις τήν συνείδησίν του λίαν 
αίσθητή ή επελθούσα κατά τους χρόνους του μεταλλαγή των δρων της ζωής. ΚαΙ δια 
τούτο προβαίνει είς νέαν θεώρησιν του δλου προβλήματος. Ώθεΐ είς το προσκήνιον της 
έρεύνης του τήν σημασίαν τής αρετής της φιλίας έναντι της πλατωνικής αρετής τής 
δικαιοσύνης. Εισάγει τήν εννοιαν τής «σχολής» ως τρόπου εξυψωμένης ζωής, απαραι
τήτου δια τήν »θεωρίαν», καί έν γένει παρουσιάζει εντελώς νέαν θεώρησιν τών προβλη 
μάτων, ήτις είναι καί λίαν διαφέρουσα άπό τής έπόψεως τής συγκρίσεως της καΐ 
προς τάς παιδαγωγικός τάσεις τής εποχής μας. 

Μέ εύχαρίστησιν βλέπει δ μελετών τήν έργασίαν, τήν οποίαν μας παρουσιάζει ή 
Γ. Παπακωστούλα, δτι ή μεγάλη σπουδαιότης καί ή πρωτοτυπία τών αριστοτελικών 
παιδαγωγικών αντιλήψεων ε*τυχε παρ1 αυτής τής δεούσης προσοχής καί εκτιμήσεως. Ή 
διατριβή της έρχεται να συμπλήρωση iv αίσθητόν κενόν. Ή αριστοτελική έρευνα δέν 
εΐχεν εξετάσει τάς παιδαγωγικός αντιλήψεις του 'Αριστοτέλους έν άντιβολή προς 
τήν κρατούσαν κατά τήν έποχήν του παιδαγωγικήν κατάστασιν καί έν συγκρίσει προς 
τάς τάσεις τής συγχρόνου μας παιδαγωγικής έρεύνης. Ή πραγματεία τής Γ. Παπα
κωστούλα προσφέρει έπί του θέματος τούτου σημαντικωτάτην συμβολήν. "Οχι μόνον 
τοποθετεί δπως πρέπει είς τα πλαίσια τής παιδαγωγικής κινήσεως του τετάρτου π. Χ. 
αίώνος τήν άριστοτελικήν παιδανωγικήν, άλλα καί επαναφέρει είς τήν επικαιρότητα 
ώρισμένας διδασκαλίας του Σταγιρίτου καί καθιστά αύτάς λίαν γονίμους δια τήν σύγ· 
χρονον παιδαγωγικήν κίνησιν. 

Ή δλη διατριβή συναπαρτίζεται έκ τριών μερών. Είς τό πρώτον εξετάζονται αϊ 
περί τής οίκογενείας αντιλήψεις του 'Αριστοτέλους, είς δέ το δεύτερον αί συστηματικαί 
υποδείξεις, ας παρέχει έν σχέσει μέ τήν ήθικήν μόρφωσιν καί μέ τα πραγματοποιούντα 
αυτήν μέσα. Είς τό πρώτον κεφάλαιον τοΟ δευτέρου μέρους εκτίθεται κατ* αρχάς ποίον 
ήτο τό παιδευτικόν κλίμα είς τάς 'Αθήνας κατά τον πέμπτον καί τον τέταρτον π. Χ. 
αΙώνα. Γίνεται λόγος περί τής παιδαγωγικής δραστηριότητος τών Σοφιστών καί του 
Σωκράτους κατά τό δεύτερον ήμισυ του πέμπτου αίώνος καί του 'Ισοκράτους κατά τον 
τέταρτον. Καταδεικνύεται δέ δτι ή μετά τον Πελοποννησιακόν πόλεμον επελθούσα με
ταβολή τών δρων τής δημοσίας καί Ιδιωτικής ζωής κατέστησεν αίσθητήν τήν ϋπαρξιν 
εκπαιδευτικής κρίσεως, ήτις επέβαλλε πλέον τήν άναιτροσαρμογήν τής παιδείας προς 
τήν νέαν πολιτικήν καί κοινωνικήν κατάστασιν. Πρό ενός τόσον σοβαρού προβλήματος 
δέν έμειναν αδιάφοροι ούτε ό Πλάτων οοτε δ 'Αριστοτέλης. 

Είς τό δεύτερον κεφάλαιον εξετάζονται ή πόλις, ή οίκογένεια καί τό σχολείον 
ώς παράγοντες τής αγωγής κατά τήν αρχαιότητα. Μετά διεξοδικότητος διερευνάται καί 
ή κατά τον 'Αριστοτέλη αξία τών μαθημάτων τής μουσικής, τής γυμναστικής καί τής 
«γραφικής», δηλ. του σχεδίου, δπως λέγομεν σήμερον. "Η Γ. Παπακωστούλα σημειώνει 
δτι επρόκειτο περί μαθήματος, τό όποιον εΐχεν αρχίσει να είσάγεται είς τα σχολεία 
άπό τών πρώτων δεκαετηρίδων του τετάρτου αίώνος. Υπογραμμίζει προσέτι καί τήν ύπό 
του "Αριστοτέλους είς τό μάθημα τούτο άποδιδομένην ήθοπλαστικήν σπουδαιότητα. 
Κατά τόν Σταγιρίτην «σημεία μάλλον τα γινόμενα σχήματα καί χρώματα τών ηθών» 
1340 a 31. Δια τοΟτο είς τους νέους πρέπει, κατά τον 'Αριστοτέλη, να προσφέρωνται 
είκόνες έχουσαι ίδεαλιστικόν χαρακτήρα, δπως τα ζωγραφήματα του Πολυγνώτου, καί 
ουχί αί ρεαλιστικά! ζωγραφίαι του Παύσωνος : «δει μή τα του Παύσωνος θεωρεΐν τους 
νέους αλλά τα Πολυγνώτου» αύτ. 

Είς τό πρώτον κεφάλαιον τοΟ δευτέρου μέρους εκτίθενται αί γνώμαι του 'Αρι
στοτέλους αί σχετικαί μέ τό ζήτημα τών φυσικών προδιαθέσεων ώς προς τήν έπί-
δρασιν, ην ασκούν έπί τής αγωγής. Εκτίθενται αί σχετικαί γνώμαι τών Σοφιστών1 

του 'Ισοκράτους, του Πλάτωνος καί του 'Αριστοτέλους. 'Εξαίρεται ή μεταξύ τών εννοιών 
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της φύσεως καί του νόμου άντίθεσις, ήτις αποτελεί καΐ το έπίμαχον θέμα μεταξύ Πλά
τωνος καΐ 'Αριστοτέλους άφ' ένας καί των Σοφιστών άφ' έτερου. Ή θέσις, ήν υποστη
ρίζει ό 'Ισοκράτης, ε ίναι ή ύπερέξαρσις της αξίας της «δόξης» Εναντι της «επιστήμης»,, 
έν αντιθέσει προς τον Πλάτωνα, καί ή έκτίμησις της άξιας της «φύσεως» ώς παράγον
τος της αγωγής, έν αντιθέσει προς τους Σοφιστάς, οίτινες εξυμνούν τήν άξίαν της 
διδαχής. 

Των τριών τελευταίων κεφαλαίων το θέμα είναι ή σημασία, ήν κατά τον Σταγιρί-
την έ"χουν δια τήν άγωγήν ή άσκησις, ή ηδονή καί ή κατ' έλευθερίαν εκλογή του πρακτέου,-
ή «προαίρεσις», δπως τήν ονομάζει ό Αριστοτέλης. Έξ ηθικής έπόψεως ώς τήν πλέον 
έξυψωμένην ενεργητικότητα τής άνθρωπίνης προσωπικότητος έκτιμφ ό 'Αριστοτέλης τήν 
θεωρίαν. Αύτη ίσταται υπεράνω καί τής φρονήσεως καί τής ηθικής αρετής. Et ναι ένερ-
γητικότης πραγματουμένη δια τής καθαρός σκέψεως, δια τής ενεργείας του νου. Δ ι ' αυ
τής κάπως προσεγγίζει ό άνθρωπος προς το θείον. 

ΕΙς το τέλος τής πραγματείας συνοψίζονται τα έκ τής δλης έρεύνης προκύπτοντα 
συμπεράσματα. Ό 'Αριστοτέλης, λέγει ή Γ. Παπακωστούλα, λαμβάνει μεσάζουσαν θέ-
σιν μεταξύ τών αξιώσεων του Κράτους να ρυθμίση έξ ολοκλήρου τήν παιδείαν καί του 
δικαιώματος τής οικογενείας να άναθρέψη ελευθέρως τα τέκνα της. Εκπρόσωπος τής 
πρώτης τάσεως ήτο κατά τήν αρχαιότητα ή Σπάρτη, τής δευτέρας αί 'Αθήναι. Ό Πλά
των προετίμα τό σπαρτιατικόν Ιδεώδες, ό 'Αριστοτέλης δέχεται μέν κοινή ν τής παι
δείας ρύθμισιν καί έπίβλεψιν ύπό του Κράτους, δίδει δμως περισσότερα δικαιώματα εις 
τήν οίκογένειαν. Συμβιβάζει οϋτω ό 'Αριστοτέλης τα αιτήματα τής παλαιάς παιδείας, 
μέ τάς έκ τής μεταλλαγής τών καιρών προκύψασας άνάγκας "Ισταται, κατά τήν Γ. 
Παπακωστούλα, ό 'Αριστοτέλης, άπομακρυνόμενος άπό τό αύστηρόν πνεύμα του Πλά
τωνος, πλησιέστερον προς τήν παιδικήν ψυχολογίαν. Λαμβάνει περισσότερον ύπ' όψει. 
τήν σημασίαν, ήν έχει δια τήν άγω>ήν ή «ηδονή», ό συναισθηματικός, δπως ήμεΐς λέ-
γομεν σήμερον, παράγων. 

Ώ ς προς τήν διαρρύθμισιν του προγράμματος τών μαθημάτων τάσσεται πολέμιος, 
ό 'Αριστοτέλης πάσης εξειδικεύσεως. 'Εγκρίνει ώς διδακτέα μαθήματα, δια τήν μόρφω-
σιν τοΟ νου τήν γραφήν καί άνάγνωσιν, δια τήν συναισθηματικήν άγωγήν τήν μουσι-
κήν, καί δια τήν σωματική ν άγωγήν τήν γυμναστική ν. Φαίνεται προοδευτικός ώς προς 
τήν είσαγωγήν του μαθήματος τής «γραφικής» καί ώς προς τήν μεταρρύθμιση/ τ ο υ 
γυμναστικού προγράμματος έπί τη βάσει τών άρχων τής ευρυθμίας καί τής υγιεινής. 
'Ακολουθών τό πολιτικόν πνεύμα τής εποχής του αποκλείει άπό τό πρόγραμμα οιον
δήποτε στοιχείον επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, έφ' δσον τό θέμα του ε ίναι ή παιδεία 
τών ελευθέρων. Τό τέρμα, τό όποιον προτίθεται, κατά τον 'Αριστοτέλη, να πραγματο
ποίηση ή αγωγή, ε ίναι ή ευδαιμονία τής πόλεως. Ή ευδαιμονία δμως αϋτη δέν είναι 
δυνατόν να πραγματοποιηθή ειμή μέ τήν ταυτόχρονον εύδαιμονίαν δλων τών πολιτών. 
Ή ευδαιμονία τής πόλεως είναι κοινόν αγαθόν δι ' δλους τους πολίτας. "Οπως ελέχθη 
ανωτέρω, ή ύψιστη ευδαιμονία, τό μέγιστον αγαθόν δι ' £καστον πολίτην είναι ή «θεω
ρία», ή καθαρά θεωρητική ένεργητικότης τής σκέψεως. Δέν παραβλέπει ό 'Αριστοτέλης 
τήν συμβολήν, ήν παρέχει δια τήν πραγμάτωσιν τής έν λόγω ευδαιμονίας καί ή ευημε
ρία. Τονίζει δμως δτι μεταξύ ευδαιμονίας καί άρετήο υφίσταται πλήρης παραλληλισμός-
Μόνον ή ενάρετος ζωή είναι ορθόν να χαρακτηρίζεται ώς ευδαίμων βίος. 

Ώ ς προς τα μέσα, δι ' ών άγεται προς τήν άρετήν ό άνθρωπος, φρονεί ό Άριστο* 
τέλης δτι απαραίτητος προϋπόθεσις ε ίναι ή άσκησις καί ή χρήσις. Δ ι ' αυτών πράγμα-
τοΰται σταθερά διαμόρφωσις τής ψυχής, «^ξις» άσφαλίζουσα τήν κατοχήν τών αρετών. 

Περαιτέρω επακολουθεί άνάπτυξις τών σχετικών μέ τήν άριστοτελικήν περί τής 
αρετής ώς μεσότητος έκδοχήν αριστοτελικών δοξασιών, διασαφηνίζεται ή μεταξύ τών 
ηθικών και διανοητικών αρετών διάκρισις καί επισημαίνεται ή εις τάς άρετάς τής δι
καιοσύνης καί φιλίας αποδιδομένη ύπό του Σταγιρίτου σημασία. 

! 
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Προβαίνουσα ή συγγραφεύς εις σύγκρισιν της αριστοτελικής παιδαγωγικής προς 
τήν παιδαγωγικών του Πλάτωνος, τών Σοφιστών καί του 'Ισοκράτους αποφαίνεται 
(σελ. 16b) δτι αοτη θεμελιοοται έπί τής Μξεως, τής ασκήσεως καί της χρήσεως καί γενι
κώς επί τής εμπειρίας, έπιδιώκουσα τήν άνάπτυξιν του άτομου εντός του κύκλου τής οί-
κογενείας. Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών παιδαγωγικών του 'Αριστοτέλους δοξασιών 
είναι κατά τήν Γ. Παπακωστούλα επίσης ή σημασία, ην αποδίδει εις τον συναισθη-
ματικόν παράγοντα, «τήν ήδονήν». Ή αριστοτελική παιδανωγική καί ηθική, κατά τήν 
Γ. Παπακωστούλα, έ"χει έμπειρικήν βάσιν. Είναι « π α ι δ α γ ω γ ι κ ή κ α ί η θ ι κ ή 
τ ή ς β ε β ι ω μ έ ν η ς ε μ π ε ι ρ ί α ς κ α ί τ ή ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς>. Τα χαρακτηρι
στικά ταύτα άγουν, κατά τήν συγγραφέα, τήν άριστοτελικήν παιδαγωγικήν είς στενήν 
προσέγγισιν προς το σύγχρονον «école active moderne». 

Ή προσέγγισις δε τής παιδαγωγικής του Στανιρίτου προς τάς σήμερον κρατού
σας νεωτερικάς είς το πεδίον τής αγωγής τάσεις αποδεικνύεται περισσότερον εμφανώς, 
δταν μελετήσωμεν τάς αριστοτελικός περί ηδονής ώς παράγοντος τής αγωγής αντιλή
ψεις. Κατά τήν Γ. Παπακωστούλα, έάν επαρκώς έμβαθυνωμεν είς τήν εννοιαν, ύφ' ήν 
θεωρεί τήν ήδονήν έν σχέσει με το φαινόμενον τής αγωγής ό 'Αριστοτέλης, θα φθάσω-
μεν είς το συμπέρασμα δτι ή ηδονή ταυτίζεται μέ τήν σύγχρονον παιδαγωγικήν ëv-
νοιαν του διαφέροντος (intérêt). «:Παραβάλλοντες τάς δύο ταύτας έννοίας>, γράφει ή 
συγγραφεύς, έν σελ. 170, «πιστοποιοομεν τήν ομοιότητα των. Διάφορος είναι μόνον ή 
ορολογία. Κατά τον 'Αριστοτέλη ή ηδονή αυξάνει τήν ενεργητικότητα του υποκειμένου 
καί τήν τελειοποιεί. Κατά τήν νεωτέραν ψυχολογίαν : Τό διαφέρον είναι ή θεμελιώδης 
αρχή τής διανοητικής ένεργητικότητος». Αί αντιλήψεις του 'Αριστοτέλους, προσθέτει ή 
συγγραφεύς, ώς προς τήν διαφοροποίησιν τών ηδονών—διαφερόντων «μας πείθουν δτι 
ή μοντέρνα ψυχολογία δέν Ιχει επί του θέματος τούτου ουδέν προσθέσει. "Η προσιδιά
ζουσα είς κάθε είδος ένεργητικότητος ηδονή επιφέρει έπαύξησιν εις αυτήν : οι μεθ' ηδο
νής ενεργούντες μάλλον Μκαστα κρίνουσι καί έξακριβουσιν. *Η δυναμική άποψις τής 
συμπεριφοράς είναι το διαφέρον, μας βεβαιώνουν ol ψυχολόγοι>. 

Συγκρίνουσα έν τέλει ή συγγραφεύς τήν άριστοτελικήν προς τήν πλατωνικήν 
παιδαγωγικήν ευρίσκει αυτήν προοδευτικωτέραν εις τρία σημεία. Ιον *0 'Αριστοτέλης 
αποδίδει μεγαλυτέραν σημασίάν εις τήν έκ τής οικογενείας άπορρέουσαν παιδαγωγικήν 
έπίδρασιν. 2ον 'Αποδίδει τήν πρέπουσαν ση^ασίαν εις τον συναισθηματικόν παράγοντα, 
είς το διαφέρον, δπως λέγει ή νεωτέρα παιδαγωγική. 3ον Ή περί αρετής ώς μεσότητος 
θεωρία του αποτελεί μετάβασιν άπό τό όμαδικόν πολιτειακόν Ιδεώδες προς τό ιδεώδες 
τής προσωπικότητος, τό όποιον θα θριάμβευση Ιτειτα μέ τον Χριστιανισμόν. 

'Αρκεί, νομίζομεν, ή παρασχεθείσα βραχυτάτη έπσκόπησις τής διατριβής τής Γ. 
Παπακωστούλα, δια να κατάδειξη δτι ή ερευνά της υπήρξε λίαν καρποφόρος. Δι' αυ
τής Ιγινε φανερόν δτι αί γνώμαι, τάς δτοίας έκλη3οδότησαν εις τήν ανθρωπότητα ot 
μεγάλοι τής αρχαιότητος κλασσικοί, παραμένουν εις τό διαρκές «μοντέρναι>. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 
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'Αξίζει να χαιρετισθή μέ χαράν ή ^κδοσις τής είς τό έν Λυόν Πανεπιστήμιον υπο
βληθείσης διατριβής του Μλληνος καθηγητού Βασ. Χαρώνη. Είναι τό πρώτον έπιστη-


