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Ό 'Αριστοτέλης 6 πολυμερέστατος ερευνητής τών επιστημών καΐ θεμελιωτής 
πολλών έξ αοτών, ώς Λογικής, Φυσικής κ.fi., Ô καθολικός νους, δστις μέ §ν βλέμμα 
το δλον των έν άλληλεξαρτήσει φαινομένων διεξήρχετο καΐ μέ έν έντάσει πνεύμα συν-
ελάμβανεν, έγεννήθη είς τήν Στάγιρον ή τα Στάγιρα της Χαλκιδικής, έκ πατρός Ιατρού 
Νικόμαχου καΐ μητρός Φαιστίδος, αμφοτέρων έκ του έπιφανεΟς γένους τώς Άσκλη. 
πιαδών, έν δτει 384 π. Χ. 

Άπορφανισθείς είς μικράν ήλικίαν τών yovécov, ετέθη προ του θαΜίαου ύπό του 
πατρός, Ιατρού καΐ φίλου τών βασιλέων της Μακεδονίας Αμύντα, Γ', καΐ Φιλίππου Β'., 
όπο τήν κηδεμονίαν του φίλου του Προξένου τοΟ Άτσρνέως, ανδρός χρηστού καΐ 
αξιόλογου. Οδτος, διακρίνας τήν έξαιρετικήν εΰ$ι;ΐαν τοΟ 'Αριστοτέλους, ένέγροψεν είς 
τήν τότε όνομαστήν Άκαδημίαν του Πλάτωνος έν ε*τει 368, έν τή ónoig παρέμεινε μέ· 
χρι τοΟ θανάτου του Πλάτωνος, συμβάντος έν Ιτει 338 π. Χ.* ήτοι πσρέμεινεν έν τη 
'Ακαδημία ύπό τήν διδασκαλίαν τοΟ Πλάτωνος επί όλόκληρον είκοσαετίαν (')· 

Ό μεγαλοφυής 'Αριστοτέλης μετά του μεγαλοφυούς διδασκάλου του Πλάτωνος 
θεωρητέοι ώς ol άριστοι εκπρόσωποι του αρχαίου 'Ελληνικού πνεύματος έν τη υψίστη 
έκφάνσει του. 

Άπ* αύτοΟ του 'Αριστοτέλους ουδέν πρωτότυπον σύγγραμμα κατέχομεν, άλλα 
μόνον τήν σύντοξιν τών έν σχεδίω συγγρομμάτων του. Προς τούτοις ευρίσκονται ουγ· 
κεντρωμέναι είς το αοτό θέμα πολλάκις έργοσίαι άτιό δλα ία διάφορα στάδια τής 
πνευματικής εξελίξεως του ('). 

Τά κατά τήν έποχήν τής τιορό Πλάτωνι μαθητείας ουγγροφέντα ουγγρόμματα 
του 'Αριστοτέλους άπωλέσθησαν. Έ ξ 158 Πολιτειών άνευρέθη μόνον ή «'Αθηναίων 
Πολιτεία» τώ 1890 έν Αίγύπτω ύπό του "Αγγου φιλολόγου Kenjen. Έτιίοης κοί τα 
σύγγραμμα «Διδασκαλίΰΐ» καΐ αποσπάσματα του «Προτρεπτικοί?» (8). ^ ^ 

1) Περί 'Αριστοτέλους γενικώς, τοδ βίου και τοδ Ιργου του, Ιδε το σπουδαϊον ϊργον : 
Κωνσταντίνου Γεωργουλη'Αριστοτέλης δ Σταγιρίτης, θεσσαλονίκη 1862. 

2) Περί τοδ 'Αριστοτέλους, τών ιδεών του και τής πνευματικές εξελίξεως του, ίδέ το 
έξαίρετον Ιργον : Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, δηλ. 
'Αριστοτέλης: θεμελίωσις 'Ιστορίας τής εξελίξεως του. von "Werner Jaeger. Zweite verän
derte Auflage Berlin. Weidmannsche Bnchhandlung 1935. 

3) Ί δ έ : Werner Jaeger '• Aristoteles ένθ·' άν. Έν τώ σημαντικώ Ιργω του «Προτρε
πτικός» δ 'Αριστοτέλης συνεχίζων τό Ιργον τοδ Πλάτωνος αντικρούει τήν κοινήν ορχήν Σοφι
στών και ^ητοροδιδασκάλων, Ιδία τής Σχολής 'Ισοκράτους, δτι ή αξία τής επιστήμης πρέπει 
να μβτρήται κατά τήν ώφέλβιαν, ήν παρέχει είς τήν πρακτικήν ζωήν, σελ. 57. Έντβδθεν προδ· 
κλήθ-η ή χολή τής Σχολής τοδ 'Ισοκράτους κατά τοδ 'Αριστοτέλους, 
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Σαφώς διακριτέα δύο στάδια της "Αριστοτελείου εξελίξεως : 
Α'.) Ή περίοδος της παρά Πλάτωνι μαθητείας του, καθ' η"ν, ώς εύνόητον, εμφαί

νεται παρ' αύτω ή του Πλάτωνος έπίδρασις 368—348 π. Χ. καΐ 
Β'.) Ή καθ* έαυτήν 'Αριστοτελική περίοδος άπό του 347 καΐ μετέπειτα, δτε άπήλ-

θεν έξ 'Αθηνών, μετά τον θάνατον του Πλάτωνος, είς "Ασσον της Μικρός 'Ασίας, ένθα 
φιλοσόφων ήρχισε διατυπών Ιδίας γνώμας, έν ανάστροφη προς τους πρότερον έν το 
"Ακαδημία τοΟ Πλάτωνος συμμαθητάς του Ξενοκράτην καΐ Κορίσκον, κληθείς οπό τοΟ 
φίλου του, άρχοντος τής περιοχής Έρμείου τοΟ Άταρνέως. Εκείθεν έν έτει 343 εκλήθη 
είς Μακεδονίαν ύπο τοΟ βασιλέως Φιλίππου Β', ώς παιδαγωγός του υΙου του 'Αλε
ξάνδρου, του μετέπειτα Μεγάλου Αλεξάνδρου, δια τά στρατιωτικά καΐ πολιτικά του 
μεγαλουργήματα. 

Ή διδασκαλία τοΟ Μ. Αλεξάνδρου υπό τοΟ Αριστοτέλους διήρκεσε μόνον επί 
τετραετίαν 343—340, διακοπείσα έκ πολιτικών ανωμαλιών έν Μακεδονία. 

Έκ Μακεδονίας δ "Αριστοτέλης έπανήλθεν είς "Αθήνας, τήν πνευματικήν πατρίδα 
του, έν έ:ει 335 δτε ό μαθητής του 'Αλέξανδρος άνεχώρησεν επί κεφαλής του στρατού 
του δια τήν κατά τής 'Ασίας έκστρατείαν. Έπανελθών είς 'Αθήνας Ιδρυσεν Ιδίαν φίλο* 
σοφικήν Σχολήν, κατά τό υπόδειγμα τής 'Ακαδημίας τοΟ Πλάτωνος, διακριθεΐσαν 
πασών τών μετά τον θάνατον του Πλάτωνος φιλοσοφικών σχολών. 

Ώ ς τόπον τής Σχολής εξέλεξε το παρά τον Μλισσόν Λύκειον, άφιερωμένον είς 
τιμήν του λυκείου 'Απόλλωνος, κείμενον είς τό άντίθετον άκρον τής Πλατωνικής "Ακα
δημίας, διευθυνομένης μετά τον θάνατον του Πλάτωνος οπό του διαδόχου, συγγενούς 
καΐ μαθητού του Σπευσίππου, Ισως έκ σεβασμού προς τον διδάσκαλον καΐ προς αποφυ
γήν πιθανών παρεξηγήσεων μεταξύ τών δύο Σχολών 

Ό 'Αριστοτέλης έδίδασκεν έν τώ Λυκείω την πρωίαν καί την δείλην, περίπατων 
μετά τών μαθητών του ύπο τάς δενδροστοιχίας του Γυμνασίου. Ή πρωινή διδασκαλία 
προωρίζετο υπέρ μαθητών, ακροατών, εχόντων προηγμένη ν φιλοσοφικήν μόρφωσιν, 
ούσα καθαρώς επιστημονική, καλούμενη *εωΰινος περίπατος* καί οί κατ" αυτήν λόγοι: 
«κατά φιλοσοφίαν* ή ακροαματικοί*. Ή απογευματινή διδασκαλία, γενομένη επί το 
άπλούστερον και απευθυνόμενη προς μαθητάς— άκροατάς αρχαρίους καί κατωτέρας 
Ικανότητος καί μορφώσεως, έκαλεΐτο « δειλινός περίπατος* καί οί κατ* αυτήν <λόγοι εξω
τερικοί*. Ταύτηο τής δια τους πολλούς διδασκαλίας μετεϊχον καί οί του έωθινοΟ πε
ριπάτου. 

Ή κατά τον εκτεθέντα τρόπον διεξαγόμενη διδασκαλία του 'Αριστοτέλους έν τω 
Λυκείω, ώς καί τών διαδόχων του μετέπειτα, οδσα πανομοιότυπος, εκλήθη βραδύτερον : 
«Περίπατος» καί οί μαθηταΐ καί φιλοσοφοΟντες έν τφ Λυκείω : ^Περιπατητικοί* (*). 

Ή σχολή του "Αριστοτέλους, καταστδσα υπέρτερα πάσης ετέρας συγχρόνου φι
λοσοφικής καί Ρητορικής σχολής, ήκμασε λίαν προσελκύσασα μαθητάς έκ παντοδα-
πών μερών του τότε έν άκμη 'Ελληνισμού. Εκ τών μαθητών του μνημονευτέοι : Ό 
διαδεχθείς αυτόν Θεόφραστος, Ô περίφημος μουσικός Άριοτόξενος, Ô Ενδημος δ Ρόδιος— 
διάφορος του Κυπρίου Εύδήμου—ό φερόμενος ώς έκδούς τά «Μετά τά Φυσικά», τό τε-
λευταΐον έργον του διδασκάλου. 

Ή έν τώ Λυκείω περίοδος του "Αριστοτέλους υπήρξε γονιμωτάτη είς διδακτι-
κήν καί συγγραφικήν δρδσιν, είς συγγραφήν δηλ. τών σπουδαιότατων επιστημονικών 
4-ργων του. 

Ό "Αριστοτέλης έδίδασκεν έν τω Λυκείω του Λογικήν, "Ηθικήν καί Πολυμαθίαν» 
τ.δ. τάς επί μέρους έπιστήμας. 

1) Σχβτικόδς ίδέ τό αξιόλογον Ιργον 'Αριστοτέλους: «Τα Πο)ιτικα> κατ" ίλβυθέραν μ*-
τάφρασιν Παν. Ί. θβοδωροπούλοιι. Πρόλογος — ΕΙσαγωγή — Μβταφρασις — Σημβιώσβις. "Αθ-îj-
ναι 1933. 
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I I 

Etc τήν προαν:χφερθεΐσαν πρώτην περίοδον της 'Αριστοτελείου δράσεως, δηλ. 
την της μαθητείας παρά Πλάτωνι, εμπίπτει : 

α') Ή σύλληψις της αρχικής 'Ηθικής (Urethik) ('). 
β') Ή σύλληψ.ς τής αρχικής Μεταφυσικής (Urmetaphysik) (') καΐ 
γ') Ή σύλληψις τής αρχικής Πολιτικής (Urpolitik) ("). 

α') 'Αρχική Ή&ική (Urethik) του 'Αριστοτέλους 
Ό εξαίρετος Γερμανός φιλόλογος καΐ φιλόσοφος Werner Jaeger εξετάζων τήν 

κοσμοθεωρητικήν έξέλιξιν του 'Αριστοτέλους, θεωρεί ως συνθετικόν σημεΐον προς κα-
τανόησιν τής 'Αριστοτελείου ηθικής, το πρόβ \.ημα τής σχέσεως τής Νικομαχείου ηθικής 
προς τήν Εοδήμειον ('Ηθικά Εύδήμεια). Κατ' αυτόν, τον Jaeger δηλ τά Ή&ικά Μεγάλα^ 
έκ 2 βιβλίων, είναι άνευ σπουδαιότητος περίληψις έκ των έτερων δύο περί ηθικής συγ
γραμμάτων του 'Αριστοτέλους, ήν Εκαμε περιπατητικός τις, ως περιληπτικον βιβλίον 
ηθικής δια τάς παραδόσεις του. 

Έ κ των δύο κυρίων έργων του 'Αριστοτέλους περί ηθικής τ ε\ των ϊΗ&ικών Νι~ 
χομαχείων9 έκ 10 βιβλίων, καί των *Ή&ικών Ενδημείων* έξ 7 βιβλίων, εϊχον πάντοτε 
τήν ύπεροχήν τά «ηθικά Νικομάχρ.ια», ένώ τά <ήθικά Εύδήμεια» κατά'τόν Spengel, cû 
μόνον έξεδόθησαν ύπό του έκ 'Ρόδου μαθητού του Εύδήμου, άλλα καί συν εγράφησαν 
οπ* αύτοο. 

Κατά τόν Werner Jaeger διακρίνονται τρία στάδια τής 'Αριστοτελείου ηθικής : 
α') Τής τών τελευταίων χρόνων του Πλάτωνος, ώς εμφαίνεται έν τω «Προτρε

πτική». 
β') Τής μετερρυθμισμένης Πλατωνικής, ώς εμφαίνεται είς τά «ηθικά Εύδήμεια» καί 
γ') Τής εις τους τελευταίους χρόνους τής 'Αριστοτελείου ηθικής, ώς εμφαίνεται 

αϋτη είς τά «ηθικά Νικομάχεια». 

β') Ή αρχική μεταφυσική του 'Αριστοτέλους (Urmetaphysik) 
Al άρχικαί ίδέαι του 'Αριστοτέλους περί φιλοσοφίας περιείχοντο είς τό άπολε· 

σθέν σύγγραμμα του : «Περί Φιλοσοφίας» ύπό τήν Πλατωνικήν ίδεολογίαν. Έ π ε ι τ α 
δμως αϊ βασικαΐ 'Αριστοτελικοί έννοιαι <ΰλη* καί *μορφή*, *δνναμις* καί ^ενέργεια* ώς 
καί ή Αριστοτελική έννοια περί τής *ούσίας> εΐχον ήδη σχηματισθή, δταν ό 'Αριστο
τέλης έγραψε τον κλασσικάν «Περί Φιλοσοφίας» διάλογον, 

Ή *Μετοφυσική> του 'Αριστοτέλους, κατά τήν γνώμην ερευνητών τών 'Ρωμαϊκών 
αυτοκρατορικών χρόνων, ήτο εν μή τελειωθέν έργον του 'Αριστοτέλους, έκ τών τελευ
ταίων έργων του Συγχρόνως μέ το έν διαλογική μορφή, κατά τους Πλατωνικούς διά
λογους, έργον τοο 'Αριστοτέλους «Περί Φιλοσοφίας» at πρώται περί Μεταφυσικής ίδιαι 
αντιλήψεις του 'Αριστοτέλους εξετέθησαν ύπ' αύτοο προ μεικτού φιλοσοφικού ακροατη
ρίου εις "Ασσον τής Μικρδς 'Ασίας, ώς ή κριτική τών 'Ιδεών του Πλάτωνος καί τής 
μαθηματικής φιλοσοφίας τών Σπευσίππου καί Ξενοκράτους (*). 

Άναίρεσις επικρίσεων κατά τοΰ 'Αριστοτέλους 
Κατά τό αυτό έτος 348/7 κατέλιπεν, ώς ελέχθη ανωτέρω, ό Αριστοτέλης τάς 

1) Σχετικώς ΐδε Aristoteles von Werner Jaeger, ένθ·* αν. σελ. 237—271. 
2 ) » » » » » * » » 9 170—200. 
3) » » » » » > > > > 271—303. 

4) Σχετικός lié. Werner Jaeger : Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte seiner 
Entwicklung, êviK αν. Aristoteles in Assos und Makedonien Σελ. 105—125. 
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'Αθήνας, τον κύκλον τον φίλων του καί τα âv 'Αθήναις οψιστα βιώματα, Γνα μεταβή 
είς Μικράν Άσίαν. Ό λόγος της σοβαρδς ταύτης αποφάσεως δέν παρεδόθη ήμίν 

'Επειδή δμως ό 'Αριστοτέλης κατά τα τελευταία Ετη ήσκει δριμεΐαν κριτικήν 
κατά τών θεωριών του Πλάτωνος, δέν είναι δύσκολον να έννοήσωμεν δτι έσκίφθησάν 
τίνες τών μαθητών του Πλάτωνος, δτι δ 'Αριστοτέλης άπεσκίρτησε τοΟ Πλάτωνος καί 
δτι ή άποχώρησίς του έξ 'Αθηνών ύιτήρξεν ή έκδήλωσις της ρήξεως αυτής. ΈζητοΟντο 
προσωπικοί λόγοι, οφειλόμενοι δήθεν είς τον χαρακτήρα του 'Αριστοτέλους. 

Βραδύτερον κατηγορήθη ανοικτά δια μίσος καί άχαριστίαν προς τον διδάσκαλονι 
καίτοι όπου Ô "Αριστοτέλης κάμνει λόγον περί Πλάτωνος ομιλεί μετά τοΟ μεγίστου 
σεβασμού. Σήμερον at ήθικαΐ αδται κατηγορίαι δχουν διαλυθή. 'Ωσαύτως Εχουν δια-
λυθή άπ' αοτής της αρχαιότητας καί αϊ κατά τοΟ "Αριστοτέλους βάναυσοι κατηγορίαι 
τών αρχαίων φιλοσόφων : 'Επικούρου, Τιμαίου του Ταυρομενίτου, Τιμαίου του ΛοκροΟ 
καί του έχθροο του Εύβουλίδοο. 

ΕΙς άναίρεσιν τών κατά του 'Αριστοτέλους κατηγοριών κακών ερανιστών, συνέ-
βαλεν εϊς σώφρων καί μορφωμένος λόγιος της 'Ρωμαϊκής αυτοκρατορικής εποχής 'Αρι
στοκλής Ô άπό Μεσσήνης, δστις είχε τήν ήθικήν δύναμιν να σχίση τον πέπλον του 
θρύλου καί να δώση τέλος, δια τής αναδρομής είς τάς άρχικάς πηγάς. Οδτος υπέδειξε 
την κυρίαν αΐτίαν τής δλης περί τον 'Αριστοτέλη οίκτρότητος 

Έκτος μαθητών του Πλάτωνος καί άλλων έχθρων του Άριστοτέλοτς δυσμενώς 
εΤχον κατ' αύτου καί ot Ρητορικοί κύκλοι του Ισοκράτους καί τής Σχολής του. Ό 
'Ισοκράτης, δστις £ως τότε επεδίωκε τήν πνευματικήν άγωγήν δι" ασκήσεως του οφους 
καί τοΟ λόγου, δι* ών καθωδήγει είς τάς βάσεις τής Ηθικής καί πρακτικής πολιτικής 
τέχνης, εΐδεν είς τήν Σχολήν του Αριστοτέλους νέον (μετά τήν του Πλάτωνος Άκα· 
δημίαν) άνταγωνιστήν, καί δή μετά τήν συγγραφήν τοΟ κατά τών Σοφιστών €Προτρε· 
πτικοο». 

Τα εχθρικά λοξά βλέμματα του Ισοκράτους καί τής Σχολής του κατά τοΟ Πλα
τωνικού Ιδεώδους αγωγής τής νεότητος δια καθαρδς φιλοσοφίας αντί του επαίνου του 
στοιχείου τής ώρελιμότητος τών Σοφιστών καί όητοροδιδασκάλων, εστράφησαν καί 
κατά του 'Αριστοτέλους καί τών θεωριών του. 

Ό 'Αριστοκλής άνεΟρεν ως κυρίαν αΐτίαν τής έχθρότητος κατά τοΟ 'Αριστοτέ
λους τήν «κακίαν» τών φθονούντων συμμαθητών του, καί ως χαρακτηριστικόν του 'Αρι
στοτέλους, τον άμετρον σεβασμόν του Πλάτωνος, αντί του μίσους καί τής αχαριστίας 
δι* δ κατηγορείτο. 

Τα ανωτέρω εμφαίνονται είς τήν προς τον Εοδημον—δγνωστον τον Κύπριον ή 
τον 'Ρόδιον—φδήν τοΟ 'Αριστοτέλους, ε*νθα αναγράφονται τά επόμενα : 

'Qor\ είς Εΰδημον 

€'Ελθών δ' ές κλεινόν Κεκροπίης δάπεδον 
εύσεβέως σεμνής ΦΛίης Ιδρύσατο βωμόν 
ανδρός δ ν ούδ' αίνείν τοίσι κακοϊσι θέμις, 
δς μόνος ή πρώτος θνητών κατέδειξεν έναργώς 
οίκείω τε βίω καί μεθόδοισι λόγων, 
ώς αγαθός τε καί ευδαίμων άμα γίνεται άνήρ 
ού νυν δ' έ*στι λαβείν ούδενΐ ταύτα ποτέ> (*). 

'Ενταύθα είναι φανερόν δτι ό άνήρ, δν ουδέ να έπαινώσιν επιτρέπεται είς τους 
κακούς, είναι ό μέγας διδάσκαλος του Πλάτων, δστις μόνος ή πρώτος έκ τών θνητών 

1) Werner Jaeger: Aristoteles Ινθ·. άνωτ. Σβλίς 107. 
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«ατέδειξε φανερυς, π3ς ylvsral τις ά/α35ς άνήο Six δέ καΐ eöja^'j-/, δια του ΙΜου 
βίου καΐ των ιδίων μεθόδων λόγων. 

Ή έν λόγω φ5ή είχεν avaypspn είς βΛμον το3 Ευοήμου έν Δελφοίς. ΟΙ στίχοι 
εγράφησαν öixo του Αριστοτέλους, άττοτελο3σι δ' ομνον προς τον Πλάτωνα καΐ άψιέ· 
ρωσιν είς τήν προς αυτόν φιλίαν, γεγραμμένοι είς τρίτον πρόσωτον, ενδεικτικοί το3 
προς τον Πλάτωνα^ σεβαομο3 το3 'Αριστοτέλους καΐ της προς αυτόν «φιλίας», άναι-
ρο3ντες παοαν κα<6βχΛον καιηγορίαν rtîpl μίσχ>; καΐ άχαριοτίας προς τον περιφανή 
Δίδασκα λον. 

Έν δτει 347 ιτ.Χ. δ φίλος το3 'Αριστοτέλους 'Ξομείας συνελήρ3η δια δόλου καΐ 
6θανατώ3η δια βασάνων ύιτό το3 βασιλέως τών Περσών εις Σο3σα. Ό θάνατος του 
κατελΟιτοε του; φΛοξενουμί;ο.^; είς "\?y>/ $f.\oj; του Αριστοτέλη, "Έραομ>ν καΐ 
Κορίσκον. 

Ύπό το κράτος της συγκινήσεως καΐ σ^ταθείας συνέθεσεν ό 'Αριστοτέλης τόν 
ώραΐον ομνον προς τόν "Ερμείαν, δντα κατ' ουσίαν ομνον προς τήν άρετήν καΐ το ont" 
γράμμα είς τό έν Δελφοίς κενοτάριον το3 Έρμείου. "Επεται Ô «"Ύμνος προς την 

«Άρετά πολύμοχθε γένει βροτείω, 
θήραμα κάλλιστον βίφ, 
σας πέρι, παρθένε, μορφάς 
καΐ θανείν ζηλωτός έν 'Ελλάδι πότμος 
«al πόνους τλήναι μαλερους άκάμαντας' 
τοΐον επί φρένα βάλλεις 
καρπόν Ισαθάνατον χρυσού τε κρείσσω 
καΐ γονέων μαλακαυγήτοιο θ* οπνου. 
Σου δ* ε"νεχ* ούκ Διός Ήρακλέης Λήδας τε κούροι 
ι«όλλ* άνέτλασαν έργοις 
σαν άγρεύοντες δύναμιν 

<σοΐς δέ πόθοις Άχιλλευς Αίας τ* Άίδα δόμον ήλθον 
-σας δ* ένεκεν φιλίας μορφδς καΐ Άταρνέως Εντροφος 
άελίου χήρωσεν aôyaç* 
τοιγάρ άοίδιμος έργοις 
άθάνατόν τε μιν αοδήσουσι Μουσαι, 
Μνημοσύνας θυγατέρες, 
Διός ξενίου σέβας αΟξουοαι φιλίας τε γέρας βεβαίου». 

Έκ του ανωτέρω ομνου προς τόν φίλον 'Ερμείαν καταφαίνεται ό ευγενής, συναι
σθηματικός καΐ ενάρετος χαρακτήρ το3 μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλους. 

Υ') Αρχική Πολιτική του Άρισιοτέλου;—Urpolitik (*) 

Ή έξέλιξις τών πολιτικών θεωριών το3 'Αριστοτέλους θα παρείχετο ήμίν είς 
επαρκή βαθμόν άπό τών άρχων τής Σχολής του μέχρι τών τελευταίων ετών της ζωής 
«ου, έάν είχομεν είς τήν διάθεσίν μας τα συγγράμματα, τών όιτοίων εΐχε γνώσιν ή 
ύρχαιότης. 

Μέ τό προς τό όμώνυμον gpyov «Τά Πολιτικά» συναιττόμενον êpyov *Πολιτικος* 
etc 2 βιβλία, καΐ τό τών 4 βιβλίων: «77«ρί δικαιοσύνης» αρχίζει ή σειρά τών σκέψεων 
του. 'Εξ αυτών θα ήδυνάμεθα να κρίνωμεν τήν συνάφειαν της 'Αριστοτελικής Πολιτικής 
«ρός τήν το3 Πλάτωνος. Είς τό αυτό μας οδηγεί έξ άλλου τό επίσης άιτολεσθέν ύπό-
ρ νήμα έν μορφή διαλόγου: ^.'Αλέξανδρος ή περί αποικισμού» γραφέν κατά τους τελευ· 

1) Werner Jaeger : Aristoteles *νθ. άν. σβλ. 118. 
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ταίους χρόνους, καθ' ους Ô βασιλικός μαθητής του εΓς τήν Άσίαν Κράτη συνέτριβε και 
Αλλά άνίδρυε καΐ ô γηράσκων φιλόσοφος καΐ διδάσκαλος του παρηκολούθει μέ άνήσυ· 
χον βλέμμα τήν Ιλιγγιώδη μοίράν του. 

Τίνα έπίδρασιν εΐχεν ή μεγάλη κοσμοϊστορική αλλαγή των σκηνών επί τήν σκέ· 
ψιν του 'Αριστοτέλους, μας έμεινε κρυπτόν δια της άπωλείας του μνησθέντος ύπομνήν 
ματος' ωσαύτως καΐ ή απώλεια του «.Πολιτικού» είναι θλιβερά. 'Επίσης ή Απώλεια του 
μνημειώδους έργου περιπατητικής λογίας εργασίας» της Συλλογής τ έ. τον 158 Πολι· 
τειών έπήνεγκε μίαν άθεράπευτον πληγήν είς τήν γνώσιν της Ελληνικής 'Ιστορίας καΐ 
του 'Ελληνικού Πολιτισμού. 

Ή ευτυχής άνεύρεσις του πρώτου έργου, όπερ είχε γραφή υπό του Ιδίου του 
'Αριστοτέλους ώς κανών δια τάς λοιπάς Πολιτείας, τής Πολιτείας τών Αθηνών δηλ.Γ 

απέδειξε μετά βεβαιότητος, δτι ή έπιχείρησις αοτη ώργανώθη κατά τήν διδακτικήν πε-
ρίοδον τής τελευταίας δεκαετίας του Αριστοτέλους. Συνεκέντρωσεν οδτος προηγουμέ
νους τό κολοσσιαΐον ύλικόν, πρίν κατάταξη είς σύστημα τάς θεμελιώδεις εννοίας τής, 
πολιτικής του σκέψεως (»). 

Δια τών έργων του'Αριστοτέλους «Πολιτικός»—«Περί Δικαιοσύνης»—€ΠερΙ Πολι
τειών» καθορίζεται ή γραμμή τής πολιτικής σκέψεως του 'Αριστοτέλους. 'Ενδιαφέρουσα 
είναι ή έξέλιξις τών Ιδεών του Αριστοτέλους καΐ ή άπόσπασις από τών Ιδεών του 
Πλάτωνος. 

Ώς κυρία πηγή τών πολιτικών ίδεών τοΟ 'Αριστοτέλους παραμένει φυσικά ή με
λέτη καΐ άνάλυσις τών διατηρηθέντων 8 βιβλίων τών Πολιτικών, λαμβανομένων ώς μέ
τρου συγκρίσεως καΐ κρίσεως, ώς αφετηρίας τών απολεσθέντων έργων καΐ δή τών άνευ-
ρεθέντων αποσπασμάτων του «Προτρεπτικού». 

Του Πλάτωνος σκοπός ήτο να δημιουργήση έκ τής Πολιτικής μίαν έπιστήμην» 
συναπτών αυτήν μέ τήν γνώσιν τής «Ιδέας του άγαθοΟ». 

Ή Πολιτεία του 'Αριστοτέλους οίκοδομειται επί τής έρεύνης τής Δικαιοσύνης. 
Αυτή ήτο τό υπόδειγμα τών Αριστοτελικών βιβλίων : *ΠερΙ δικαιοσύνης*, τα όποια εΐχεν 
ό Κικέρων ώς βάσιν δια τό σύγγραμμα του: «De re publica». 

"Οτι αρχικώς καΐ ό 'Αριστοτέλης, ώς ô Πλάτων, rò άγα&ον εΐχε θεωρήσει ώς τον 
πυρήνα τής πολιτικής επιστήμης, δπως τούτο ίσταται είς τό μέσον τής Πλατωνικής, 
«Πολιτείας», αποδεικνύει τό σπουδαΐον διασωθέν απόσπασμα έκ του II βιβλίου του 
«ΠολιτικοΟ» δπου θεωρεί τό αγαθόν, ώς τό άκριβέστατον μέτρον πάντων. 

Ή αρχικώς μονοκρατοΟσα μορφή τής πολιτικής σκέψεως, ήτο επομένως παρ*" 
Άριστοτέλει ή ύπό του Πλάτωνος καταλειφθείσα τής κρατικής ουτοπίας ("). 

Τό δλον τών Πολιτικών του Αριστοτέλους κορυφουται είς τα 2 τελευταία βιβλία: 
ενός Ιδεώδους Κράτους—αρίστη πολιτεία. 

I I I 

Μετά τον έπηρεασμόν τοΟ 'Αριστοτέλους κατά τήν πρώτην συγγραφικήν περίοδον 
αύτου έκ του Πλάτωνος καΐ τών Ιδεών του μέχρι τής αρχικής συλλήψεως τών πολιτι
κών θεωριών του, έπειτα εμφανίζεται απότομος καΐ σταθερά μεταστροφή : 

Ιον) Προς τήν πραγματικότητα έναντι τής ύπερβατικότητος τών Ιδεών παρό> 
Πλάτωνι. 

2ον) Προς τήν περιγραφήν, του Πλάτωνος δντος δογματικού. 
3ον) Προς την γνώσιν τής οργανικής γενέσεως καΐ εξελίξεως, έν φ ό Πλάτων 

εκλαμβάνει τα πάντα πλαστικός, πλην άκάμπτως σταθερά. 

1) Werner Jaeger : év&. àv. Urpolitik, σβλ. 271—308. 
2) Werner Jaeger: Aristoteles, Urpolitik σβλ. 275. 
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"Ο 'Αριστοτέλης είναι: 
α') Ό θεμελιωτής τών Φυσικών 'Επιστήμων. 
β*) Ό θεμελιωτής της επιστημονικής Λογικής. 
γ') Ό δημιουργός της εννοίας τής εντελέχειας. Νόησις της Φύσεως είναι δυνατή/ 

κατ* αρχήν, μόνον δια τής παραδοχής τής κινήσεως υλικών ατόμων (Δημόκριτος), fy 
διανοητικών υποδειγματικών τύπων (Ιδεών Πλάτων). 

Παρά Πλάτωνι δμως έγένετο χάσμα μεταξύ του κόσμου τών Ιδεών καΐ του 
αΙσθητου κόσμου. Τό χάσμα τοΟτο άπέφυγεν ή λόσις του Αριστοτέλους περί εντελεχεΙας% 

τ.δ. ή έξέλιξις δια διαπλάσεως, ή πραγμάτωσις του δυνατού δια διαπλάσεως, ή πρα-
γμάτωσις του σκοπού, ή σκόπιμος του είναι έξέλιξις (Τελολογία). 

Ή εντελέχεια=ίν έαυτώ το τέλος ε*χειν. Αοτη είναι : 
1) 'Αξίωμα έχον ώς βάσιν τον τύπον (τήν μορφήν) ώς αϊ ίδέαι του Πλάτωνος, 

πλην επί τούτοις : 
2) Κινούν αίτιον, προς σκοπον κατατεΐνον, έξέλιξις. 
Έν τη έντελεχεία είναι προς άλληλα συνδεδεμένα : 
1) "Υλη καΐ μορφή (το τ* ή ν εΐναι). 
2) Δυναμις καΐ ενέργεια, ήτοι : 
α') Δύναμις=2μφυτοι Ικανότητες, το δυνάμενον να πραγματοποιηθώ καΐ 
β') 'Ενέργεια τ.ε\ τό έξειλιγμένον, τό παρόν, ή πραγματικότης. 
γ') Μερικόν και γενικόν, τω μερικό μονίμως υπάρχον, ουχί χωριστόν άπό αυτό. 
Ή πρώτη εντελέχεια τοΟ σώματος είναι ή ψυχή, ή δευτέρα αϊ έμφυτοι προσωπι

κοί δεξιότητες, ή τρίτη τό γενικώς άνθρώπινον. 
Ό "Αριστοτέλης συνδέει τήν Πινδάρειον όήσιν <γένοιο οίος εσσί* προς τήν Εννοιαν 

τής έντελεχείας. Δέν προώθησεν δμως τήν Πινδαρικήν ταύτην σκέψιν μέχρι άκρότητος, 
Ιδία είς τήν Παιδαγωγικήν του. Είς αυτήν άφορμδται μάλλον άπό τής πραγματικότητος. 

I V 

ΉΦική καΐ Παιδαγωγική τοΰ 'Αριστοτέλους 

Τρία συγγράμματα δεικνύουν τήν πνευματικήν έξέλιξιν του 'Αριστοτέλους : 
Ιον) Ό μή διασωθείς Προτρεπτικός (')· κατά τών Σοφιστών, γεγραμμένος δλως 

κατά τό πνεύμα του Πλάτωνος. 
2ον) Τά Ηθικά Νικομάχεια (a) (10 βιβλία). 
3ον) Τά Πολιτικά (Β) (8 βιβλία) γραφέντα είς τόν κολοφώνα τής συγγραφικής 

δράσεως του, ?ρ>ον μή τελειωθέν, ή μή τέλειον διασωθέν. 
ΑΙ βάσεις τής διδασκαλίας του 'Αριστοτέλους είναι αί έξης : 
'Υπάρχουν τρεις τύποι υπάρξεως (Βίοι) : (*) 
α') Βίος απολαυστικός. 
β') Βίος πρακτικός καΐ 

1) Werner Jaeger : Aristoteles ένθ. έν. σελ. 53—102. 
2) Aristotelis : Etnica Nicomachea. recognovit J. Bywarer, Oxonii e Typogra-

pheo Clarendoniano. 1η Ικδ\ 1894, 12η 1957. 
3) α') Aristotelis : Politica, recognovit W. P. ROSS. 
Oxonii e Typograheo Clarendoniano 1957. 
β) 'Αριστοτέλους €Τα Πολιτινα», κατ* έλευθέραν μετάφρασιν Παν. Ι. Θεοδωροποόλοο. 

Πρόλογος—ΕΙσαγωγή—Μετάφρασις—Σημειώσεις. Αθήναι 1933. Βιβλίον άξιόλογον. 
4) Σχετικώς πρβλ. Γ. Ν. Παλαιολόγου : Ή άντίθεσις έν τη ψυχολογική έρεόνη, Ικδ*. 3ηί 

Άβ-ήναι 1956, οελ. 227—229. 
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Υ') Βίος θεωρητικός (*) (Ô κατά νοΟν βίος). 
Αυτός δ "Αριστοτέλης κυμαίνεται μεταξύ πρακτικού καΐ θεωρητικού. Ώ ς 6 ωραιό

τατος σκοπός δμως φαίνεται είς αυτόν, Ô καθαρώς φιλοσοφικός βίος. 
Υπάρχουν δύο βαθμίδες της ήθικότητος : 
α') Ή γενικώς Ισχύουσα καΐ 
β') Ή των φιλοσόφων. 
Τό «αγαθόν» είναι δια τόν Άριστοτέλην αναμφισβήτητο ν. Ή φιλοσοφία του είναι 

κυρίως «διδχ3<α\ία περί το3 aya3o3». Προς τούτοις «πολιτική». 
Έν αντιθέσει προς τήν φιλοσοφίαν του Σωκράιους, ή του "Αριστοτέλους δέν 

•εΓναι κα3χρ3; νοΓρ.ο<ραπκή, &W έιτί τούτοις βχ>\ησ.ο«ραακή, διότι οδοος λαμβά
νει υπ' όψιν : 

α') τάς έμφυτους δεξιότητας, 
β') τήν βουλητικήν κατάστασιν, 
y') τήν φρόνησιν, Γ]τις πάλιν διακρίνεται είς πρακτικήν γνώσιν καΐ έπιστήμην. 

Α') Ηθική του 'Αριστοτέλους 

Tò «àyai?oV», Οπερ, αυτό καθ' εαυτό, είναι άξιον επιδιώξεως, καθορ$ οδτος είς 
τήν *ευδαιμονίαν* {'). Αΰιη στηρίζεται είς τήν πλήρωσιν ενάρετου καΐ λογικού βίου, 
πεπληρωμένου άγαθοΟ τίνος δαίμονος έν τώ εο ζην. Είναι ή διαρκής έξέλιξις τών τώ 
άνθρώ,τω προσιδιαζουοΰν δυνάμεων, έν προσαρμογή είς τάς εξωτερικός συνθήκας. 

Πδν δV έχει τήν <άρετήν* (·). 

Ι) «ΚχΙ χφ χνθρώτφ δή δ κχτχ χόν νο5ν βίος, *1κ*ρ xoùxo μχλισχα ανθ-ρωπος. Οδτος 
χρα xal βδδαιμονέσχαχος». *ΗΘ, 1178 α 8. 

2) «Τό δέ ·δ ζήν κχί xi βδ πρχχϊϊΐν χχοχόν διχολχμδχνοιισι χφ βδδχιμονβίν. Π·ρΙ δέ 
τί}ς βδδχμονίχς τί έϊχιν, αμφισδηχοδσι κχί οδχ* δμοί»ς ot πολλοί τοις σοφούς άποδιδόασιν* ol 
»μέν γχρ τΦν ένχργοδν χι xxl φχνβρον, οίον ήδονήν ή πλοδτον ή τιμήν, άλλοι δ* άλλο' πολλά* 
κις δέ κχϊ δ αΟτός Sctpov" νοσήσχς μέν γαρ ôyieixv, πβνόμ»νος δέ πλοδτον Άριστ. 
'HJ-ικχ Ν.κομχχβιχ 1195 α 18—25. ΚχΙ αλλαχοδ : "finsixa xxl ποιοδιι μέν, οδχ ώς ή Ιατρική 
μέν δγίειαν, αλλ" ώ; ή δ/ίβια, οδχως ή σοφία ενδαιμονίαν' μέρος γαρ ονοα της δλης αρετής τφ 
£χεο&αι ποιεί και τφ ενεργεΐν ευδαίμονα. iti τα έργον αποτελείται κατά την φρόνησιν και την 
ή3ιχην άρετήν' ή μεν γαρ αρετή τον σχοπον ποιεί 6ρ9όν, ή δε φρόνηοις τα προς τοϋτον*' 
"Αριστ. Ή9-ικά Νικομ. l i l l a , 5 κ. έξης. Κατά ταύτα ευδαίμων βίος είναι 6 ενάρετος Σχ. lòi · 
<Δοκει δ' δ ευδαίμων βίος Mai άρετην είναι. Οδτο; δέ μ«τχ σχονδής ούκ έν πχιδιφ. Β«λτί(β 

Ί Ϊ λέγομίν τα σπο!>δχϊα τον γβλοίων κχί μ«τχ πχιδιας». Άριστ. Ή*. 1177 α, 2 ίζής · 

2) Ή ιάρϊτή» slvxi ή Θ«μ$λιώ5η; Ιννοια τής Άρισχοχίλίίου "Ηθικής. Ταδχην δρίζβι δ 
Άρισχοχβλης etc τχ "Η9·ικχ Νικομχχ·ια ώ; έξης: 'Ορισμός αρβτής : «"Εστίν δρα ή αρετή 
-5;:; προχιρϊτική, έν μβϊόχηχι OÖJX xfl πρό; ήμϊς, ώρισμένη λόγ/φ κχί φ αν δ φρόνιμος δρί-
OÎIJV, μ335χη; δέ δύο κχκιον, χής μέν κχθ* δπβρβολήν χής δα κχχ' Ιλλβιψιν' κχί Ιχι χφ τας 
μέν έλλ5ίπ*ιν χχς δέ δ,τϊρδίλλίΐν χο5 δέοντος ivxs τοίς πίθίσι κχί τχΐς πράξ*σι, τήν δ* άρ·* 
τήν τό μέσον καΐ βδρίοκβιν κχί αΕρβΓσθ-αι* δ' δ κατά μεν την ουοίαν καί τον λόγον τον τί ήν 
etvai λέγοντα μεσάτης εστίν ή αρετή, κατά δε το αριανον και το ευ άπρότης* Άρισχοχέ· 
λοος: Ή^ικα Νικομαχβια 1106 b 36—1107, 1—3^ 

3) Σχβχικόδς Ιδέ : «Δ;χχή; δέ τ9\ς αριτής OSJTJ;, τής μέν διχνοητικ^ς τής δέ ήθ-ικής, ή 
μι/ διχνοητική τό πλέον è* διδχσκχλίχς ίχβι κχί χήν γέν5?ιν κχί τήν αδξηοιν, διόιτβρ Ιμπχΐ' 
pia; δίΓτχι κχί χρονον ή δέ ηθική έξ Ιθοι>ς περιγίγνβτχι, 59·βν κχί τοδνομοι Ιαχηκ« μικρόν 
πχρί/κλίνον ά.πο το5 Ι9·3^ς, ίξ οδ κχί δ^λον δτι ούδβμία τόδν ή9·ιχ(δν άρ·τ<3ν φύο§ι ήμίν *γγ£-
••χ/stv; ο351ν χϊ? τίδ/ yijji δ/τοον αλλω; έθίζετχι, οίον δ λίθος φδσβι κχχω φ§ρόμβνος οδκ 



— 11 — 

'Υπάρχουν δύο εΙδών άρεταί (*) : 
α') ^Διανοητικοί άρεταί» σοφία, σωφροσύνη, εγκράτεια, αϊ διανοητικοί τελειότητες. 
β') Ή&ικαί άρεταί» at επί της Μξεως έρειδόμεναι, αίτινες τη βοηθεία της έκ της 

πράξεως γνώσεως, το δρΰον μέτρον μεταξύ τον πάρα πολύ και τον πολύ ολίγον κατέχονσι (a). 
Ή τελειότατη τών ηθικών αρετών, ή βάσις του πολιτικού βίου είναι ή <δικαιοούνη> (Β). 

ΑΙ ήθικαί μετά τών διανοητικών αρετών £χουν στενήν σχέσιν καΐ συνάφειαν. 
Δι* δ ουδείς γίνεται κυρίως αγαθός άνευ φρονήσεως, ουδέ φρόνιμος άνευ ηθικής αρε
τής. Συνδετικον δέ στοιχείον ηθικών καΐ διανοητικών αρετών θεωρεί ό 'Αριστοτέλης 
την έγκράτειαν. 

'Αξιώματα του 'Αριστοτέλους 

1) ΑΙ βουλήτικαΐ Ιδιότητες δια της ασκήσεως καΐ πράξεως σταθεροποιούνται είς 
£ξεις. Οοτω δέ το δθος καθίσταται ή&ος. 

2) Ή συνοδεύουσα πρακτική γνώσις λαμβάνει ύπ* δψιν της τήν ίδιαιτέραν περί
πτωσιν καΐ τον εκάστοτε άνθρωπον : Πράττειν μετά λόγον (*). 

3) ΚαΙ ή ηδονή εΐναί τι το επακολουθούν υπό τήν ώς άνω δννοιαν. 
4) Το αξίωμα της άτομικότητος (υποτυπωδώς). 
5) Άνάλυσις τών μορφών της Κοινωνίας : Ύπάρχουσι φιλίαι : 
α') Χάριν του αμοιβαίου συμφέροντος. 
β') Χάριν του εύαρέστου. 
y') Χάριν τοΟ άγαθου. 
Ύπό τήν Εννοιαν ταύτη ν εξετάζονται : Κράτος, επάγγελμα κ. ά. καΐ αναλόγως 

•τιμώνται. 
6) Τό οψιστον είναι δ καθαρός φιλοσοφικός βίος—ή όμοίωσις τφ Βεφ. 

αν έθισθείη άνω φέρεαθαι, ούδ' αν μυριάκις αυτόν εθ£ζ*ο τις άνω ρ*ιπτών, ουδέ το πδρ κάτω, 
ούδ" άλλο ουδέν τών άλλως πεφυκότων άλλως αν έθισθείη. Οδτ' δρα φύσει οδτε παρά φύσιν 
έγγίγνονται at άρεταί, άλλα πεφυκόσι μέν ήμΐν δέξασθαι αΰτάς, τελειουμένοις δέ δια τοδ 
*θους». 

1) Άριστ. Ήθικα Νικομάχεια Β 1103« 14—26. 
2) «Αδτη μέν οδν ή δικαιοσύνη αρετή μέν έστι τελεία, αλλ' ούχ απλώς άλλα προς §τε-

ρον. ΚαΙ δια τούτο πολλάκις κρατίατη τών αρετών είναι δοκεΐ ή δικαιοσύνη, καί οδθ* Ισπερος 
οδθ* έφος οδτω θαυμαστός καί παροιμιαζόμενοι φαμέν civ δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πδσ" 
αρετή Ινι> καί τελεία μάλιστα αρετή, δτι τής τελείας αρετής χρήσις εστίν τελεία δ' ϊστιν δτι 
δ Ιχων αυτήν καί προς Ιτερον δύναται τη άρετη χρήσθαι, άλλ* ού μόνον καθ·' εαυτόν" πολλοί 
iv μέν τοις οίκείοις τη άρετη δύνανται χρήσθαι, έν δέ τοις προς Ιτερον άδυνατοδσιν . . . . > . 
Άριστ. ΉΘ- Νικομ. 1129 b, 25—30. Kai άλλοχοδ : <Αδτη μέν οδν ή δικαιοσύνη ού μέρος 
αρετής αλλ' δλη αρετή Ιστιν, ούδ* ή ενταύθα αδικία μέρος κακίας, αλλ' βλη κακία». Άριστ. 
•ΗΘ. Νικομ. 1130 a, 8—10. 

Ώς φαίνεται έκ τών ανωτέρω γνωμών τοΟ 'Αριστοτέλους περί δικαιοσύνης, ουδείς δμνη-
σε τήν δικαιοσύνην ώς δ 'Αριστοτέλης, δστις καί σύγγραμμα έκ 4 Βιβλίων δπό τον τίτλον δι
καιοσύνη», Ιγραψε, μή διασωθέν, Θεωρών αυτήν ώς τήν κυρίαν άρετήν δια τήν δημιουργίαν 
καί δπαρξιν δρθ-οδ πολιτικού βίου. 

3) "Εστί γαρ ού μόνον ή κατά τον ορθόν λόγον, άλλ' ή μετά τοδ όρθοδ λόγου §ξις 
αρετή έστιν' ορθός δέ λόγος περί τών τοιούτων ή φρόνησίς έστιν». ΚαΙ άλλαχοδ. 

4) <"2στ* επειδή ή ηθική αρετή Ιξις προαιρετική, ή δέ προαίρεσις βουλευτική, δεί 
3ια ταδτα τόν τε λόγον αληθή είναι καί τήν δρεξιν δρθήν, εϊπερ ή προαίρεσις σπουδαία καί 
τα αυτά τόν μέν qpavat, τήν δέ διώκειν>. Άριστ. ΉΘ. Νικομ. 113 J b 22—25. 
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Β') Παιδαγωγική του 'Αριστοτέλους 

Ό 'Αριστοτέλης διακρίνει έν προκειμένω : 
1) Άγωγην τής προσωπικότητος, του άτομου λαμβανομένου καθ" εαυτό. 
Παράγοντες : α') "Εμφυτοι δεξιότητες (Φύσις). Έξ αυτών απάγεται ή φυσική αρετή, 
β') Συνήθεια (*Έθος) καΐ ( ' * 
y') Διδασκαλία (Λόγος). 
Τα παιδία δεν δύνανται να εχωσιν εύδαιμονίαν, διότι ελλείπει απ αυτών ή φρόνηαις καΐ 

δέν είναι ακόμη έτοιμα (έξειλιγμένα). 
2) Άγωγην δια και χάριν της Κοινωνίας (*). 
Ενταύθα θεωρείται παρ' αύτου ή Οικογένεια ώς φορευς της αγωγής. (Σημειωτέα ff 

άντίθεσις προς τον Πλάτωνα). 
'Επίσης ό 'Αριστοτέλης δέν απαιτεί, ίνα άρχωσιν ot φιλόσοφοι, άλλα ζητεί Ινα 

οδτοι ώσι μόνον σύμβουλοι των αρχόντων. 
3) Άγωγην χάριν καί δια του Κράτους (·) (Πολιτείας). 
Δια της αρχής ταύτης προβάλλει δ 'Αριστοτέλης τήν άπαίτησιν προς ένιαίαν κρα· 

τικήν άγωγην. 
4) Άγωγην προς *βίον ΰεωρητικον καί ένάρετον* (8), τ.ε. προς τας διανοητικός άρετάς. 

Ή αγωγή αοτη, τ.δ. είναι ή «ελευθέριος» αγωγή, ή προς τα ελεύθερα σκοπού Ιδεώδη», 
τίθεται οπό του 'Αριστοτέλους υπέρ τήν τεχνικό · έπαγγελματικήν άγωγην. 

Κατά τήν σειράν της εξελίξεως, το οώμα προ της ψυχής δέον να fj άντικείμενον 
των ημετέρων φροντίδων' κατόπιν το μέρος τής ψυχής, δπερ εϊναι ή έδρα των ενστίκτων 
τέλος ό νους και αϊ διανοητικοί τάοεις. 

V 

Ό 'Αριστοτέλης άναγνωρίζων τήν σπουδαιότητα τοϋ οικογενειακού ΰεσμοϋ ώς τής 
βάσεως του κοινωνικού οίκοδομήματος, ούχ ήττον συμφώνως προς τάς Ιδέας τής εποχής 
του κηρύσσεται οπαδός τής πολιτειακής αγωγής (·). 

1) <Γ£νεσθαι δ' αγαθούς οΐονται οι μέν δ' ε&ει, οι δε διδαχή. Τό μέν οδν τής φύσεως 
δήλον ώς ούκ έφ* ήμίν δπάρχει, άλλα διά τίνος θείας αίτιας τοις ώς αληθώς εύτυχέσιν υπάρ
χει. "0 δέ λόγος καί ή διδαχή μή ποτ' ούκ έν άπασιν Ισχύει, άλλα δεΓ καί προδιηργάσϋαι τοις 
ε&εσι τήν τοδ άκροατοδ ψυχήν προς το καλώς χαίρειν καί μισβίν, ώσπερ γήν τήν θρέψουσαν 
το σπέρμα. Ού γαρ αν ακούσειε λόγου άποτρέποντος οοδ* αδ συνείη δ κατά πάθος ζών, τον δ' 
οδτως έχοντα πώς οδν μεταπεϊσαι ; δλως τ* ού δοκεΐ λόγω ύπείκειν το πάθος, άλλα βία». 

€Αεΐ δη το ή&ος προϋπάρχειν πως οίκεϊον τής αρετής* στέργον τό καλόν καί δυσχεραΐ-
νον τό αίσχρόν. Έκ νέου δ' αγωγής δρ&ής τυχεΐν προς άρετήν, χαλεπόν, μή δπό τοιούτους 
τραφέντα νόμους' τό γάρ σωφρόνως καί καρτερικώς ζήν ούχ ήδδ τοις πολλοίς, άλλοις τε καί 
νέοις. Διό νόμοις δει τετάχθαι τήν τροφήν καί τα επιτηδεύματα' ούκ ϊσται γάρ λυπηρά συνήθη 
γενόμενα». Άριστ. 'Ηθικά Νικομ. 1179 b, 18—35. 

2) Σχ, πρβλ. <"0τι μέν οδν τφ νομο&ίτ'β μάλιστα πραγματευτέον περί τήν τών νέων 
παιδεΕαν, ουδείς άν άμφισβητήσειε' καί γάρ έν ταΐς πόλεσιν ού γιγνόμενον τοδτο βλάπτει τάς 
πολιτείας" δει γάρ προς έκάστην παιδεύεσθαι* τό γάρ ήθος τής πολιτείας έκαστης τό οίκεϊον 
καί φυλάττειν εΐωθε τήν πολιτείαν καί καθίστησιν έ{- αρχής, οίον τό μέν δημοκρατικόν δημο-
κρατίαν τό δ* όλιγαρχικόν δλιγαρχίαν' αεί δέ τό βέλτιον ήθος βελτίονος αίτιον πολιτείας». 

Άριστ. Πολιτικά 1337 a 8—18. Καί άλλαχοδ: 
3) «Έπεί δέ εν τό τέλος τη πόλει πάση, φανερόν δτι καί τήν παιδείαν μίαν καί τήν αυτήν 

άναγκαΐον είναι πάντων' καί ταύτης τήν έπιμέλειαν είναι κοινήν καί μή κατ* Ιδίαν, δν τρόπον νδν-
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Επαινεί τήν Σπαρτιατικήν άγωγήν καΐ νομίζει, δτι ή αγωγή πρέπει να έπιδιώκη 
*οινόν τινά δι* δπαντας σκοπόν (·). 

Έκμάθησις—άσκησις αρετής δέον να fj Ô σκοπός πάσης πολιτικής Κοινωνίας ('). 
Ό νομοθέτης οφείλει να κατανοη τήν τοιαύτην άγωγήν. 

Το Κράτος να μή έπεμβαίνη είς τά της γεννήσεως καΐ αγωγής των παίδων, ώς 
έζήτει ό Πλάτων είς τήν <Πολιτείαν> του, άλλ* άπο του 7ου Ιτους, Ινα διαπαιδαγωγήται 
-τό^παιδίον εις β [ ο ν εύάρεστον. 

Ή αγωγή τοΰ παιδος 

Κατά τον "Αριστοτέλη υπάρχουν τρεις βαθμοί είς τήν έξέλιξιν του άνθρωπου : 
1) Κατά πρώτον ή φυσική εξέΐιξις, ήτις έκδηλοΟταΐ είς τήν σωματικήν ανάπτνξιν. 
2) Το ενστικτον, αϊ αισθήσεις—το έπιθυμητικον—Το αλογον μέρος τής ψυχής. 
3) Ό λόγος τ.δ. Ò νους, δ πεφωτισμένος οδηγός του άνθρωπου. 
Κατά τά 3 ταύτα στάδια τής εξελίξεως του άνθρωπου πρέπει, κατά τον 'Αριστο

τέλη, να διαταχθώσιν αϊ σπουδαΐ καΐ αϊ ασκήσεις τοΟ παιδός. Άντικείμενον τών πρώ
των φροντίδων δέον να fj, προ τής ψυχής, το σώμα. Κατόπιν τό τμήμα τής ψυχής, το 
όποιον είναι ή Μδρα τών επιθυμιών. Προσθέτει δμως, υπέρ τόν Ρουσσώ, δτι καΐ δταν 
ίέπιμελούμεθα τών αισθήσεων δέν πρέπει νά παραβλέπωμεν τήν διανοητικήν άνάπτυξιν 
του παιδός, παραλλήλως προς τήν φυσικήν. 

Φυσική αγωγή. Υιός Ιατρού, Ιδρυτής τών Φυσικών Επιστημών, δ μέγας 'Αριστοτέ
λης, χειρίζεται μετά μεγίστης εμπειρίας τό θέμα τούτο. 

"Αρχεται ερευνών πρίν γεννηθή τό παιδί" προ τής συλλήψεως του ακόμη, δια του 
-κανονισμού τοΟ γάμου νομοθετικώς, προτεινομένης τής απαγορεύσεως τής ενώσεως 
•άωρων ή υπέρ τήν κανονικήν ήλικίαν. 'Υποδεικνύει τάς κλιματολογικός συνθήκας, τάς 
-καταλλήλους δια τήν έποχήν του γάμου (χειμών—βόρειος άνεμος), παρέχει σοφάς συμ-
βουλάς περί τής υγιεινής τής μητρός κατά τήν έγκυμοσύ\ην—τόν παρά τής μητρός θη-
λασμόν του βρέφους, περί τής υγιεινής του βρέφους—ψυχρά λουτρά κτλ. 

"Εκθέτει τά κύρια σημεία σχεδίου φυσικής αγωγής, τό όποιον και σύγχρονος 
υγιεινή του παιδός ευχαρίστως θα άπεδέχετο. 

' Α γ ω γ ή π ν ε υ μ α τ ι κ ή — η θ ι κ ή 

Ή πνευματική αγωγή, κατά τόν Αριστοτέλη, δέν πρέπει νά άρχίζη προ τοΰ 5ου 
ίτους. 'Αλλά κατά τήν τεθεισαν αρχήν του πρέπει νά δίδεται προσοχή καΐ είς τάς νοη· 
-τικάς δεξιότητας τοΟ παιδός, ώς εις τήν έκλογήν τών παιγνίων, τήν προπαρασκευήν 
τών ασκήσεων, αϊτινες θα επακολουθήσουν είς μεταγενεστέραν ήλικίαν. Άπομάκρυνσις 
«άπό επιβλαβών επιδράσεων, ώς δούλων, αισχρών θεαμάτων, ακουσμάτων κ.τ.δ. 

-Ιχαστος επιμελείται τών αδτοδ τέκνων, Ιδία τε καΐ μάθησιν Ιδίαν ήν αν δόξ^ διδάσκων. Δει δ* 
τών κοινών κοινήν ποιεϊσθαι καΐ τήν ασκησιν. "Αμα δέ ου χρή νομίζειν αυτόν αδτοδ τίνα είναι 
-άλλα πάντας τής πόλεως. "Η επιμέλεια πέφυκεν έκαστου μορίου βλέπειν προς τήν τοδ δλο» 
έπιμέλειαν. 'Αριστοτέλους Πολιτικά 1337 a, 21—30. 

1) €Έπαινέσειε δ' αν τις κατά τούτο Λακεδαιμονίους' καΐ γαρ πλείστην ποιοδνται 
Όπουδήν περί τους παϊδας καΐ κοιν^ ταότην» Άριστ. Πολιτικά 1337 a 31—32, 

2) cBioç μέν άριστος καΐ χωρίς έκάστψ και κοινή ταΐς πόλεσιν δ μετ* αρετής κεχορη-
γημένος èrel τοιούτον, ώϊτε μετέχειν τών κατ' άρετήν πράξεων». Άριστ. Πολιτικά, ένθ, αν 
1334a, 15 καί έξης: 
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Μαθήματα προς διδασκαλίαν 

Ή κυρίως αγωγή πρέπει να άρχίζη άπο του 7ου Ετους μέχρι της ήβης καΐ εκεί. 
θεν μέχρι του 21ου δτουςί1)· Κατά τήν δεύτερον περίοδον άπο του 18—21 έτους, ήτοι 
επί τριετίαν έτίθεντο ot £φηβοι είς τήν ύπηρεσίαν τής πόλεως, ασκούμενοι είς τα στρα
τιωτικά καθήκοντα του πολίτου (»). (Χρήσις τών δπλων, περιπολίαι άνά τήν χώραν, πα
ραμονή είς καταυλισμούς κ τ. δ ) . 

Διδακτέα μαθήματα : Γράμματα (οπό τον δρον τούτον εννοεί 6 'Αριστοτέλης : 
Άνάννωσιν, γραφήν, Στοιχεία Γραμματικής), Μαθηματικά, (συνιστάμενα είς στοιχειώδεις 
γνώσεις 'Αριθμητικής, Γεωμετρίας καΐ 'Αστρονομίας, δσαι είναι χρήσιμοι δια τον πρακτι-
KÒV βίον), Μουσική, Γυμναστική καΐ Οπό τίνων δίδασκόμενον 'Ιχνογραφία. 

Ή αγωγή καΐ παιδεία άποσκοποοσιν είς τήν άναπλήρωσιν του ελλείποντος έκ 
τών φυσικών καταβολών (*). 

"Ως επί το πλείστον ασχολείται δ 'Αριστοτέλης μέ τήν μουσικήν, έ*νεκα τής επι
δράσεως της επί τήν ήθικήν διάπλασιν του παιδός. ΈμερΙζετο δέ τήν πρόληψιν, δτι δια 
τήν χαλάρωσιν καΐ άναμόρφωσιν τών ηθών λάου τίνος, θα έπρεπε να προσθέσωμεν ή 
άφαιρέσωμεν μίαν χορδήν τής λύρας. 

Ή ήΰικη αγωγή άπησχόλησε πάρα πολύ τον 'Αριστοτέλη, δπως καΐ τον Πλάτωνα. 
Επιμένει κυρίως είς τον σχηματισμον ηθικών Μξεων κατά τήν πρώτην παιδικήν ήλι· 
κίαν (4). Ουδείς ϋμνησε λαμπρότερον τοΟ 'Αριστοτέλους την δικαιοσύνην (Πολιτικά καΐ 
είς άπολεσθέν σύγγραμμα έκ 4 βιβλίων). Πρότυπον παιδαγωγού υπήρξεν άλλως τε αυτός δ 
'Αριστοτέλης, ως κρίνομεν έκ της ευεργετικής επιδράσεως επί τον μεγάλον μαθητήν του 
Άλέξανδρον καΐ τής μακρότατης διδασκαλίας του είς το Λύκειον, δπου μέ με>ίστην 
έπιτυχίαν έδίδαξεν επιτυχώς πάσας σχεδόν τάς έπιστήμας, πολλών εκ τών οποίων υπήρξεν 
αυτός 6 θεμελιωτής και άριστος συστηματικός διδάσκαλος. 

'Απέκλεισε τάς έπιστήμας καΐ τέχνας, τάς έχουσας ωφελιμιστικό ν χαρακτήρα (Β). 
Σκοπός διδασκαλίας, κατά τον Άριστοτέ> η, ή άνύψωσις του πνεύματος, ή πλήρωσις ευγε
νών σκέψεων. 

Κρίσις γενική 

Έκ τών ανωτέρω εκτιθεμένων καταφαίνεται δτι δ 'Αριστοτέλης θεωρητέος ώς είς 
τών μεγάλων θεωρητικών διδασκάλων τής αγωγής του άνθρωπου, άσκήσας συνάμα έν 

1) Έπισκεπτέον δέ τοΤς παιδονόμοις τήν τούτων διαγωγήν, τήν τ' δλλην και δπως δη 
ηκιστα μετά δούλων ϊσται ταύτην τήν ήλικίαν (δηλ. τών 5 ετών) και μέχρι τών 7 ετών, άναγ-
κάϊον οίκοι την τροψην εχειν, εδλογον οδν άπελαύνειν άπο των ακουσμάτων και των δραμάτων 
άνελεοθερίας και τηλικούτοος δντας, δλως μεν ονν αίσχρολογεΐν εκ τής πόλεως, ώσπερ άλλο τι, 
δει τον νομοθετών εξορίζειν*. (Άριστ. Πολιτικά 1336 a, 39—44). 

2) «Δύο δ' είσίν αί ήλικίαι προς ας άναγκαΐον διηρήσθαι τήν παιδείαν, προς τήν άπο των 
επτά μέχρι ήβης και πάλιν προς τήν αφ* ήβης μέχρι των ενός καΐ είκοσι ετών. Οί γάρ ταΐς 
έδδομάσι διαιρο3ντες τάς ηλικίας ώς επί το πολύ λέγουσιν ού κακώς, δεί δέ ι% διαιρέσει τής 
φύσεως έπακολοοθεϊν>. Άριστ. Πολιτικά 1337 b, 37—41. 

3) «πάσα γάρ τέχνη καΐ παιδεία το προσλεΐπον βούλεται άναπληροδν». 
Άριστ. Πολιτικά 1337 a 2. 
4) «Πάντα γάρ στέργομεν τα πρώτα μάλλον. &&ΐ δέ τοίς νέοις πάντα ποιείν ξένα τά 

φαδλα, μάλιστα δ' αυτών δσα ϊχει ή μοχθηρίαν ή δυσχέρειαν». Άρ. Πολ. 1336 6 33. 
5) «Τό δέ ζητεΐν πανταχού" το χρήσιμον ήκιστα άρμόττει τοΓς μεγαλοψύχοις καΐ τοίς 

έλευθ-ερίοις» Άριστ. Πολιτικά 1338 b 3—4. 
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in πράξει επιτυχώς τάς ϊδέος του. 'Αξιόλογος διδόσχσλος τοϋ με>άλου Αλεξάνδρου» 
Ιδρυτής κοί διευθύνων έξοχος καθη>ητής του Λυκείου έν Άβή\αις. 

Ή παιδαγωγική τον χαρακτηρίζεται ώς αριστοκρατική. Ό 'Αριστοτέλης, επηρεασμέ
νος από τάς Ιδέας της εποχής TCÜ παρά τοις Άθηνσίοις κοί γενικώτερον παρά τοις 
"Ελλησιν, απέκλειε τους δούλους, έπιφορτισμένοις μέ τήν διατροφήν τών κιρίων των 
(«ανεσιν» αυτών), της ά>ωγής, ώς έπίοης της Ιδιοκτησίας καΐ ελευθερίας, δεχόμενος 
«φύσει δοΰλον» κοί «φύσει ελεύθερον» άνθρωπον (')· Έκτος άλλων διαςωνεΐ Ttpdç τόν 
Πλάτωνα, μή δεχόμενος μονίμους «δρχοντος» έκ της τόξεας τών φιλοσόφων, άλλ 

εναλλασσόμενους άρχοντας καΐ αρχόμενους (*). 
Έάν ληφθη οπ' δψιν, δτι κατά τον αΙώνα TCO Πίρικλέους ύτιΡρχον έν 'Αθήναις 

400.C00 δούλων, έναντι 20.CC0 ελευθέρων πολιτών, ουνάγομεν δτι έτιεκράτει κοινωνικον 
καθεστώς έξασφαλίζον τήν ά>ωγήν τών μέν, δια της δ.αιωνίσεως της καταθλίψεως τοο 
μεγίστου μέρους του πληθυσμού, Κατά του καθεστώτος ούτου δέν άντετάχθη ô 'Αρι
στοτέλης, στηρίξας μάλλον αυτό δια της θίωρίος του περί «φύσει δούλου» καΐ «φύσει 
ελευθέρου» άνθρωπου. Τήν θεωρίαν καΐ διδασκαλίαν αυτήν του αρχαίου Ελληνισμού 
άπεκήρυξε πρώτος ό 'Ιησούς Χριστός καΐ ή διδασκαλία του (ό Χριστιανισμός). 

'Επίσης δ 'Αριστοτέλης κατηγορήθη δια τήν έξόρτησιν του αριθμού τών τέκνων 
έκ της Ικανότητος τών γονέων προς διατροφήν οοτών, ουνίστα τήν άπόρριψιν τών γι-
γνομένων αναπήρων τέκνων, επηρεασμένος έκ τών Σπαρτιατικών έν προκειμένω εθί
μων. Έν τέλει συνιστά; καΐ αυτήν τήν έκτρωσιν πέραν ώρισμένου αριθμού τέκνων πολυ
τέκνων, αδυνατούντων να θρέψωσι τά τέκνα ταν. 'Avil κατηγοριών δμως, θά έτρεπε 
να έκδηλουται δ κοινός θαυμασμός δια τήν πρόβλίψιν του μεγάλου φιλοσόφου, προ 23 
αΙώνων άπδ σήμερον, τών βασικών συγχρόνων προβλημάτων έκ της συσσωρεύσεως τοο 
πληθυσμού έκ τών άνεμποδίστων γεννήσεων άνΕρώτιων καΐ τΡς ανάγκης περιορισμού 
της ύπεραυξήσεως του πληθυσμού, δια μέτρων τά όποια προύτεινεν δ 'Αριστοτέλης 
προ 23 αίώνων, ώς τά μέτρα περιορισμού τοΰ ύτΐίρπληθυσμού, άτινα τφουιόθησαν παρά 
τών Ιθυνόντων είς ΚΙναν καΐ Ινδίας. 

Σχετικώς πρβλ. Άριστ. Πολιτικά: 1335b 19—26: *Περί δε όποΰέοεως και τροφής 
τών γιγνομένων έστω νόμος μηδέν πεπηρωμένον τρέφειν, δια δέ πλήθος τέκνων ή τάξις 
τών έθών κελεύει μηδέν άποτίθεσθαι τών γιγνομέίων" όρισθήναι δέ δει της τεκνοποιίας 
το πλήθος, έάν δέ τισι γένηται πορά ταύτα συνδυοσθέντων, πριν αΐοϋτ,σιν εγγενέοϋαι 
και ζωην εμποιεϊσϋαι δει την αμβλωσιν' TÔ γόρ δσίον ΚθΙ μή δίΟίρίσμένον τη αίοθήσεί καΐ 

τφ ζην έσται». 

Θάνατος 'Αριστοτέλους 

Μετά τόν έν Βαβυλώνι έν έτει 323 π. Χ. συμβάντα θάνατον του μεγάλου μαθητού 
καΐ προστάτου του Μεγάλου "Αλεξάνδρου, κατηγορήθη ύπό τών έν 'Αθήναις άναθαρρη-
σάντων έχθρων τών Μακεδόνων, καΐ δή ύπό του ανεψιού του Δημοσθένους όήτσρος Δη-
μοχάρους ή κατ' άλλους Δημοψίλου, επί ασέβεια, έπικουρουντος καΐ του Ιεροφάντου τών 
Έλευσινίων μυστηρίων Εύρυμέδοντος. Πάσχων δ' έξ ανιάτου καΐ οδυνηρού νοσήματος 
του στομάχου, ένεκα του οποίου ήδυνάτει να άντικρύσπ επί δικαστηρίφ τήν έπ! άσεβείςχ 

1) «Où γαρ Ιλαττον διέστηκεν ή των ελευθέρων αρχή ι%ς των δούλων, ή amò το φν-
οει ελεύθερον τον φύσει δούλου* Άριστ. Πολιτικά 1825 a, 29—30. 

2) *Δήλον δτι βελτιον άει τους αυτούς τους μεν αρχειν τους δ' δ,ρχεσυαι καΰάπαξ. Άριστ. 
Πολιτικά 1332 b, 21—22, περαιτέρω 1334 b, 15 καΐ έξ^ς . . . 
καΐ αλλαχοδ π, ρ.β.λ. *Tòv δ' αυτόν άρχόμενόν τε δεϊν γίγνεσθαι πρότερον και άρχοντα ϋοτβτ 

Qov* Άριστ. Πολιτικά, 1333 a 12—18. 
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κατηγορίαν καΐ προβλέπων άφευκτον τήν καταδίκην του, έζήτησε καταφύγιον είς την έν 
Χαλκίδι έπαυλίν του, έπειπών, ώς παρεδόθη : <*Απ(ωμεν άπό των 'Αθηνών, Ινα μη πρό· 
φασιν δώμεν ΆθηναΙοις του δεύτερον δγος άναλαβεΐν παραπλήσιον τω κατά Σωκρά
τους, καΐ Ινα μή δεύτερον είς ψιλοσοφίαν άσεβήσωσιν» (')· 

Άπήλθεν ακολούθως είς Χαλκίδα. 'Εκεί δ* έιΐιδεινωθείσης της νόσου έπήλθεν Ô 
θάνατος του μεγάλου φιλοσόφου έν δτει 323/322 π.Χ. ΟΙ έν Σταγίροις συμπολΐται, ευ
γνώμονες προς τον εόεργέτην των "Αριστοτέλη, έτίμησαν αυτόν κατ* άξίαν. Τό σώμα 
του μετεφέρθη καΐ ετάφη είς Στάγιρον, άπονεμηθεισών εξαιρετικών τ>μών. Άνεκηρύχθη 
οίκιστής της πόλεως, καθιερωθείσης εορτής €*Αριστοτέλεια> είς μνήμην του (s). 

1) Σχετικώς Ιδέ : Παν. "Ι. θεοδωροπούλου, 'Αριστοτέλους : Τα Πολιτικά, ενθ-. αν. 
at\. 88—92. 

2) 'Ωσαύτως πρδλ. Κων. Δ. Γεωργούλη : 'Αριστοτέλης δ Σταγιρίτης, ένθ·. αν. σβλ. 47—48. 


