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 ΘΕΜΑ 1:  Συζήτηση για τις αξίες  

 Συλλογή υλικού 
 

 

 
 
Aριστοτέλης  (384-322 π.Χ.) 
 
 
T 1/1  Άνθρωπος και Κράτος 
 
Για τον Αριστοτέλη «ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ένα πολιτικό ζώο .......Για τον λόγο αυτόν, είναι 
ξεκάθαρο, ότι το κράτος είναι εκ φύσεως σηµαντικότερο από το άτοµο. Γιατί αν καθένας από µόνος του δεν 
είναι αυτάρκης, θα πρέπει να συνδέεται µε όλο το κράτος όπως συνδέονται άλλα µέρη µε το σύνολο, ενώ 
κάποιος που είναι ανίκανος να συνεργάζεται ή που είναι τόσο αυτάρκης ώστε να µην χρειάζεται να το κάνει 
αυτό, δεν αποτελεί µέρος του κράτους και έτσι πρέπει να είναι είτε ζώο είτε Θεός. – Γι’ αυτό, η ώθηση να γίνει 
µία τέτοιου είδους συνεργασία υπάρχει εκ φύσεως σε όλους τους ανθρώπους, αλλά αυτός που ένωσε τους 
ανθρώπους για πρώτη φορά σε µια τέτοια συνεργασία ήταν ο µεγαλύτερος των ευεργετών.» (AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: 
Πολιτική, 1252α-1253α39, Kl.d.SPh., σ. 37)      (Loeb, trans. Rackham, σελ.11-13) 
 
 
T 1/2 Αντικείµενο του κράτους 
 
«Αντικείµενο του κράτους είναι η καλή ζωή ..........Και το κράτος είναι η σύµπραξη φυλών και χωριών σε µία 
γεµάτη και ανεξάρτητη ζωή, η οποία κατά τη γνώµη µας συνθέτει µία ευτυχισµένη και αξιοπρεπή  ζωή να 
θεωρείται ότι υπάρχει για χάρη των αξιοπρεπών πράξεων και όχι πρωτίστως για την κοινή διαβίωση. Έτσι, 
εκείνοι που συµβάλλουν περισσότερο σε αυτή τη συναδελφικότητα έχουν µεγαλύτερο µέρος στο κράτος από ότι 
εκείνοι που είναι ισάξιοι ή ανώτεροί τους όσον αφορά την ελευθερία από τη γέννησή τους, αλλά όχι ισάξιοί 
τους ως προς την κοινωνική αρετή, ή από εκείνους που είναι πλουσιότεροι αλλά που τους ξεπερνούν στην 
αρετή.» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Πολιτική, 1280β6-1281α8, Kl.d.SPh., σ. 39) 
(Loeb, trans. Rackham, σ.219) 
 
T 1/3  Μόρφωση και νόµοι 
 
«Ο αρχηγός του κράτους πρέπει λοιπόν να νοµοθετεί λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τόσο το συναίσθηµα 
όσο και τις πράξεις και στοχεύοντας πιο συγκεκριµένα στα σηµαντικότερα αγαθά. Η ίδια αρχή ισχύει και όσον 
αφορά τον τρόπο ζωής και τις επιλογές που γίνονται: ένας άντρας πρέπει να ασχολείται και µε τη δουλειά και 
µε τον πόλεµο αλλά πολύ περισσότερο να ζεί ειρηνικά και να απολαµβάνει. Και θα πρέπει να κάνει αυτό που 
είναι απαραίτητο και χρήσιµο, αλλά ακόµα περισσότερο να κάνει αυτό που είναι σωστό. Αυτοί είναι λοιπόν οι 
στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν όσον αφορά τη µόρφωση των πολιτών όσο είναι ακόµα παιδιά αλλά και 
στις µεγαλύτερες ηλικίες όπου χρειάζονται ακόµα εκπαίδευση.» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Πολιτική, 1333α11-1333β5, 
Kl.d.SPh., σ. 42)      (Loeb, trans. Rackham, σελ. 607-609) 
 
 
T 1/4  Η συµµετοχή των πολιτών στη νοµοθεσία 
 
«.. αλλά η άποψη ότι είναι πιο σωστό να άρχουν οι πολλοί, είναι πιο σωστή από το να άρχουν οι λίγοι 
διαλεχτοί, µπορεί να εξηγηθεί και να προκαλεί κάποια δυσκολία αλλά ίσως και να είναι πραγµατικότητα, 
καθώς µπορεί οι πολλοί ακόµα και αν δεν είναι όλοι καλοί άνθρωποι, να λειτουργούν καλύτερα ως σύνολο, όχι 
ατοµικά αλλά οµαδικά, από εκείνους που είναι τόσο καλοί όπως τα οµαδικά γεύµατα, όπου συνεισφέρουν 
πολλοί σε σχέση µε τα ατοµικά. Γιατί όταν είναι πολλοί, µπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι ο καθένας έχει 
κάποιο µερίδιο αρετής και σοφίας και όταν ενώνονται όλοι και γίνονται σαν έναν άνθρωπο µα πολλά πόδια, 
πολλά χέρια και πολλές αισθήσεις, έτσι κι εδώ γίνεται µία προσωπικότητα όσον αφορά τις ηθικές και τις 
διανοητικές λειτουργίες.” (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Πολιτική, 1281β38-1282β1, Kl.d.SPh., σ. 49) 
(Loeb, trans. Rackman, σελ.221-223) 


