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ΗΛΙΑ Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΗ  

  ΘΕΜΑ: «   Η ίδρυση και το έργο του 

Αριστοτελείου Λυκείου .  » 
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Ο Μέγας Πανεπιστήμων και πολυπράγμων φιλόσοφος 
Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης ( 384 -322 π.Χ. ) ίδρυσε το 
περίφημο  «  Λύκειο » ή « Περιπατητική Σχολή » περί το 
335 π.Χ., ανάμεσα στους ποταμούς Ηριδανό και Ιλισό, σε 
μια κατάφυτη αλλά και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  περιοχή 
11,5 στρεμμάτων, έξω από τα τείχη της πόλεως των 

Αθηνών. ( Η περιοχή 
αυτή ανακαλύφθηκε 
εντελώς τυχαία το 1996 
από τις ανασκαφές που 
έγιναν με σκοπό να 
δημιουργηθεί το 
Μουσείο σύγχρονης 
Τέχνης του Ιδρύματος 
Γουλανδρή. Βρίσκεται 
μεταξύ των οδών 

Βασιλίσσης  Σοφίας- Βασιλέως Κων/νου και Ρηγίλλης. 
Αρχικά βρέθηκαν τα απομεινάρια της  Παλαίστρας και στη 
συνέχεια τα ερείπια της Σχολής. Τα έργα αναδείξεως του 
αρχαιολογικού χώρου περατώθηκαν το 2013 και σήμερα η 
πρόσβαση είναι ελεύθερη, καθόσον ο χώρος έχει 
διαμορφωθεί καταλλήλως με περάσματα και πληροφοριακές 
πινακίδες, ταυτόχρονα δε προσφέρεται για περίπατο και 
αναψυχή ). Η ονομασία    « Λύκειο » οφείλεται στο Ιερό του 
Απόλλωνος, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Οι 
επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε ένα γαλήνιο τοπίο, 
γεμάτο από ενδημικά φυτά ( όπως  δεντρολίβανο, λεβάντα, 
ρίγανη, θυμάρι, ελιές, ροδιές κλπ.) και να γνωρίσουν τα 
υπολείμματα των κτιρίων της Σχολής που είναι :1) Η 
παλαίστρα, 2) υπόκαυστες δεξαμενές (φρεάτιο και πηγάδι ), 
τα λουτρά, το Εφηβείο – Διδασκαλείο ( αίθουσα 
διδασκαλίας ), το Κονιστήριο   ( κονίστρα αγώνων ή μικρή 
παλαίστρα ), το Ελαιοθέσιο  ( όπου οι αθλητές αλείφονταν 
με λάδι ) και την Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο.  H ονομασία 
« Περιπατητική  Σχολή » δεν αναφέρεται απλά και μόνο 
στη διδασκαλία εν κινήσει αλλά στη μεθοδική 
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προσέγγιση της ύλης, η οποία πρέπει να υποταγεί και 
να αποκαλυφθεί η αόρατη μορφή   που την περιβάλλει. 
Η διδασκαλία μέσω του περιπάτου ξεπερνά το Νόμο της 
Βαρύτητος, απελευθερώνει τον διδασκόμενο από το βάρος 
του σώματός του και γενικά τους φυσικούς κανόνες και του 
επιτρέπει να γνωρίσει τα ανώτερα επίπεδα της Γνώσεως. Η 
εξελεγκτική πορεία του ανθρώπου ακολουθεί τρεις φάσεις: 
1) Στο ξεκίνημα είναι το  « δίπολο ή ανθρωποειδές », το
οποίο αρχικά έρπεται , 2) στον « άνθρωπο », ο οποίος 
ορθώνει το ανάστημά του, δηλαδή περπατά έχοντας 
εξημερώσει  τα πάθη της ψυχής του μέσω της κατάλληλης 

παιδείας  και 3) Στον         
« αυτοάνθρωπο », ο 
οποίος πλέον δεν 
είναι δέσμιος της 
ύλης και ίπταται με 
την ψυχή του 

απελευθερωμένη 
προς  στην υψηλή 
γνώση, την απόλυτη 

Αλήθεια. 
    Ο Αριστοτέλης οραματίσθηκε πρώτος την 

δωρεάν Παιδεία ως πρωταρχική υποχρέωση της 
Πολιτείας. Η ευδαιμονία του συνόλου μπορεί να προέλθει 
μόνο μέσω της Παιδείας, η οποία έπρεπε να είναι κοινή , 
προσιτή σε όλους και μέσω αυτής να χαλιναγωγούνται τα 
πάθη, να ελέγχονται τα ένστικτα και να δημιουργηθεί  η 
ιδανική Κοινωνία. Γεννιέται ευλόγως το ερώτημα γιατί ο 
Αριστοτέλης, ενώ θήτευσε επί 20 και πλέον έτη  στην 
Ακαδημία του Πλάτωνος, ίδρυσε το Λύκειο του ; Η 
απάντηση είναι ότι πιθανώς ήθελε να διευρύνει έτι 
περαιτέρω την επιστημονική κατάρτιση της Ακαδημίας 
( όπου εδιδάσκοντο μόνο Μαθηματικά και Φιλοσοφία ), να 
εφαρμόσει τελείως διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών και 
να ακολουθήσει διαφορετικές  μεθόδους διδασκαλίας. Ο 
Αριστοτέλης δημιούργησε μία ανώτατη Σχολή και 
έθεσε κατ’ ουσίαν τις βάσεις των σημερινών 
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Πανεπιστημίων.  Η Τέχνη του  «  εύ λέγειν » , την οποία 

εφάρμοσε ο Αριστοτέλης, είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή 
του από τον Φίλιππο το Β’  Βασιλέα της Μακεδονίας, ο 
οποίος τον επέλεξε ως διδάσκαλο του νεαρού υιού του 
Αλεξάνδρου, για να του μεταδώσει τις ηθικές αξίες και την 
Ρητορική. Η Ρητορική εντάχθηκε στη Φιλοσοφία, καθόσον η 
έκφραση του Διδασκάλου έπρεπε  να είναι ελκυστική. 

Ο Αριστοτέλης 
χρησιμοποίησε, όπως και 
ο Πλάτων το διάλογο και 
τη διάλεξη, αλλά 
κατεύθυνε τους μαθητές 
του στο να αποκτήσουν 
εμπειρίες και να 
συλλέγουν στοιχεία από 
τον αισθητό κόσμο. Στο 
διάστημα των 12 ή 13 
ετών που λειτούργησε το 
Λύκειο, υπήρξε πρότυπο 
κέντρο σπουδών, με τη 

δημιουργία πολλών ομάδων εργασίας με διαφορετική 
κατεύθυνση. Οι μαθητές και κατ’ ουσία ερευνητές, 
συνέλλεγαν στοιχεία και πληροφορίες ακόμα και από 
απλούς ανθρώπους , οι οποίοι είχαν αποκτήσει εμπειρίες 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Μέχρι και σήμερα 
δεν δυνατόν να υπολογισθεί ο όγκος όλων αυτών των 
επιστημονικών πληροφοριών, που αποτέλεσαν στη 
συνέχεια αυθεντικές πηγές γνώσεων . Ο Αριστοτέλης 
ενέπνευσε στους μαθητές τους να εργάζονται ακατάπαυστα 
με ζήλο και ευσυνειδησία. Τους δίδασκε πώς να 
καταγράφουν  και να ταξινομούν  τα ζώα, τα φυτά, 
αλλά  και ολόκληρο τον οργανικό και ανόργανο κόσμο, 
καθώς και  τη  μελέτη των ουρανίων  σωμάτων.  Η 
πολύπλευρη γνώση που δινόταν στους φοιτώντες  
περιέλαμβανε ακόμα και πολιτικά θέματα και αναλύσεις                
( Δυστυχώς το μοναδικό έργο που διασώθηκε είναι η                
« Αθηναίων Πολιτεία » ). Ο Αριστοτέλης, ως μέγας 
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παιδαγωγός και ψυχολόγος, δίδασκε την συστηματική 
παρατήρηση και κατεύθυνε τους μαθητές του να 
εφαρμόζουν τις ψυχολογικές του απόψεις όχι μόνο 
στον άνθρωπο αλλά και στα ζώα, ακόμα και στα φυτά.                           
( Υποστήριζε ότι τα φυτά έχουν « θρεπτική ψυχή και  τα ζώα 
έχουν   « θρεπτική » και «αισθητική ». Ο άνθρωπος , έχει, 

όπως και τα ζώα και τις δύο 
προαναφερθείσες αλλά ταυτόχρονα 
είναι προικισμένος από την ίδια τη 
Φύση με την « λογική » ψυχή ). Πολλά 
βιβλία του αναφέρονται σε καθαρά 
ψυχολογικά θέματα , όπως « περί 
ψυχής », « Περί αισθήσεως και 
αισθητών », «  περί μνήμης και 
αναμνήσεως », « περί ύπνου και 
εγρηγόρσεως » « περί ενυπνίων » 
κ.λ.π. Κανείς πριν από τον Αριστοτέλη 

δεν είχε προσεγγίσει τα ψυχολογικά θέματα επί βιολογικής 
και ψυχολογικής βάσεως.   Η επισήμανση τόσον των 
αισθήσεων αλλά και των ορμών, δημιούργησε μία  
τελείως διαφορετική προσέγγιση  στην αντίληψη αλλά και 
στην ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών των 
φοιτούντων.  Η σπουδαιότητα των πνευματικών εικόνων 
που προέρχονται  από τις αισθήσεις,  βασίζεται στις 
πρώτες πληροφορίες που θα τύχουν περαιτέρω 

επεξεργασίας από τη διάνοια. ( Το επίγραμμα « Οὐδέν ἐν 

τῷ νῷ ὅ μή πρότερον ἐν τῇ  αἰσθήσει » ήταν η βάση  του 

Εμπειρισμού { θεωρία που υποστήριζε ότι η βάση της 
γνώσεως είναι η εμπειρία μέσω των αισθήσεων } που 
διαδέχθηκε την Αναγέννηση ). Επίσης οι ορμές, τις οποίες ο 
Αριστοτέλης αποκαλεί « ορέξεις », κατηγοριοποιούνται και 
συνδέονται σύμφωνα με τις ανάγκες του ανθρώπου, όπως : 

1) Ορμή για τη γνώση :  « Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι 

ὀρέγονται φύσει ». 2) Ορμή για την κίνηση: Είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη ζωή και ξεκινάει από τη παιδική ηλικία , 
3) Ορμή για τη μίμηση , η οποία προηγείται της μαθήσεως. 
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3) Ορμή για την επικοινωνία, η βασική ανάγκη για τη 
δημιουργία της κοινωνίας.  Ακολουθώντας την διδακτική 

αρχή από το γνωστό προς το άγνωστο. « Ἀρκτέον μέν γάρ 

ἀπό τῶν γνωρίμων » υποστήριζε και  ξεχωρίζει τις ηλικίες 

ως εξής : 1) Την προπαιδική, που αφορά τα πρώτα 7 
χρόνια , που το παιδί ανατρέφεται από την οικογένεια του 
και προσπαθεί, μέσα από το παιγνίδι και τους μύθους, να 
αντιληφθεί τον κόσμο, 2) Την παιδική, που αφορά την 
υποχρεωτική παιδεία μέσω των μαθημάτων της 
Αναγνώσεως, της Αριθμητικής της Γυμναστικής και της 
Μουσικής και 3) Την εφηβική που έχει πλέον την ικανότητα 
να χρησιμοποιεί την αφαιρετική σκέψη και να υποστηρίζει 
ιδέες και ηθικές αξίες. ( Δεν αναφέρεται δυστυχώς το 
τελευταίο στάδιο της μαθησιακής αναπτύξεως του 
ανθρώπου καθόσον το σπουδαίο έργο του  τα « Πολιτικά » 
παρέμεινε ημιτελές ).   Ο Αριστοτέλης βασίσθηκε στην 
Αρχή της   «  Αυτενεργείας  »  και δίδασκε ότι η Άσκηση 
οδηγεί στην Αρετή και η Γνώση δεν αποκτάται χωρίς 
θυσίες.              

Οι μαθητές του 
χωρίζονταν σε 2 κατηγορίες, 
τους εσωτερικούς και τους 
εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί 
μαθητές διδάσκονταν βασικά 
Ρητορική, Λογική και τα Πολιτικά 

κατά τον ονομαζόμενο « δειλινό 

περίπατο »  ( επειδή γινόταν το 

απόγευμα. Ενώ κατά τον           

« εωθινό περίπατο » ( επειδή 

γινόταν το πρωί ), η διδασκαλία περιελάμβανε τη 
παρατήρηση της Φύσεως και τη Διαλεκτική. Οι εξωτερικοί 
μαθητές, οι οποίοι ήσαν είτε Αθηναίοι πολίτες είτε ξένοι είτε 
ακόμα και δούλοι,  παρακολουθούσαν τις διαλέξεις του 
Αριστοτέλη κατά εκατοντάδες ή χιλιάδες, γοητευμένοι από 
τη ρητορεία αλλά και από τον πλούτο των γνώσεών του. 
Επιπροσθέτως οι μαθητές διακρίνονται στους 
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πρεσβυτέρους και τους νεανίσκους ( ή μειράκια ). Οι 
πρώτοι ασχολούνταν με τη διδασκαλία και οι δεύτεροι, οι 
νέοι, με τη μάθηση. Μετά από 3  έως 4 έτη σπουδών ο 
μαθητής λάμβανε τον τίτλο του   « πρεσβυτέρου » και 
αναλάμβανε πλέον διδακτικό, συγγραφικό ή ερευνητικό 
έργο ή συνδυασμό όλων αυτών. Το Λύκειο διοικούσε ο 
« Σχόλαρχος », βοηθούμενος από τον « ‘Άρχοντα ». Ο 
Άρχοντας προερχόταν από την τάξη των πρεσβυτέρων και 
η θητεία του διαρκούσε μερικές ημέρες, συνήθως δέκα 
( 10 ) και αργότερα αυξήθηκε σε τριάντα ( 30 ) ημέρες. 
Εκτός από τα διδακτικά του καθήκοντα , ασκούσε 
οικονομική διαχείριση και επέβαλλε τη τάξη και την 
ευκοσμία είτε στους φοιτούντες, είτε στους 

παρακολουθούντες τις διαλέξεις. 
Μετά την άσκηση στην εξουσία 
του Άρχοντα, κάθε πρεσβύτερος 
προετοιμαζόταν να αναλάβει τη 
διεύθυνση της σχολής, εφόσον 
ήταν θετική η βούληση του 
Σχολάρχου ή είχε λάβει ψήφο 
εμπιστοσύνης από τους 

συναδέλφους του. Η επιτυχής θητεία του Άρχοντα 
αποτελούσε βασική προϋπόθεση  για τη Σχολαρχία 
( Περαιτέρω πληροφορίες για τις υπευθυνότητες του 
Άρχοντα δεν υφίστανται ).  Επίσης η οργανωμένη αλλά 
και εμπλουτισμένη Αριστοτελική Βιβλιοθήκη, με 
τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσεων, υπήρξε 
υποδειγματική στη ταξινόμηση  συγγραμμάτων και 
βιβλίων. ( Πιστεύεται ότι αποτέλεσε το πρότυπο κατά την 
αρχαιότητα , βάσει του οποίου διοργανώθηκε τόσο η 
Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας όσο και της Περγάμου ).  Η 
φοίτηση στο Λύκειο ήταν δωρέαν και μοναδική πηγή 
εσόδων ήταν τα τεράστια ποσά τα οποία χορηγούσε η 
Μακεδονική Δυναστεία ( Οι Αθηναίοι έτρεφαν άσπονδο 
μίσος κατά των Μακεδόνων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
δεινοπαθήσει η σχολή με την αποχώρησή τους κατά το 
τέλος του 3

ου
 π.Χ. αιώνος. Μόλις πληροφορήθηκαν οι 
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Αθηναίοι τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
πανηγύριζαν ως μανιακοί. Ο Αριστοτέλης υποχρεώθηκε να 
καταφύγει στη Χαλκίδα, η οποία τελούσε υπό Μακεδονική 
κυριαρχία και ήταν η πατρίδα της μητρός του, όπου και  
απεβίωσε το 322 π.Χ. ). Ο Θεόφραστος ( 322 – 282 π.Χ. ), 
ο οποίος διεδέχθη τον Αριστοτέλη, μέγας φιλόσοφος- 
επιστήμων και ερευνητής  αλλά και πολυγραφότατος 
συνέχισε τη λειτουργία του Λυκείου με υποδειγματικό 
τρόπο, μέχρι τον θάνατό του. Ξεκίνησε η παρακμή της 
Σχολής αφού : 1) Η Βιβλιοθήκη του Λυκείου αφαιρέθηκε 
από τον μαθητή του Νηλέα, 2) Πολλοί ρήτορες και 
φιλόσοφοι, οι οποίοι δίδασκαν στη Σχολή, ανταποκρίθηκαν 
στις δελεαστικές προτάσεις των ηγεμόνων της 

Αλεξάνδρειας και 
της Περγάμου και 
ανέλαβαν να 
οργανώσουν και να 
διδάξουν στις υπό 
ίδρυση νέες Σχολές 
του Ελληνιστικού 
κόσμου και 3 ) Η 
άλωση της πόλεως 
των Αθηνών από 
τον Ρωμαίο Σύλλα 

και οι καταστροφές που επακολούθησαν ( 86 π.Χ. ) είχαν 
ως αποτέλεσμα το κλείσιμο όλων των σχολών για μερικά. 
χρόνια. Η λειτουργία του Λυκείου συνεχίσθηκε , έστω και με 
δυσκολία, μέχρι που το Διάταγμα του Ιουστινιανού 
ανέστειλε  τη λειτουργία όλων των φιλοσοφικών σχολών το 
529 μ.Χ.  

Το Αριστοτέλειο Λύκειο ήταν η αρχή αλλά και η 
βάση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο 
καθιερώθηκε παγκοσμίως και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Από 
εδώ ξεκίνησε και θεμελιώθηκε ειδικά η Ευρωπαϊκή Παιδεία. 
Ο Αριστοτέλης δίδαξε ότι η Σοφία σηματοδοτεί κάτι 
παραπάνω από τη Γνώση και τη Δεξιότητα. Είναι μία 
έννοια περισσότερο συνθετική που περιέχει την Αρετή και 
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το Ήθος. Καμία Σχολή δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την 
μοναδικότητα αλλά και την διδακτική και παιδαγωγική αξία 
του Λυκείου και θα αποτελεί για πάντα το επιστέγασμα των 

φιλοσοφικών και επιστημονικών 
αναζητήσεων του Αρχαίου Ελληνικού 
Πνεύματος. Εδώ για πρώτη φορά 
εμφανίζεται η συστηματική φιλοσοφική 
έρευνα αλλά και η ενεργός συμμετοχή των 
υποψηφίων φιλοσόφων. Εδώ η θεωρία 
ερμηνευόταν δια της πράξεως. Ο 
Αριστοτέλης καλλιέργησε στο Λύκειό του 
την Φιλοσοφία αλλά δεν παραμέλησε 
κανένα επιστημονικό κλάδο. Ο 
εμπλουτισμός της διδακτικής ύλης και η 
καθιέρωση νέων μαθημάτων αλλά και 

εποπτικού υλικού, η συγκροτημένη και υποδειγματική 
ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης, οδήγησαν στην 
μετέπειτα δημιουργία των Πανεπιστημιακών Σχολών. Ο 
Αριστοτέλης, ο αποκαλούμενος « Πατέρας της 
σύγχρονης Επιστήμης  » στάθηκε για τους Ευρωπαίους 
η μόνη πηγή Φιλοσοφίας και αυθεντικής γνώσεως από τον 
Μεσαίωνα ακόμη.  

Αριστοτέλη, Μέγιστε των Φιλοσόφων, Μεγάλε 
Διδάσκαλε, σου αξίζει η τιμή και ο τίτλος του 
Προπάτορος των απαντού της γης Τεκτόνων. Πρώτος 
μελέτησες συστηματικά τη Φύση, παρατήρησες τα 
φαινόμενα και κατήλθες στο βάθος της συνειδήσεώς 

σου. Καθιέρωσες την 
διδασκαλία με τον περίπατο, 
που εκλαμβάνεται ως μυητική 
περιοδεία, αρχικά για την 
αύξηση μισθοδοσίας και στη 
συνέχεια για την αύξηση 

φωτός.  Τίμησες την εργασία, κατ’ ουσία την Βασιλική 
Τέχνη ως ακάματος Εργάτης όσο λίγοι και επιτέλεσες 
το καθήκον σου όχι μόνον προς τους μαθητές σου 
αλλά προς την Οικουμένη ολόκληρη, διδάσκοντας την 
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Αλήθεια εκ της ερεύνης και εκ της πράξεως 
αποδεικνυομένης. Οι Τέκτονες και ιδιαίτερα οι 
φοιτούντες εις τις Στοά Τελειοποιήσεως  του Αρχαίου 
και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Τύπου εργάζονται, 
διδάσκονται και διδάσκουν όπως οι φοιτούντες στο 
δικό σου το Λύκειο και προσπαθούν να ανακαλύψουν 
τον Ορθό Λόγο που εσύ έθεσες ως ύψιστο 
στόχο ζωής.-  


