
Λύκειο: Ιερό, Προάστιο, Γυμνάσιο, Σχολή

Σ’ ένα κατάφυτο προάστιο της Αθήνας το οποίο είχε πάρει το όνομά του πιθανόν 
από το Ιερό του Λυκείου Απόλλωνος, στο Λύκειο, εκτός των τειχών, ανάμεσα στον 
ποταμό Ιλισό και τον Ηριδανό, ιδρύθηκε στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. ένα από τα πρώτα 
γυμνάσια της αρχαίας πόλης. 

Άποψη της αρχαιολογικού χώρου του Λυκείου (φωτ. Γ. Ασβεστάς)

Είναι η περίοδος που ιδρύονται ή αναδιοργανώνονται οι πανελλήνιοι αθλητικοί 
αγώνες στα μεγάλα ιερά αλλά και οι τοπικοί αγώνες όπως τα Μεγάλα Παναθήναια. 
Για τους Έλληνες οι αθλητικοί αγώνες αποτελούν πρόκληση για την ανάδειξη 
του άριστου. Άτομα ή ομάδες, από διάφορα κοινωνικά στρώματα, αξιοποιούν τις 
ευκαιρίες που δημιουργούνται από τον αθλητισμό για να τονώσουν το κύρος τους. 
Σημαντικές ήταν, όμως, και οι υλικές ανταμοιβές, οι οποίες υπογράμμιζαν την αξία 
του νικητή. Για παράδειγμα, οι παλαιστές έπαιρναν ως έπαθλο 50-70 παναθηναϊκούς 
αμφορείς με λάδι, καθένας εκ των οποίων περιείχε κατά μέσο όρο 36 κιλά, αξίας 
μεγαλύτερης από τους μισθούς για εργασία ενός χρόνου.

Αγαλμάτιο του Απόλλωνα Λυκείου 
2ος -3ος αι. μ.Χ. 

Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς

 Παναθηναϊκός αμφορέας με παράσταση 
πυγμαχίας, 336-335 π.Χ. 

Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο



Το 335 π.Χ. ο Αριστοτέλης ιδρύει στο Γυμνάσιο 
του Λυκείου τη Σχολή του και διδάσκει για περίπου 
δώδεκα χρόνια, τα πιο δημιουργικά της ζωής του. 
Τα μέλη της Σχολής ονομάστηκαν Περιπατητικοί 
(Οἱ ἀπὸ τοῦ Περιπάτου) γιατί σύμφωνα με τον 
Λατίνο συγγραφέα Αύλο Γέλλιο, ο Αριστοτέλης 
έκανε κάθε πρωί περιπάτους στην ύπαιθρο με 
τους μαθητές του και συζητούσε τα πιο περίπλοκα 
φιλοσοφικά προβλήματα (ἑωθινὸς περίπατος). Τις 
απογευματινές ώρες ανέπτυσσε με πιο εκλαϊκευτικό 
τρόπο, σε ευρύτερο ακροατήριο λιγότερο δύσκολα 
θέματα (δειλινὸς περίπατος).

Εδώ δίδαξε ο Αριστοτέλης

Στο γυμνάσιο φοιτούσαν κατά κανόνα άρρενες, τέκνα ελεύθερων πολιτών, παῖδες, 
ἒφηβοι, νέοι, ἄνδρες. Σταδιακά τα γυμνάσια, δημόσια ιδρύματα, κέντρα φυσικής 
αγωγής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, εξελίσσονται λόγω της παρουσίας νεανικού 
ακροατηρίου σε σπουδαία πνευματικά κέντρα. Άλλωστε στην Αθήνα, τουλάχιστον 
μέχρι τον 4ο αιώνα, η μετάδοση της γνώσης γίνεται πρωτίστως προφορικά. Οι νέοι 
εκπαιδεύονται στα γυμνάσια, στην αγορά, στις οικίες εύπορων Αθηναίων, όπου 
δίδονται διαλέξεις λογίων, κυρίως φιλοσόφων ή ρητόρων. Τον 4ο αιώνα, έναν αιώνα 
αναταραχών, κοινωνικών αντιθέσεων, πνευματικών και καλλιτεχνικών αναζητήσεων, 
εγκαθίστανται κοντά στα μεγάλα γυμνάσια της Αθήνας οι πρώτες ιδιωτικές 
φιλοσοφικές σχολές, κατ’ ουσίαν τα πρώτα Πανεπιστήμια. 

Πάντες ἄνθρωποι τοῦ 
εἰδέναι ὀρέγονται φύσει

Ο Αριστοτέλης διδάσκει τους μαθητές του.
Μικρογραφία χειρογράφου από το έργο του 

άραβα ιστορικού του 11ου αιώνα Abu l-Wafa 
al Mubashir bin Fatik, Kitab Mukhtar al-Hikam 

wa-Mahasin al-Kilam 
13ος (;) αιώνας. 

Topkapi Palace Museum, Κωνσταντινούπολη



Αντλώντας από τον Αριστοτέλη

O Αριστοτέλης ξεκινά από το αξίωμα ότι η βαθύτερη φύση του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την αναζήτηση της γνώσης: 
Όλοι οι άνθρωποι επιζητούν εκ φύσεως τη γνώση (Μετά τα Φυσικά 980a 20, μεταφρ. Β. Κάλφας)

Βασική αρχή της Αριστοτελικής σκέψης είναι η πολυμάθεια. Ο Αριστοτέλης θέτει τις βάσεις για τις 
επιστήμες που σήμερα αποκαλούμε φυσική, χημεία, μετεωρολογία, γεωγραφία. Θεωρείται ο εισηγητής 
της βιολογίας, της λογικής, της ρητορικής. Θεμελιώνει τη θεωρία της λογοτεχνίας (ποιητική). 

Μεγαλύτερη, ίσως, ανακάλυψη του Αριστοτέλη είναι ο αποδεικτικός συλλογισμός, δηλαδή, ο 
συλλογισμός εκείνος που είναι όχι μόνο λογικά έγκυρος αλλά μπορεί με βεβαιότητα να μας παρέχει 
επιστημονική γνώση και αιτιολόγηση. Θεωρεί ότι ο επιστήμονας διακρίνεται για τον τρόπο που 
συλλογίζεται, δηλαδή για το ότι χρησιμοποιεί αποδείξεις προκειμένου να υποστηρίξει τις θέσεις του 
και να καταλήξει σε συμπεράσματα που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση:

Συλλογισμός είναι ένα είδος λόγου, όπου, όταν τεθούν ορισμένα πράγματα, κάτι άλλο από αυτά που 
έχουν τεθεί ακολουθεί κατ’ ανάγκην, εξαιτίας αυτών ακριβώς που έχουν τεθεί (Τοπικά 100a25-27, 
μεταφρ. Β. Κάλφας).

 Τα χειρόγραφα: μια περιπέτεια με αίσιο τέλος

Μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη τα χειρόγραφά του μαζί με την πλούσια προσωπική του 
βιβλιοθήκη κληροδοτήθηκαν στους διαδόχους του στο Λύκειο για να μεταφερθούν αργότερα στη 
Σκήψη της Μικράς Ασίας, όπου έμειναν θαμμένα σε μία σπηλιά για περισσότερο από διακόσια 
χρόνια. Τα χειρόγραφα διασώθηκαν από έναν πλούσιο βιβλιόφιλο Αθηναίο συλλέκτη, τον 
Απελλικώντα, ο οποίος τα αναζήτησε στη Σκήψη, τα αγόρασε και τα έφερε στην Αθήνα στις αρχές 
του 1ου αιώνα π.X. Μετά την κατάληψη της Αθήνας από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα, το 86 π.X, 
τα χειρόγραφα μεταφέρθηκαν ως πολύτιμο λάφυρο στη Ρώμη. Πενήντα περίπου χρόνια αργότερα 
εκδόθηκαν από τον εμπνευσμένο αλεξανδρινό φιλόλογο, Ανδρόνικο τον Ρόδιο. Ο Ανδρόνικος 
ενοποίησε τα μαθήματα και τις σημειώσεις του Αριστοτέλη σε αυτόνομες πραγματείες με κριτήριο 
τη θεματολογία τους, είναι δηλαδή αυτός που έδωσε στα έργα του Αριστοτέλη τη μορφή και τους 
τίτλους που φέρουν και σήμερα.

Αριστοτέλους άπαντα. 
Βασιλεία 1531

© Βιβλιοθήκη της Βουλής των 
Ελλήνων



Αντιλαμβάνεται πρώτος την ανάγκη 
να καταγραφούν οι πνευματικές 
κατακτήσεις του παρελθόντος με 
συστηματικό τρόπο. Πιστεύει ότι η 
σπουδή αντιλήψεων που άντεξαν 
στο πέρασμα του χρόνου ενισχύει και 
επικυρώνει την επιχειρηματολογία μας. 
Έτσι, προσεγγίζει την ανθρώπινη σκέψη 
ως διαδικασία συσσώρευσης γνώσεων, 
λύσεων και σταδιακής βελτίωσης των 
απαντήσεων που δίνουμε σε καίρια, 
διαχρονικά ερωτήματα. Διαβάζοντας 
τον Αριστοτέλη, παρακολουθούμε 
έναν ερευνητή που διαλέγεται με τους 
προγενεστέρους, με τους συγχρόνους 
του και με τον εαυτό του, και δηλώνει 
με σαφήνεια τις πηγές του. 

Και επειδή ανέλυσε διεξοδικά τις θέσεις 
των προγενέστερων στοχαστών από 

τον Θαλή, ο οποίος σηματοδοτούσε το πέρασμα από τον μύθο στον λόγο, 
ως τον Πλάτωνα και τους μαθητές του λέμε ότι με τον Αριστοτέλη έχουμε 
την πρώτη απόπειρα καταγραφής της ιστορίας της φιλοσοφίας. Στην ουσία 
ο Αριστοτέλης είναι εκείνος που οργανώνει την ιστορία του κλάδου και 
θεμελιώνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε τα φιλοσοφικά 
ερωτήματα, μελετώντας την ιστορία των απαντήσεων που έχουν δοθεί για 
αυτά και των επιχειρημάτων που τις στηρίζουν. Μετά τον Αριστοτέλη κανείς 
δεν θα σπουδάσει φιλοσοφία χωρίς να έχει προηγουμένως εντρυφήσει 
στην ιστορία της.

Εικονιστική προτομή του 
Αριστοτέλη. 

Αθήνα, Μουσείο Ακρόπολης

Ένας οικουμενικός στοχαστής
 Ήταν ένα από τα πιο πολύπλευρα και βαθυστόχαστα επιστημονικά 

πνεύματα που έχουν εμφανιστεί έως τώρα- ένας άνθρωπος που όμοιό του 
δεν έχει αναδείξει καμιά εποχή. G. W. Fr. Hegel

Για τον Αριστοτέλη η σωστή χρήση της γλώσσας αντανακλά 
τη σωστή λειτουργία της σκέψης. Όταν η καθημερινή 
γλώσσα, με τις ασάφειές της, δεν επαρκεί για να εκφράσει τις 
φιλοσοφικές θέσεις του αναζητά ειδικό λεξιλόγιο: 

Όταν μας λείπουν οι όροι, πρέπει να προσπαθούμε να τους 
πλάθουμε οι ίδιοι, ώστε να γινόμαστε σαφείς και ο ακροατής 
να μπορεί εύκολα να μας παρακολουθεί 
(Ηθικά Νικοµάχεια 1108a17, μεταφρ. Β. Κάλφας).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο όρος εντελέχεια ο οποίος 
πλάθεται από τον Αριστοτέλη για να αποδώσει την ενδιάθετη 
τάση των όντων να πραγματώσουν το τέλος τους, δηλαδή τον 
προδιαγεγραμμένο σκοπό τους.



Πηγές
Καλτσάς, Ν. (επιμ.) 2004, Αγών. Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα.

Κάλφας, Β. 2015, Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη, ΣΕΑΒ  (www.kallipos.gr)
 Lygouri-Tolia, E. 2002. «Excavating an Ancient Palaestra in Athens» στο M. Stamatopoulou and M. Geroulanou (eds.), Excavating Classical 

Culture: Recent Archaeological Discoveries in Greece, Οξφόρδη, σ. 203–212.

 This document has been produced using funds of a Joint Project between the European Union and 
the Council of Europe. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official 

opinion of the European Union or the Council of Europe.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Αφηγήτρια:

Νίκη Σακκά


