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Μόνο ηηλεοπηικά και διαδικησακά 

ΘΕΜΑ:  Ο Αριζηοηέλης, ηα Πολιηικά και οι ύγτρονες Δημοκραηίες. 

ΕΘΗΓΗΣΗ: Θανάζης Μπανηές, Φιλόλογος 

 

Ο Αξηζηνηέιεο, γηα λα γξάςεη ηα «Πνιηηηθά», ηαμίδεςε θαη 
ζπγθέληξσζε 158 Πνιηηείεο (158 κνξθέο δηαθπβέξλεζεο), επαξθέζηαην 
δείγκα γηα ηνλ αξραίν θόζκν, ηηο νπνίεο θαη ρξεζηκνπνίεζε σο πιηθό 
κειέηεο πξνο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ εθαξκόδνληαο ηηο επηζηεκνληθέο 
κεζόδνπο ηεο επηηόπηαο έξεπλαο, ηεο παξαηήξεζεο, ηεο ζύγθξηζεο θαη 
ηεο θαηακέηξεζεο ζηελ πξάμε.  

Ζ εμνλπρηζηηθή δηεξεύλεζε, ζα ιέγακε απνδειηίσζε, όισλ ησλ 
πνιηηηθώλ ελλνηώλ είλαη ε θαηάδεημε ηεο νπζίαο ησλ πνιηηεπκάησλ. Κη 
απηή αθξηβώο είλαη ε επηθαηξόηεηα ηνπ Αξηζηνηέιε ζε κηα επνρή 
πνιηηηθήο ζύγρπζεο θαη ελλνηνινγηθήο ηζνπέδσζεο. Ζ δεκνθξαηία είλαη 
ην πνιίηεπκα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο θησρνύο, ελώ ε νιηγαξρία γηα 
ηνπο πινύζηνπο. Ζ ηαμηθή δηάζηαζε ησλ πνιηηεπκάησλ είλαη ίζσο ν πην 
θαίξηνο παξάγνληαο ηνπ δηαρσξηζκνύ ηνπο. Ζ ιατθή ζπκκεηνρή είλαη ε 
εγγύεζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πνιηηεύκαηνο, αθνύ, αλ νη πνιινί δε 
ζπκκεηέρνπλ, αγαλαθηνύλ θαη κπνξεί λα ην αλαηξέςνπλ.  

Όκσο, κε ηα ζύγρξνλα δεδνκέλα, θαηά πόζν ε ζπκκεηνρή ηνπ 
ιανύ εμαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιιώλ πεξηνξίδνληαο ηε δύλακε 
ησλ πινπζίσλ; Καηά πόζν πξνάγεηαη ν άμηνο – ν άξηζηνο, όπσο ζα έιεγε 
ν Αξηζηνηέιεο; Δληζρύεηαη ε κεζαία ηάμε πνπ θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη 
ν εγγπεηήο ηεο πνιηηεηαθήο ζηαζεξόηεηαο; πκκεηέρεη πξάγκαηη ν ιαόο 
ζηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο, πνπ ζα ραξάμνπλ ην κέιινλ ηνπ θόζκνπ; Καηά 
πόζν εθαξκόδεηαη ν λόκνο; Πνύ ζα θαηέηαζζε ν Αξηζηνηέιεο ηηο 



ζύγρξνλεο δεκνθξαηίεο; Γηα λα ην ζέζνπκε αιιηώο, πώο ζα ραξαθηήξηδε 
πνιηηεηαθά ηε ζύγρξνλε δηαρείξηζε ηεο εμνπζίαο; 

 

Ο Θαλάζεο Μπαληέο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1975 θαη 
κεγάισζε ζηηο έξξεο. Σν 1994 μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ζηε Φηινζνθηθή 
ρνιή ησλ Ησαλλίλσλ, ζην ηκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη 
Φπρνινγίαο, απ’ όπνπ θαη απνθνίηεζε επηιέγνληαο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 
Φηινζνθίαο. ήκεξα δεη ζηηο έξξεο θαη εξγάδεηαη σο θηιόινγνο ζηελ 
ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Αξζξνγξαθεί ηαθηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Δξαληζηή (eranistis.net).   

Έρεη γξάςεη ηα βηβιία «Ο Θνπθπδίδεο, ν Πόιεκνο θαη ε 
Πνιηηηθή», «Ο Αξηζηνηέιεο θαη ε Γέλλεζε ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο», 
«Ο Αξηζηνηέιεο θαη ε Αλαδήηεζε ηεο Ηδαληθήο Πόιεο», 
«Νενθηιειεπζεξηζκόο ελαληίνλ Γεκνθξαηίαο», «Ο Ξελνθώληαο, ηα 
Διιεληθά θαη ε Γηπισκαηία ηνπ Πνιέκνπ», «Ο Αξηζηνηέιεο, ε Ζζηθή 
Αξεηή θαη ε Καηάθηεζε ηεο Δπηπρίαο» θαη «Ο Αξηζηνηέιεο θαη ε 
Κνηλσληθή Γηάζηαζε ηεο Αξεηήο».   

 

       Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζε δσληαλή 
κεηάδνζε ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο από ην ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ εξξώλ 
(live streaming κέζα από ην θαλάιη ηνπ ΓΖ. ΠΔ. ΘΔ. εξξώλ ζην 
YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UCjAbXaHpdKcdvW0LCMCA2-g 

νπόηε κπνξεί λα γίλεηαη θαη δσληαλή ζπδήηεζε κε ηνπο ηειεζεαηέο. 
 Αθόκα κεηαδίδνληαη ηειενπηηθά θάζε άββαην θαη Κπξηαθή 6-7 

ην απόγεπκα από ην  ΣΖΛΔ – ΔΠΗΛΟΓΔ. 

Δπίζεο ζα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο όπσο 
πρ.  Μαζήκαηα Κιαζηθήο Παηδείαο ζην Facebook: 

https://www.facebook.com/mathimata.klassikis.paideias/posts/112690232

7758626  

Αλδξνλίδεο  Θενιόγνο   
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA 

       Κιαζζηθή παηδεία  https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-

OkM9SHw7CznMSQw  

θαη ηειενπηηθά 

 Υνξεγνί:  Ζ Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΗΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ, 

 ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ( ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ) 

 

Ζήζης Μηηλιάγκας 

Φιλόλογος 

σνηονιζηής ηων θορέων σλοποίηζης                       

https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA?fbclid=IwAR1MBRy_FIhc8Z3C0iFbKVriTZDECiu9TPJkAHg0fD9ZTXSSlV8C6lRRZAk

