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Αρχαία Ελληνικά Γ’Λυκείου  

Σέβη Δριμαροποφλου 

Αριςτοτέλησ, Μετὰ τὰ φυςικά Α 2, 982b12-28 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

 Ζκδοςθ ζργου 1ο αιϊνα Π.Χ. 

 «Μεταφυςικι» = Οντολογία  

Ανάλυςθ  

1. Σελεολογικι αντίλθψθ: ο λόγοσ που υπάρχει κάτι (ςκοπόσ). 

2. Πρακτικόσ χαρακτιρασ: προςωπικζσ εμπειρίεσ που κακοδθγοφν τθ 

φιλοςοφικι ςκζψθ. 

3. Ιςτορικι αναδρομι με ςτόχο τθν κατανόθςθ του λόγου που οι άνκρωποι 

ξεκίνθςαν να φιλοςοφοφν.  

Λόγοι που ξεκίνθςαν να φιλοςοφοφν: 

 Διά γαρ καυμάηειν: βαςικι αιτία. 

 Επιρρθματικοί προςδιοριςμοί (νῡν, το πρϊτον) 

-Βαςικι αιτία υπιρξε θ περιζργεια και ο καυμαςμόσ για τα πράγματα τθσ 

κακθμερινότθτασ και ςτθ ςυνζχεια προςπάκθςαν να δικαιολογιςουν – 

ερευνιςουν τα πιο ςθμαντικά.  

- Κάλυψαν τθν ανάγκθ τουσ ϊςτε να αντιμετωπίςουν τθν άγνοια τουσ . 

- Η φιλοςοφία λζγεται ελεφθερη επιςτήμη γιατί ζχει ωσ ςτόχο τθν γνϊςθ και όχι 

κάποιο χρθςιμοκθρικό ςκοπό.  

Διαδικαςία από τον καυμαςμό ςτθ φιλοςοφία: 
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- Αρχικά αντιμετϊπιςε με καυμαςμό τα κακθμερινά γεγονότα, ςτθ ςυνζχεια 

τα πιο αξιοπερίεργα.  

- Βριςκόταν ςε αδιζξοδο πολλζσ φορζσ ςτο να εξθγιςει κάποια πράγματα 

(ρ. ἀπορϊ). Η απορία είναι εκείνθ που γίνεται θ αιτία τθσ ζναρξθσ τθσ 

φιλοςοφικισ ςυηιτθςθσ. 

- Για να ερμθνεφςουν τισ πρϊτεσ τουσ απορίεσ χρθςιμοποίθςαν τουσ 

μφκουσ.  

Διαφορά Φιλοςοφίασ – Επιςτιμθσ 

Φιλοςοφία (φιλῶ +ςοφία =αγαπϊ τθ ςκζψθ και τθ γνϊςθ). Ο Αριςτοτζλθσ 

ςυνδζει τθν φιλοςοφία με τθν αναηιτθςθ τθσ αλικειασ, γι’ αυτό προςφζρει 

γνϊςθ και όχι χρθςιμότθτα. 

Επιςτιμθ (ἐπίςταμαι =γνωρίηω καλά). Αποτελεί το ςφνολο ςυγκεκριμζνων και 

τεκμθριωμζνων γνϊςεων για ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα.  

ΑΡΑ  Η φιλοςοφία υπάρχει για τθν ίδια τθν γνϊςθ και ςυγκεκριμζνα για τθν 

κεωρθτικι γνϊςθ.  

Αναλογία: Ο Αριςτοτζλθσ παρουςιάηει τθ φιλοςοφία ωσ μια μοναδικι επιςτιμθ 

όπου ο άνκρωποσ μπορεί να ςυλλζξει γνϊςεισ.  Παρουςιάηει, λοιπόν, τον 

ελεφκερο άνκρωπο που υπάρχει μόνο για χάρθ του εαυτοφ του και όχι των 

άλλων. Ζτςι, γίνεται ςαφζσ ότι ο Αριςτοτζλθσ κεωρεί ότι μόνο ο ελεφκεροσ 

άνκρωποσ ζχει τθ δυνατότθτα να φιλοςοφιςει. 

χζςθ Μφκου – Φιλοςοφίασ 

- Ο μφκοσ προθγείται τθσ φιλοςοφίασ.  

- Μφκοσ είναι ιςτορίεσ με ποιθτικό χαρακτιρα, που προζρχονται από 

παράδοςθ ι κρφλο.  

- Ο μφκοσ ιταν μια από τισ τρείσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφςαν οι 

ςοφιςτζσ.  
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Εδϊ παρουςιάηεται θ ομοιότθτα μφκου και φιλοςοφίασ, δθλαδι όπωσ 

λειτουργοφςε ο μφκοσ για τθν εξζταςθ και ζρευνα οντολογικϊν 

προβλθματιςμϊν, ζτςι λειτουργεί και θ φιλοςοφία.  

Γνωςιοκεωρθτικι διδαςκαλία  

Ο άνκρωποσ ξεκίνθςε να ερευνά όςα του ιταν προςιτά και ςτθ ςυνζχεια 

προχϊρθςε ςτα πιο ςθμαντικά.  

Απαρχζσ τθσ φιλοςοφίασ: 

α) με τθ χριςθ χρονικϊν προςδιοριςμϊν (καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον, ἐξ ἀρχῆσ, 

εἶτα), 

β) με διπλι χριςθ του ριματοσ ἄρχομαι (ἤρξαντο, ἤρξατο). 

γ) με μία ρθτι αναφορά ςτο ςυμβεβθκόσ, δθλαδι ςτο ιςτορικό ςυμβάν 

δ) με ευρεία χριςθ ιςτορικϊν χρόνων. 

 

 


