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                  Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ  Ο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ      

       

        “Φύσει του ειδέναι ορέγεται ο άνθρωπος” παρατηρούσε από τα αρχαία χρόνια ο 

   Αριστοτέλης, εξηγώντας την έμφυτη δύναμη που αφυπνίζει το ανθρώπινο πνεύμα, 

   μπροστά σε κάθε νέο και άγνωστο φαινόμενο, την δύναμη που με την μορφή της πε- 

   ριέργειας, της απορίας, του θαυμασμού και της φιλομάθειας , κινεί τις πνευματικές 

   δυνάμεις στην προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης του φυσικού και κοινωνικού 

   περιβάλλοντος. 

        Αυτή η προσπάθεια για πρώτη φορά εκδηλώθηκε με τον μυθολογικό τρόπο σκέψης. 

    Οι μύθοι, οι θρύλοι και τα παραμύθια, ήταν τα γνωστικά μέσα που χρησιμοποίησε ο 

    ο αρχαίος κόσμος, για να απαντήσει στα μεταφυσικά ερωτήματα που τον βασάνιζαν 

   και να συμφιλιωθεί με το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε. Με φανταστικές 

   διηγήσεις και περιγραφές προσπάθησε το αδύναμο πνεύμα του, να εξηγήσει την δημι- 

   ουργία του κόσμου, την εναλλαγή των εποχών, την γέννηση και τον θάνατο. Με αυτές 

   ύφανε μία απλοϊκή και παραμορφωμένη εικόνα του κόσμου, η οποία όμως γρήγορα 

   γέννησε την ανάγκη της αληθινής γνώσης. 

       Μέσα λοιπόν από τον μύθο και σε σκληρή διαμάχη με αυτόν, ωρίμασε η αξίωση της 

   ορθολογικής και αντικειμενικής γνώσης. Στην ωρίμανση αυτή αποφασιστικό ρόλο δια- 

   δραμάτισε η αρχαία Ελληνική σκέψη, γιατί με την δική της συμβολή απογαλακτίσθηκε 

   ο λόγος από τα μυθολογικά και ανορθολογικά στοιχεία, για να αναμετρηθεί άφοβα με τον 

   αντικειμενικό κόσμο και να τον κατακτήσει γνωστικά. 

       Η προσφορά των αρχαίων ήταν διπλή. Από την μία αποσαφήνισαν τις λογικές κατη- 

   γορίες , τους κανόνες δηλ της ορθολογικής σκέψης, επάνω στους οποίους οφείλει να 

   στηρίζεται κάθε προσπάθεια γνώσης και από την άλλη προήγαγαν τους πνευματικούς 

   ορίζοντες της ανθρωπότητας , ανέπτυξαν την φιλοσοφία , την μητέρα όλων των επιστη- 

   μών. 

       Έτσι κληροδότησαν στην ανθρωπότητα έναν ανεκτίμητο πνευματικό θησαυρό, που 

   αποτέλεσε για πολλούς αιώνες την μοναδική πηγή γνώσης για όλον τον κόσμο και συνε- 

   χίζει να αποτελεί πηγή γνώσης και στην τωρινή εποχή. 

       Η φιλοσοφική και επιστημονική διδασκαλία του Αριστοτέλη αποτελεί το κορύφωμα 

   της αρχαίας σκέψης και έρευνας, γιατί δεν είναι μονάχα ένας εκλεκτικός συνδυασμός 

   και μία πρωτότυπη συστηματοποίηση των διδασκαλιών, που είχαν διαμορφωθεί πριν 

   από αυτόν, αλλά κυρίως γιατί προσπαθεί να δώσει ή και δίνει , πολλές φορές , δημι- 

   ουργικές λύσεις στα προβλήματα , που είχε δημουργήσει η προηγούμενη εξέλιξη του 

   στοχασμού. 

       Βασική αρχή του φιλοσοφικού του συστήματος είναι το ότι μπορούμε να πετύχουμε 

   την γνώση των πρώτων αιτίων, οπότε και μόνο είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε και 

   την γνώση κάθε πράγματος. 

       Ο Αριστοτέλης ξεχωρίζει τις επιστήμες σε τρία είδη: τις θεωρητικές , τις πρακτικές 

   και τις ποιητικές. Οι θεωρητικές έχουν αντικείμενο και σκοπό τους την κατάκτηση της 

   αλήθειας και διαιρούνται στα μαθηματικά , την φυσική και την μεταφυσική, που την ονο- 

   μάζει “πρώτη φιλοσοφία” ή θεολογική”. 

   Οι πρακτικές αποβλέπουν στην πράξη και διαιρούνται στην πολιτική, την οικονομική 

   και την ηθική. Και οι ποιητικές έχουν αντικείμενό τους την δημιουργία έργου εξωτερικού. 

       Κατ' άλλους σύγχρονους φιλοσόφους , η καλύτερη και πιό σκόπιμη διαίρεση του φιλο- 

   σοφικού συστήματος του Αριστοτέλη είναι κυρίως σε λογική, μεταφυσική, φυσική και η- 
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   θική. 

          Λογική. Με βάση και αφετερία την διδασκαλία του Σωκράτη και  του Πλάτωνα,      

   ο Αριστοτέλης δημιούργησε την Λογική σαν αυτοτελή επιστήμη, που την ονομάζει “ανα- 

   λυτικά” δηλ  καθοδήγηση στην τέχνη της έρευνας και την πραγματεύεται σαν επιστημο- 

   νική μεθοδολογία. 

       Η επιστήμη, κατά τον Αριστοτέλη, συνίσταται στην παραγωγή του μερικού από το γε- 

   νικό, του αποτελέσματος από τις αιτίες του. Η ανάπτυξη όμως της σκέψης μέσα στην ροή 

   του χρόνου ακολουθεί αντίθετο δρόμο. Οφείλουμε να αφαιρούμε τις γενικές έννοιες από 

   τις μερικές παρατηρήσεις και να ανεβαίνουμε σιγά – σιγά  με την μνήμη από την αίσθηση 

   στην εμπειρία και από εκεί να φτάνουμε στην γνώση. Είναι φυσικό λοιπόν, οι αισθήσεις 

   μόνες τους να μην μας απατούν ποτέ, επομένως κάθε πλάνη προέρχεται από την εσφαλ- 

   μένη συσχέτιση και τον κακό συνδυασμό των μαρτυριών τους. Για τον λόγο αυτό ο Αρι- 

   στοτέλης εξετάζει όχι μόνον την απόδειξη, αλλά και την επαγωγή. Και στις δύο όμως 

   προτάσσει την θεωρία του συλλογισμού. 

       Η διανοητική ενέργεια με την οποία- από μία ή περισσότερες κρίσεις δεδομένων,- πα- 

   ράγουμε κατά λογική συνέπεια άλλη κρίση -διαφορετική κατά την ύλη, -ή διαφορετική 

   κατά το είδος- ή και αμφότερες , ονομάζεται στην λογική συλλογισμός. 

       Όπως η κρίση έτσι και ο συλλογισμός  , είναι ανάλυση και σύνθεση , διαφέρει όμως 

από την κρίση,- διότι στον συλλογισμό ή' είναι φανερός  ή' νοείται  ο αποχρών λόγος,  

με τον οποίο πειθόμαστε για την σχέση των εννοιών και έτσι συμπεραίνουμε  

 για την σχέση αυτού με άλλες κρίσεις. 

       Οι συλλογισμοί είναι η βάση της διανοήσεως,  εις την κατά φύση δε διανόηση  , προη- 

   γούνται της παραγωγής -η επαγωγή και η αναλογία,  διότι με αυτές ο άνθρωπος  ξεκινησε 

   με την παρατηρήση ,   γνωρισε τα επί μέρους ,   κατασκεύασε τις γενικές έννοιες 

   με την σύνδεση των ομοίων ,   ώρισε τους φυσικούς νόμους και έθεσε τους τεχνικούς 

   κανόνες και τις ηθικές αρχές, διότι κατά τον Αριστοτέλη “ μανθάνομεν επαγωγή ή  ́απο- 

   δείξει ΄ έστι δι' η μεν απόδειξις εκ των καθόλου, η δε επαγωγή εκ των κατά μέρος”. 

       Επαγωγή σημαίνει : άγω, οδηγώ, φέρω. 

       Στην φιλοσοφία ο όρος επαγωγή δηλώνει δύο διαφορετικούς τρόπους συλλογισμού . 

   Οι μετά τον Σωκράτη φιλοσοφοι χρησιμοποιούσαν τον “επακτικόν λόγο” , ο οποίος ανα- 

   φέρεται στην παραγωγή γενικού συμπεράσματος εκ των επί μέρους κρίσεων. 

       Κατά τον Αριστοτέλη αυτή συνίσταται στην απόδοση σε σύνολο ορισμένου αριθμού 

   ειδών, γνωρίσματος ή γνωρισμάτων τα οποία ανήκουν στο κάθε είδος , ή σε σύνολο ορι- 

   σμένου αριθμού ατόμων , γνωρισμάτων τα οποία ανήκουν στο κάθε άτομο. Για παράδει- 

   γμα εις τα “Αναλυτικά ύστερα” του φιλοσόφου συναντούμε τον εξής συλλογισμό. 

    “ Ο άνθρωπος , ο ίππος και ο ημίονος, είναι μακρόβιοι. Ο άνθρωπος , ο ίππος και ο ημι- 

   ονος αποτελούν τα άχολα ζώα (άχολος = πράος). Άρα τα άχολα ζώα είναι μακρόβια”. 

   Ο τρόπος αυτός του συλλογισμού παρ' όλο που δεν είναι κανονικός συλλογισμός , διότι 

   δεν υπάγεται σε κανένα από τα κλασσικά σχήματα - παρουσιάζει παρ' όλα αυτά , ομοι- 

   ότητα  προς τον πρωτοσχήμονα και δευτεροσχήμονα κατηγορικό συλλογισμό.  Όπως  αυ- 

   τοί , έτσι και εκείνος δεν είναι παρά η ταύτιση, η απλή συγκεφαλαίωση των ήδη κεκτη- 

   μένων γνώσεων. Και πράγματι, εάν υποθέσουμε ότι η δεύτερη πρόταση   

   χρησιμεύει, για να εκφράσει κρίση ορθή, ότι δηλ η απαρίθμηση των αχόλων ζώων είναι 

   πλήρης , η τρίτη πρόταση δεν είναι παρά η επανάληψη της πρώτης με άλλη διατύπωση. 

   Εάν δε η απαρίθμηση δεν είναι πλήρης, το συμπέρασμα είναι άκυρο. Διότι δεν είναι  

   δυνατόν λογικά να αποδώσουμε σε ορισμένο σύνολο  γνώρισμα , προτού βεβαιωθούμε 

   ότι αρμόζει αυτό  σε όλα τα στοιχεία του συνόλου, εφ' όσον ο αριθμός αυτών είναι πε- 

   περασμένος , ή για  άλλους  λόγους , εφ' όσον το σύνολον αποτελεί, όχι πραγματικό γέ- 
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   νος αλλά άθροισμα. 

       Συλλογισμός είναι κατά τον φιλόσοφο, ένας λόγος, που μας επιτρέπει κάτω από  

   προϋποθέσεις που θέσαμε, να βγάλουμε κάτι καινούργιο. Οι προϋποθέσεις αυτές  

   διατυπώνονται σε προτάσεις, που η κάθε μία αποτελείται από δύο έννοιες, από δύο όρους, 

   δηλ από το υποκείμενο και το κατηγορούμενο. 

       Οι προτάσεις (κατηγορικές κρίσεις) διαιρούνται σε καταφατικές και αποφατικές, σε   

   γενικές , μερικές και αόριστες. 

       Ο Αριστοτέλης πρώτος ανακάλυψε, ότι ο συλλογισμός είναι ο θεμελιακός τύπος, όπου 

   κινείται κάθε πρόοδος των εννοιών και έδωσε τον ορισμό του. 

       Οι συλλογισμοί αποτελούν τις αποδείξεις, που έργο της έχει η κάθε μία να παράγει το 

   αποτέλεσμα από τις αιτίες του,  πράγμα που είναι η καθαυτό γνώση. Συνεπώς οι προϋπο- 

   θέσεις πρέπει να αποτελούνται από αναγκαίες και με γενικό κύρος προτάσεις και μία τε- 

   λεία απόδειξη (τέλεια επιστήμη) υπάρχει μονάχα εκεί,  όπου εκείνο, που πρέπει να  

   αποδειχθεί, παράγεται από τις ανώτατες προϋποθέσεις. Τόσο οι γενικότατες αρχές , που  

   από αυτές ξεκινά η απόδειξη, όσο και τα πράγματα, όπου εφαρμόζονται οι αρχές εκείνες,  

   πρέπει να μας είναι γνωστά χωρίς απόδειξη. 

       Όπως λοιπόν , τα πράγματα τα γνωρίζουμε άμεσα με την αίσθηση, έτσι έχει και ο νούς 

   την δύναμη να γνωρίζει άμεσα και εποπτικά και επομένως αλάνθαστα τις καθολικές 

   αρχές. 

       Ανώτατη και αναμφισβήτητη αρχή του νου, θεωρεί ο Αριστοτέλης τον νόμο της αντίφα- 

   σης. Για να θεμελιώσει όμως επιστημονικά τις πεποιθήσεις του αυτές, στην θέση της  

   απόδειξης βάζει την επαγωγή. Ο ορισμός στηρίζεται στην απόδειξη και στην άμεση γνώ- 

   ση, που επικυρώνεται με επαγωγή. Η έννοια σε πιο στενή σημασία, όταν είναι αντικεί- 

   μενο του ορισμού, φανερώνει την ουσία ή την μορφή των όντων και το είδος τους     εν- 

   τελώς ανεξάρτητα από την ύλη τους.                             

   Εάν μία τέτοια έννοια εκφράζει ότι είναι κοινό σε πολλά όντα, που διαφέρουν κατά το 

   είδος, τότε αυτή είναι το γένος. Εάν προσθέσουμε στο γένος την διαφορά, που κάνει το   

   το είδος (την ειδοποιό διαφορά) τότε γίνεται το είδος. Εάν το είδος το προσδιορίσουμε  

   με περισσότερα διακριτικά γνωρίσματα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, σιγά – σιγά κατά- 

   λήγουμε στην έννοια των κατωτάτων ειδών, που αποτελούν τα «καθέκαστον» όντα ,  

   δηλ το κάθε πράγμα. 

       Είναι λοιπόν απαραίτητο και αναγκαίο ο ορισμός να περιλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα 

   Που με αυτά γίνεται η παραγωγή της έννοιας γένος, όχι μόνον πλήρη αλλά και στην 

   σωστή τάξη, έτσι που από τα «καθόλου» να φθάνουμε κλιμακωτά στα «καθέκαστον» 

   δηλ στα μερικά. 

       Όλες οι έννοιες βρίσκονται κάτω από ένα ή περισσότερα γένη ή σχήματα κατηγοριών. 

       Ο Αριστοτέλης παραδέχεται δέκα κατηγορίες: την ουσία (ουσία ή τι εστί), την 

ποσότητα   (ποσόν), την ποιότητα (ποιόν) , την αναφορά (προς τι), τον τόπο (που), τον 

χρόνο (πότε),  την θέση (κείσθαι), την κατάσταση (έχειν), την ενέργεια (ποιεί), και  το 

πάθημα (πάσχειν).  Οι πιο σπουδαίες κατηγορίες είναι οι τέσσερες πρώτες και από αυτές 

πάλι η κατηγορία της ουσίας , γιατί με αυτήν σχετίζονται όλες οι άλλες , όπως το παράγωγο 

από το αρχικό.  Η κατηγορία της ουσίας, σύμφωνα με την διδασκαλία του Αριστοτέλη, 

αποτελεί το ουσιώδες αντικείμενο της « Πρώτης Φιλοσοφίας  ή της Μεταφυσικής» 

        

       Η Αριστοτελική φιλοσοφία ξεπήδησε από την Πλατωνική, αλλά όταν ο φιλόσοφος  

   βρήκε τον  εαυτό του, διαμόρφωσε εντελώς δική του κοσμοθεωρία. 

       Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις δύο φιλοσοφικές θεωρίες , όπως βγαίνει από την  

   εμμονή  του Αριστοτέλη σε έναν ιδεαλισμό, στην έννοια της αναγωγής του κοσμικού συ- 
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   νόλου σε μία νοητική αρχή και της υπεροχής των νοητικών αξιών επάνω στις υλικές. 

 Ο Αριστοτέλης είναι ο συνεχιστής των Ιώνων φυσικών και ώς ένα βαθμό και των σοφι- 

   στών. Αλλά είναι και ένας θεωρητικός χαρακτήρας, μία φύση παρατηρητική και εφευρετι- 

   κή και αντικρύζει τον κόσμο, που δεν έχει καμία αμφιβολία για την αιωνιότητά του, σαν    

   ορισμένο μέγεθος, που το αναλύει με την νοησή του. Αντιμετωπίζει τα διάφορα προβλή- 

   ματα διαφορετικά από τον Πλάτωνα, με πιο ψυχρό νου, με μεγαλύτερη απάθεια, με πιο  

   δυνατή την αίσθηση της της πραγματικότητας και θέλει περισσότερο να διαπιστώσει  

   παρά να διορθώσει. Η ηθική του και η πολιτική είναι προσανατολισμένες προς τον υπαρ- 

   κτό κόσμο και τους λείπει ο υπερβατικός ρυθμιστής , που στον Πλάτωνα τον αποτελεί 

   ο νοητός κόσμος των ιδεών. Ιδιαίτερο γνώρισμα της αριστοτελικής φιλοσοφίας, που την  

   διακρίνει από την πλατωνική, είναι ο συνδυασμός ενός γερού εμπειρισμού με φιλοσοφική 

  θεωρία. 

 Στην Μεταφυσική και στην Λογική, συνδυάζονται οι υλιστικές και οι ιδεαλιστικές 

   Αρχές της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας. Οι πρώτες εκφράζονται με την διδασκαλία για 

   τα «καθ’ έκαστον» σαν πρώτη ουσία, για την ανεξαρτησία του είναι από την συνείδηση 

   και για την ύλη σαν αυτοτελή αρχή της πραγματικότητας. Οι δεύτερες δηλ οι 

ιδεαλιστικές,  με την θεωρία για το είδος σαν μορφοποιό αρχή, για την νόηση σαν πηγή 

γνώσης και για την θεότητα σαν  «πρωτοκινούν». 

     Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αριστοτέλης ήταν ιδεαλιστής. Αλλά ο ιδεαλισμός του εί- 

   ναι πιο αντικειμενικός και πιο γενικός από τον ιδεαλισμό του Πλάτωνα και για τον λόγο  

   αυτό τις περισσότερες φορές η διδασκαλία για την φύση ταυτίζεται με τον υλισμό.- 

 Αργυρόπουλος Ιωάννης  


