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Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος; 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Μετὰ τὰ Φυσικὰ Α, 2, 98b12-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ὁ πρόχειρος : αυτός που βρίσκεται κοντά στα χέρια σου, ο πλησίον 

τὸ πάθημα : η μεταβολή 

ἡ ῥᾳστώνη : η ευκολία, η ευχέρεια 

ἡ διαγωγὴ : η διασκέδαση, η άνεση στον ελεύθερο χρόνο 

 

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ 

νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο 

φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρόχειρα 

τῶν ἀτόπων θαυμάσαντες, εἶτα κατὰ 

μικρὸν οὕτω προϊόντες καὶ περὶ τῶν 

μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περί τε 

τῶν τῆς σελήνης παθημάτων καὶ τῶν 

περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄστρα καὶ περὶ 

τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως. Ὁ δ’ ἀπορῶν 

καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν (διὸ καὶ 

ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ 

γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων)· 

ὥστ’ εἴπερ διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν 

ἐφιλοσόφησαν, φανερὸν ὅτι διὰ τὸ 

εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον καὶ 
οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν. Μαρτυρεῖ δὲ 

αὐτὸ τὸ συμβεβηκός· σχεδὸν γὰρ 

πάντων ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων 

καὶ τῶν πρὸς ῥᾳστώνην καὶ διαγωγὴν 

ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι. 

Δῆλον οὖν ὡς δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν 

ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν, ἀλλ’ ὥσπερ 

ἄνθρωπος, φαμέν, ἐλεύθερος ὁ αὑτοῦ 

ἕνεκα καὶ μὴ ἄλλου ὤν, οὕτω καὶ 

αὐτὴν ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν 
ἐπιστημῶν· μόνη γὰρ αὕτη αὑτῆς 

ἕνεκέν ἐστιν. 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Επειδή οι άνθρωποι ένοιωθαν και νοιώθουν 

έκπληξη και απορία και τώρα και στην πρωτόγονη 

εποχή, άρχισαν να φιλοσοφούν, διότι στην αρχή 

απορούσαν με τα παράδοξα που ήταν κοντά τους, 

έπειτα, όμως, εξελισσόμενοι μ' αυτόν τον τρόπο, 

άρχισαν να νοιώθουν έκπληξη και απορία και για 

πιο σημαντικά ζητήματα, όπως π.χ. για τις 

μεταβολές της σελήνης, του ήλιου, των άστρων και 

εν γένει για όλο το σύμπαν. Όποιος, όμως, απορεί 

και νοιώθει έκπληξη πιστεύει στην 

πραγματικότητα πως έχει άγνοια (γι' αυτό και ο 

άνθρωπος που αγαπά τους μύθους είναι κατά μίαν 

έννοια φιλόσοφος. Γιατί οι μύθοι συντίθενται από 

θαυμάσια γεγονότα). Επομένως, αν οι άνθρωποι 

άρχισαν να φιλοσοφούν για να αποφύγουν την 

άγνοιά τους, είναι φανερό ότι επεδίωκαν την 

γνώση όχι για κάποια πρακτική χρησιμοποίηση. 

Αυτό εξ άλλου τό επιβεβαιώνει και η εξέλιξη των 

πραγμάτων. Γιατί όταν ο άνθρωπος απέκτησε όλα 

όσα τού ήταν απαραίτητα και για να επιβιώνει και 

για να έχει ευχέρεια και για να διαθέτει ελεύθερο 

χρόνο, τότε άρχισε να αναπτύσσεται η τέτοιου 

είδους διανόηση. Είναι, λοιπόν, εναργές ότι δεν 

αναζητούμε αυτήν την γνώση εξ αιτίας κάποιας 

άλλης ανάγκης που έχουμε, αλλά επειδή είναι η 

μόνη επιστήμη ελεύθερη και αυτοτελής, όπως 

ακριβώς υποστηρίζουμε ότι άνθρωπος είναι αυτός 

που δεν πραγματώνει την υπόστασή του για 

κάποιον άλλον αλλά για τον εαυτό του. Γιατί, 

απλώς, αυτή η γνώση πραγματώνει την υπόσταση 

της μόνο για τον εαυτό της. 
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Θέμα : έμφυτη η τάση του ανθρώπου για φιλοσοφία και μύθο. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

 

Α. ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ = ΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. 

 

Α. ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΥ.  

 

Β. ΈΜΦΥΤΗ Η ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.  

 

Γ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΟΡΘΟ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 
  

 


