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Θέκα: Ο Αξηζηνηέιεο θαη ηα 5 ζηνηρεία ηνπ Κόζκνπ. 

Εηζεγεηήο: Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, ρεκηθόο. 
 

ην πξνεγνύκελα καζήκαηα πνπ έιαβαλ ρώξα ηα 2 πξνεγνύκελα ρξόληα 

παξαθνινπζήζακε ηελ πνξεία ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεο από ηνπο ζξεζθεπηηθνύο 

κύζνπο ζηε θπζηθή θηινζνθία. Δίδακε, ινηπόλ, όηη ζηνλ ειιεληθό ρώξν γύξσ ζηνλ 

7ν κε 6ν αηώλα έγηλε κηα ξήμε κε ηελ παξάδνζε θαη αλαδύζεθε έλαο λένο ηξόπνο 

ζθέςεο. 

Πξσηνζηαηεί ν Θαιήο θαη νη Ίσλεο θηιόζνθνη, αθνινπζνύλ ν Δκπεδνθιήο θαη ν 

Γεκόθξηηνο θαη θιείλνπλ ν Πιάησλ θαη ν Αξηζηνηέιεο. 

Ήξζε ε ζεηξά λα εμεηάζνπκε ην έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε. Σα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη, 

ζπλ ηνηο άιινηο, αθνξνύλ ηελ θπζηθή θαη ηελ νληνινγία. Με απιά ιόγηα: είλαη 

ππαξθηόο απηόο ν Κόζκνο, έρεη αξρή ή ππάξρεη από πάληα, πώο είλαη δνκεκέλνο θαη 

κε ηη πιηθά, πώο θηλείηαη θαη γηαηί, γηαηί θζείξνληαη θαη μαλαγελληνύληαη ηα όληα ; 

Ο Αξηζηνηέιεο ππήξμε θνξπθαίνο θηιόζνθνο ηεο θιαζηθήο επνρήο θαη έλαο 

από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηνραζηέο όισλ ησλ επνρώλ. Τπήξμε ν ζεκειησηήο θαη 

πξόδξνκνο πιήζνπο παιαηόηεξσλ θαη λεόηεξσλ θιάδσλ ηεο επηζηήκεο. Τπήξμε έλαο 

κεγάινο θπζηνδίθεο, δεκηνπξγόο ηεο ινγηθήο θαη ν ζεκαληηθόηεξνο από ηνπο 

δηαιεθηηθνύο ηεο αξραηόηεηαο. Ο Αξηζηνηέιεο κε ηνλ ιηηό, ζαθή επηζηεκνληθό πεδό 

ιόγν ηνπ, ηελ ζθηρηνδεκέλε ζπληνκία ηνπ θαη ηε ζπρλά ακεηάθξαζηε αθξηβνινγία 

ηεο έθθξαζήο ηνπ είλαη ν δεκηνπξγόο ηνπ επηζηεκνληθνύ πεδνύ ιόγνπ θαη ηνπ 

επηζηεκνληθνύ ηξόπνπ έθζεζεο. 
 

Ο Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, επηζηήκσλ ρεκηθόο, κε επδόθηκε παξνπζία θαη 

ιεηηνπξγία ζηελ Γεκόζηα Δθπαίδεπζε, είλαη ζηαζεξόο ζπλεξγάηεο ηνπ Πλεπκαηηθνύ 

καο πκπνζίνπ. 

Με πινύην γλώζεο θαη πνιπκέξεηα ελδηαθεξόλησλ γηα ηα 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθά ηεο επνρήο καο, αιιά θαη κε νπζηαζηηθή θαη πινύζηα 

ελαζρόιεζε ζηε θηινζνθηθή ζθέςε θαη ηα επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα ηνπ Διιεληθνύ 

πνιηηηζκνύ δηαρξνληθά, κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ, εδώ θαη πνιιά ρξόληα, δηεύξπλε ην 

πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ θαη βνεζά ηνπο πνιινύο ζπκπνιίηεο καο λα έξζνπλ ζε 

επαθή θαη λα απνιαύζνπλ ηνλ πινύην ηεο Διιεληθήο ζθέςεο ζε πςεινύ επηπέδνπ 



δηαλνήκαηα, όπσο είλαη ν θηινζνθηθόο ζηνραζκόο θαη ηα ηερληθά επηηεύγκαηα ηνπ 

κνλαδηθνύ Διιεληθνύ πλεύκαηνο. 

 

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζηελ αίζνπζα νκηιηώλ 

(σθξάηεο Μηθξνύ) ηνπ Μαμίκεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ. 

πληνληζηέο νη εθπαηδεπηηθνί: Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, Νόηαο Θσκάο θαη 

Υαζησηάθε Δηξήλε. 

 

Η είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε. 

Υνξεγνί: ε Α.Δ. Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
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