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111.

Ή τυπική λογική, εξετάζουσα τα καθαρά σχήματα του διανοεΐσθαι, δσα
δηλ. παράγονται αναλυτικώς από της αρχής της ταυτότητος, έθεωρήθη ανέκαθεν
ώς το κατ' εξοχήν πρωτότυπον δημιούργημα της φιλοσοφικής σκέψεως του "Αρι
στοτέλους. Άνεγνωρίζετο, φυσικά, οτι ό 'Αριστοτέλης ώρμήθη άπο τήν ανάγκην
της επιτυχούς αντιμετωπίσεως της εριστικής τέχνης των σοφιστών καθώς καΐ
της έμπειρικώς και δοκιμαστικώς πολλάκις χωρούσης μεθόδου του Πλάτωνος εις
τους διάλογους, τα προηγούμενα όμως αυτά εθεωρούντο απλώς ώς αϊ άφορμαί,
(οί προεπιστημονικοί πειραματισμοί, οΰτως ειπείν), αϊ όποΐαι αρνητικώς μόνον
συνετέλεσαν είς τήν διαμόρφωσιν τής νέας επιστήμης τής λογικής. 'Αντιθέτως, δ
συγγραφεύς τής παρούσης μελέτης πειράται να κατάδειξη, δτι αί θετικαί άπαρχαί τής αριστοτελικής συλλογιστικής πρέπει να αναζητηθούν ήδη είς τήν μέθοδον
τής διαιρέσεως του γέροντος Πλάτωνος («Σοφιστής», «Πολιτικός»), επιχειροΰντος
να όρίση μίαν συγκεκριμένην εννοιαν δια του εντοπισμού αυτής εντός του ευρύ
τερου εννοιολογικού ορίζοντος, είς τον όποιον ανήκει, επιτυγχάνοντος δε τούτο
δια μεσολαβούντων μεταξύ τούτου και εκείνης μελών (π.χ. φυτον- δένδρον—μη
λέα). Εξετάζονται, έν συνεχεία προς ταϋτα, ή ακριβής σημασία τής κατηγορήσεως κατά τον 'Αριστοτέλη ώς και τα τρία αριστοτέλεια σχήματα, καταδεικνυομένου του αναγκαίου του numerus clausus αυτών εντός του συστήματος του'Ορ
γάνου. Καίτοι απευθυνόμενη είς τον είδικευμένον λογικόν, ή μελέτη δεν στερείται
ενδιαφέροντος και δια τον εύρύτερον εξετάζοντα το πρόβλημα τών Ιστορικών
απαρχών τής λογικής επιστήμης, αν καί, δπως φρονώ, δχι εύστόχως αγνοούνται
τα Τοπικά, έργον χρονικώς εκ τών παλαιοτέρων του 'Οργάνου, το όποιον δμως
δι' αυτόν ακριβώς τον λόγον θα ήδύνατο να παράσχη πολύτιμους ενδείξεις ώς
προς τήν περί εννοιών ιδία—καί ορισμού αυτών δι* υπαγωγής των είς ανωτέρας
και εύρυτέρας—θεωρίαν του Σταγιρίτου.
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